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[|Curban Bayramı ve yılbaşı gecesi herhangi bir olay yaşanmadı

Bayram sakin geçti
Dört gün süren Kurban Bayramı süresince ve yılbaşı gecesi ilçemizde önemli bir olayın yaşanmadığı 
öğrenildi. Bu yıl, yeni yıl ile Kurban Bayramı’nın aynı güne rastlaması nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü 
geniş güvenlik önlemleri aldı. Yılbaşı gecesi Gemliklilerin büyük çoğunluğu geceyi evlerinde televizyon 
karşısında geçirdiler. Kurban Bayramı’nın üç günü havaların güzel gitmesi sonucu vatandaşlar, kurban
larını huzur içinde kestiler ve yakınları ile bayramlaşarak, yeni yıla huzur içinde girdiler.

...................................
I GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Belediye Meclisi 
bugün toplanıyor
Gemlik Belediye Meclisi 2007 yılı 
ilk toplantısını bugün yapacak. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un 
Hac'da bulunması nedeniyle toplan
tıya Meclis birinci vekili AKP'li Refik 
Yılmaz başkanlık edecek. Sayfa 2’de

fıirk Hava Kurumu elemanları dört gün boyunca Gemlik köy ve beldelerinde topladıkları derileri ihaleye alan firmaya teslim etti

THK beklediği deriyi topladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni yıl, yeni başlangıç..

2007’nin bugün dördüncü günündeyiz.
Kurban Bayramı ve yılbaşının birarada kut

lanması, dört gün de olsa bir tatil imkanı sundu.
Bugün ise bıraktığımız yerden devam ediyo 

ruz.
! Bu, 2007 yılının ilk yazısı.

Geriye baktığımızda, 2002 yılına kadar her 
hafta, 2002’den bugüne değin de hergün aksat
madan yazmışım.

| Yıllar ne çabuk geçiyor.
( Günlük gazeteye başlayalı bir ay sonra 5 yılı 
c aride bırakacak..

Haftanın 6 günü Gemliklilere, Gemlik ve çev 
remizle ilgili haber bulmak için çalışıyoruz.

Küçük bir kadro ile 12 sayfa düzgün bir yerel 
gazete çıkarmaya çabalıyoruz.

Bu çabamız, elverdiğince bu yıl da sürecek..
Gemlik Körfez, yaşanın günlerin en önemli 

belgeseli.
Devlet arşivleri ve bizim arşivlerimiz, dünün 

ve bugünün Gemlik’inde yaşananları, söylenen
lerin toplandığı en önemli kaynak.

Her yeni haber, bir öncekinin önüne geçi yor.
Gemlikliler Gemlik ile ilgili haberleri Gemlik 

Körfez’de ve Gemlik Körfez'in internet sayfasın
da okuyor.

Sanal ortamda bizi dünya izliyor.
Dünyanın dört bir yanına dağılmış Gem tiklil

er www.gemlikkörfezgazetesi.com’u tıkladık
larında karşılarına Gemlik Körfez Gazetesi çıkıy
or.

Daha çok okunmak ve daha çok tıklanmak 
arzumuz.

.. 2007’nin ilk gününde herkese başarılar dili
|l yorum._________________________________

Kurban Bayramı’n 
da Gemlik ve çevresin 
de 2826 adet koyun 
derisi, 542 adet keçi 
derisi ve 357 adet 
büyükbaş hayvan deri 
si toplandı. Geçen yıla 
oranda bu yıl koyun 
ve keçi derisinde artış 
görüldü. Sadelsan 
Sait Deri Tekstil 
Sanayi Limited Şirketi 
tarafından ihale ile 
alınan deriler dün 
kamyona yükleNerek 
Uşak’a götürüldü.

Haberi sayfa 3’de

Bayramlaştılar
Kurban Bayramı nedeniyle resmi 
bayramlaşma, bayramın birinci 
günü saat 14.oo'de Belediye 
Düğün Salonu’nda yapıldı. 
Kaymakamlık, Garnizon Komutan 
lığı, Belediye Başkanlığı ve resmi 
daire müdürleri, siyasi parti temsil 
çileri, muhtarlar, kurum ve kuru
luş temsilcileri biraraya gelerek, 
birbirlerinin Kurban Bayramını 
kutladılar. Protokol daha sonra 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe 
Jandarma Komutanlığı'ndaki 
görevlilerin bayramını kutladı. 
Siyasi partilerde ise bayramın 
birinci ve ikinci günü biraraya ge
lerek partililer ile bayramlaştılar.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
info6rgenilikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Güneş yeniden doğsa...

feltte Meclisi iııi toplanıyor
Yeni yılın ilk gün

leri...
Kuşkusuz yeni yıl 

yeni umutlar 
demek...

Evet...
Türkiye ve Dünya 

yeni yıla yeni umut
larla giriyor...

Ne yazık ki...
2006 son gününe 

dek dünyayı kirlet
ti...

insan “niteliğinin” 
bozuluşunu hız
landırdı..

Saddam’ın her 
şeye rağmen.. 
Hunharca katledi 
lişi...

İslam aleminde 
yaşanan kutsal bir 
inancı “katliama” 
dönüştüren insan 
yapısı..

Çankaya’ya 
çıkarak “emellerine” 
ulaşmayı hedefleyen 
bir başbakan...

Dünyanın kanını 
emmek için elinden 
gelenrardına 

koymayan bir 
“cellat”..

Bunlar hep 
“kirlenen” dünyanın 
bozuk ürünleri...

Çıkar...
Hırs..
İhtiras...
Gözleri kan 

çanağına döndü 
rüyor..

Böyle geldi...
2007...
Böyle gitmesede..
Hırsına 

“tutsak”olmayan 
insan yapısını yarat
sa diyesi geliyor 
içimden..

Silahlar sussa...
Barış ve kardeşlik 

duyguları ortalığı ısıt- 
sa..

Sevgi...
Saygı..
Onur...
Gurur..
İnsanın öz ben

liğini sarıp sar- 
malasa..

Güneş ışığı karan
lıkları aydınlatsa...

Olur mu...
Aslında olur...
İnsan....
Düşünüyor..
Konuşuyor..
Okuyor...
Hareket ediyor..
Kendisine 

sunulan yeteneklerini 
“öz yaşamını” 
doğru dürüst 
planlamak için kul
lansa...

Sorgulasa..
Nedenle sonuç 

arasında ilişki kursa..
Çabalasa..
Üretse..
Hak..
Hukuk..
Adalet terazisinde 

yalpalamasa..
Bölüşse...
Umudunu gerçeğe 

dönüştürse...
2007..
Geldiği gibi 

gitmese..
Sanki yaşam daha 

iyi kurulacak...
İnsanoğlu daha 

mutlu olacak... .

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi 2007 yılı 
ilk toplantısını 
bugün yapacak. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
Hac'da bulunması 
nedeniyle toplantıya 
Meclis birinci 
vekili AKP'li 
Refik Yılmaz 

başkanlık edecek. 
2007 yılı Ocak 
ayı ilk toplantısında 
Huzur Hakları ile 
2007 yılı içinde 
meclisin tatil 
yapacağı ay t 
belirlenecek.
Mecliste ayrıca, 
gizli oy ile 1 
Encümen üyesi 
seçimi, yine gizli 
oyla denetim 

üyesi seçimleri 
yapılacak.
Sözleşmeli 
personel (Avukat) 
2007 yılı için 
alacağı ücretinde 
kesin olarak 
belirleneceği 
toplantıda 
İmarla ilgili 
konularda 
görüşülerek 
karara bağlanacak.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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THK beklediği deriyi topladı 
Kurban Bayramı’nda Gemlik ve çevresinde 2826 adet koyun derisi, 
542 adet keçi derisi ve 357 adet büyükbaş hayvan derisi toplandı.

Geçen yıla oranda bu yıl koyun ve keçi derisinde artış görüldü.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gelirinin yüzde 
ellisinin Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı'na verildiği 
kurban derisinde 
beklenen 
rakama ulaşıldı. 
Türk Hava Kurumu 
elemanlarının 
dört gün boyunca 
köy, belde ve 
Gemlik'te topladık
ları kurban 
derilerinde 
büyükbaş 
hayvanda azalma 
gözlenirken, 
koyun derilerinde 
geçen yıla oranla 
artış görüldü. 
Geçtiğimiz yıl 
büyükbaş hayvan 
kesiminin daha 
çok olduğu Gemlik 
ve çevresinde bu 
yıl koyun ve 
keçi kesiminde 
artış görüldü. 
Geçtiğimiz Kurban 
Bayramı’nda 2374 
koyun, 516 keçi ve 
392 adet büyükbaş 
hayvan derisi 
toplanırken, bu yıl 
koyun derisi 2826 
adet, keçi derisi 
542 adet ve 
büyükbaş deri 
ise 357 adet 
(7214 Kg.) oldu. 
Merkezi Uşak 
ilinde olan 
Sadelsan Sait Deri 
Tekstil Sanayi 
Limited Şirketi 
tarafından ihale ile 
alınan deriler 

i dün kamyona 
1 yüklenerek 

götürüldü. 
THK Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Besim Uzunoğlu 
ile THK yetkililerinin 
yağmura rağmen 
büyük özveriyle 
çalıştıkları 
kurban deri 
toplamasında 
elde edilen 
deriler Orhangazi 
Caddesi’nde 
bulunan Özaydınlar 
Yıkama Yağlama 
servisinde 
dün sayılarak 
kamyona 
yüklendi. 
THK Gemlik 
Şube Başkanı 
Besim Uzunoğlu 
verdiği 
bilgide, büyükbaş 
derinin kilosu 
3.20 YTL. koyun 
derisi 4.90 YTL 
ve keçi derisinin

YazıYORUM

Bayramı’nda 
havanın da açık 
olması nedeniyle 
vatandaşlar, 
kurbanlarını

rahat kesme 
imkanı bulurlarken, 
herhangi bir 
olayın yaşanmadığı 
öğrenildi.

de 4.35 YTL’ye 
ihaleyi alan 
firmaya verildiğini 
söyledi.
Bu yıl Kurban

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Kartvizit çoraplar....
Açık gri çoraplarının üzerinde “Milli 

Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik” yazılı çorapla 
rı ayağını uzatarak gösteren Sayın bakan 
söylenene göre çorap sanayinde büyük bir 
atak yapmış, isimleri ayağiFUü$urmüştür.

Ben görmedim ama Cumhurbaşkanı, 
İsmet İnönü’nün gömlek cebinde (I) harfinin 
işli olduğunu söylerlerdi...

Askeri öğrencilik yıllarında bizim de 
çamaşırlarımız karışmasın diye çamaşırlar 
üzerine ismimizin baş harfleri işlenirdi..

Koskoca İsmet İnönü gömleğine bir harf 
yazdırması laf olurken, ne günlere geldik ki 
Milli Eğitim bakanı çorabına tam kadro 
sıfatını döktürmüş..

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik....
Bakan adıyla soyadı ile makamı ile çorap

ta...
Bu çorapla bir Bakanın gittiği yerde ken

dini tanıtmasına gerek yok.
Ayağına bakan Bakan olduğunu anlar, 

hizaya gelir...
Yakında bu türlü çorapları her yerde 

görürüz...
“Dış işleri Bakanı Abdullah Gül” veya 

“Müsteşar Ali Temiz “ veya “Bursa 
Milletvekili” “Belediye başkanı Ahmet” , 
“Nüfus memuru Çetin” , “Diş hekim Özcan 
Vura!”

Ayakta ki çorap çorap değil, kartvizit, 
kimlik fotokopisi...

Yapılan araştırmalar da dünya moda mer 
kezlerinde dahi böyle bir çorap olmadığı, 
böyle bir çorap yapmayı akıl edememişler. 
Böylelikle Bakan tarihe geçmiş oluyor..

Seneler sonra tarih şöyle yazacak: 
Çoraplara makamını ve adını ilk yazdıran 
kişi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik’tir.

Gel de kıskanma...
Kıskançlığımdan hemen sipariş verdim.. 

“Milliyet gazetesi internet sayfası yazarların
dan Özcan Vural” diye

Biraz uzun oluyor ama, uzun konçlu 
yaparak sığdırırız dediler...
Çorabın öbür yüzüne de İngilizce yazacak
lar... Bakanın çorabında bu yok..

Koskoca bakan yurt dışında bir toplan
tıya katılsa çorabında da, “Minister of 
Education” yazılı değilse, kim bilecek 
adamın koskoca Türkiye’nin Milli Eğitim 
Bakanı olduğunu, onun için acele bu eksik- 
iigı giderin kı’, bakanımız yurt dışında zor 
durumda kalmasın..

Sonra sadece gri çorapta bu yazılar var
mış.. başka çoraplara da yazdırmak..

Bakan diyor ki “20 çift çorap arasından 
farkında olmadan o çorabı giymişim”

Önümüz kış, yağmurlar geldi, kar, çamur
da gelecek.. Tek çorapla bu kış atlatılmaz..

Peki sayın Bakan temel eğitime başlamış 
er gibi ayni çorabı geceleri yıkayıp kurutup 
giyecek mi ?

Bu çoraplar kurumazsa kim nasıl anlaya
cak Bakan’ın kim olduğunu..

Ben diyorum ki bu moda çabuk yayılır.. 
Ayaktan başlayıp, kafalara kadar gider.

Gömleğinin yakasına, gömleğin kolunun 
görünen yerine, ceket kollarına, askerliğe 
özenenler omuzlarına yazdırırlar. İyi de olur 
araba plakası gibi karşıdan kim olduğu 
okunur ki es geçilmesin, herkes kim olduğu 
bilsin.!...

Çorap, gömlek yakası, ceket kolu iyide, 
bir de kafasına, alnına yazdıranlar orada ne 
yazarsa yazsın adam sırasına girebilecekler 
mi bilmiyorum?

Sayın Bakan Milli Eğitim Bakanı olarak 
bakanlığı devresinde anılacak iyi bir iş 
çıkaramadı ama çorap modeli yaratarak 
tarihe geçiyor galiba ?....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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DYP’Iİ gençler
seçime hazırlanıyor

2007 eğitim ödeneği eğitimcileri kızdırdı

Serdar Özaydın 
başkanlığında 
atanan DYP 
Gençlik Kolları 
13 Ocak 2007 
tarihinde yapacağı 
kongreye 
hazırlanıyor.
Parti merkezinde 
yapılacak kongrede 
19 kişiden 
oluşacak yeni 
yönetim kurulu 
seçilecek.
13 Ocak 2007 
Cumartesi günü 
saat 14.00 de 
partide yapılacak 
seçimde Serdar 
Özaydın'ın yeniden 
DYP İlçe Gençlik 
Kolları başkanlığına 
getirilmesi 
bekleniyor.
Genel Merkezden 
gelen yazı ile 
atanan değil 
seçilen bir yönetim 
oluşturulmasının

öne sürdü.
Özaydın, Genel 
başkanları 
Mehmet Ağar ile 
birlikte genelde 
ve yerelde iktidara 
geleceklerini 
söyledi

istendiğine dikkat 
çeken Serdar 
Özaydın, oluştura
cakları genç 
yönetimin 
Gemlik'teki en 
iyi gençlik örgütü 
olacağını

Hükümetin, öğret
menlere her eğitim- 
öğretim yılının 
başlangıcında öde
nen hazırlık ödeneği
ni, 2006 yılına göre 
25 YTL artırarak 450 
YTL olarak belirleme
si eğitimcileri kızdırdı 
Hükümetin, her 
eğitim-öğretim yılının 
başlangıcında öğret
menlere verilen 
hazırlık ödeneğini 25 
YTL artırarak 450 
YTL olarak belirleme
si eğitimciler tarafın
dan “dalga geçmek” 
olarak yorumlandı. 
Hükümet, 2007 Yılı 
Bütçe Kanunu'na 
koyduğu hükümle 
öğretmenlere her 
eğitim-öğretim yılının 
başlangıcında verilen 
hazırlık ödeneğini, 
2007-2008 eğitim- 
öğretim yılı için 450 
YTL olarak belirledi. 
Geçmiş yıllardan 
farklı olarak 
Bakanlar Kurülu 
kararı alınmaksızın 
yürürlüğe girecek 
450 YTL’lik hazırlık 
ödeneği, geçen yıl 
425 YTL’y di. 2006 
yılına göre ödenek 
yüzde 5.8 oranında 
zamlanmış oldu.

Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası (BES) 
Genel Başkanı 
Gürkan Avcı, ödenek 
miktarına ilişkin yap
tığı yazılı açıklamada, 
öğretmenin bu paray 
la yeni bir eğitim yılı
na hazırlanabilmesi 
nin, ihtiyaçlarını 
tamamlayabilmesinin 
mümkün olmadığını 
kaydetti. Avcı, “25 
YTL zam yapmak, 
öğretmenlerle dalga 
geçmektir” dedi. 
Avcı, yalnızca öğret
menlere verilen 
eğitime hazırlık 
ödeneğinin eğitim 
kurulularında görev 
yapan tüm eğitim 
çalışanlarına öden
mesini gerektiğini de 
belirtirken, şöyle 
dedi: “Eğitim kurum- 

larında kimsenin 
üvey evlat muamele
si görmesini istemi 
yoruz. Çocuklarımı | 
zın ve ülkemizin 
geleceğini emanet 
ettiğimiz öğretmen
lerimize açlık sınırın
da bir ücret reva 
görülmektedir. Yılda 
bir kez ve devede 
kulak misali verilen 
eğitim-öğretim hazır
lık ödeneğinin enflas 
yonun altında bir 
oranda zamlanarak 
‘bayram müjdesi’ 
gibi kamuoyuna 
yansıtılmasını doğru, 
bulmuyoruz. Eğitime 
hazırlık ödeneği, 
yılda iki kez olmak a 
üzere tüm eğitim 
çalışanlarına 
500+500 YTL 
olarak ödenmelidir.”

MÜJDE I ÜNVERTR\KTûrdex
YENİ YIL FIRSATI !

S®

PHlöSsI
Mi

ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 
PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ
MM TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR. 

^ARAYIN GÖRÜŞELİM J 
«TT^YTT TT/\T T A »TT\ ANEW HOLLAND TRAKMAK
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77
0.532 312 22 39 - 0.532 673 92 88
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Biiyiilı;eM ailesi Mraınlaşmaıla Muştu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin bürok 
ratları, çalışanları ve 
bağlı iştiraklerin 
genel müdürleri tarihi 
belediye binasında 
bayramlaştı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
"Bursa, sîzlerle gurur 
duyuyor" şeklindeki 
sözleriyle başladığı 
bayram mesajında, 
tüm personele özve 
rili çalışmalarından

I dolayı teşekkür etti. 
Göreve geldikleri 
2,5 yıllık süre içinde 
gerçekleştirdikleri 
yatırım ve hayata 
geçirdikleri projelerle 
Bursa'nın zaman 
kaybetmediğini 
belirten Şahin, 
"Bundan sonra da 
aynı tempo ile çalış
maya devam ede
ceğiz. Çünkü Bursa 
yıllardır çok vakit 
kaybetti. Bursa'nın 
kaybettiği zamanın 
telafisi için çok 
çalışmak zorunda 
olduğumuzu 
biliyoruz. Gecesini 
gündüzünüze katan 
çalışmalarınızdan 
dolayı sizlere Bursa 
halkı adına teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Bayramla birlikte 
yeni yılı da birlikte 
kutladıklarını ve 
bunun 65 yılda 
bir rast geldiğini 
söyleyen Başkan 
Şahin'in, "Umarım 
bir 65 yıl daha 
yaşarsınız" şeklindeki 
sözleri bayramlaş
maya katılanları 
güldürdü.
Çalışanlardan Başkan 

I Şahin'e teşekkür
Eğitim Şube Müdürü 
Kemal Ak, kendilerine 
her türlü desteği

veren ve çalışanlara 
yönelik gerçekleştir 
diği organizasyon ile 
yardımlarla perso 
nelin mutluluğu için 
sürekli çaba sarf 
eden Başkan Şahin'e 
çalışanlar adına 
teşekkür etti.
Bayramlaşma katılan- 
lar da alkışlayarak 
Başkan Şahin'e 
teşekkürlerini dile 
getirdiler.
Şahin'in ziyareti 
huzurevi sakinlerini 
sevindirdi 
Başkan Şahin 
daha sonra eşi ve 
çocuklarıyla birlikte 
huzurevine giderek, 
yaşlılarla bayramlaştı. 
Huzurevi sakinleriyle 
tek tek bayram
laşarak ellerini öpen 
Şahin, "Hepinize 

sağlık ve mutluluk 
içinde nice bayramlar 
diliyorum. Yeni 
yılınızın da sizlere 
hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum" 
dedi. Huzurevi 
sakinleri, Başkan 
Şahin'in eşi Neriman 
Şahin'in aylık 
mutat olarak kendi
lerini ziyaret ederek, 
ihtiyaçlarıyla 
bizzat ilgilendiğini 
belirterek, 
teşekkür ettiler. 
Bayramlaşmaya 
geçtiğimiz günlerde 
rahatsızlanarak 
hastaneye kaldırılan 
tedavisi sonrasında 
taburcu olan, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yahn'da katıldı.

Vali Yardımcısından huzurevi 
ve çocuk yuvasına ziyaret

Bursa Vali Yardımcısı 
Halis Arslan Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü 
Şaban Kander ile bir
likte huzurevi, çocuk 
yuvası, kız yurdu ve 
kadın sığınma evine 
bayram ziyaretinde 
bulundu. Çocuklara 
ve genç kızlara bakla
va ve pasta götüren 
Vali Yardımcısı, huzur 
evindeki yaşlı lara da 
kravat hediye ederek 
gönüllerini aldı. 
Bursa Valisi 
Nihat Canpolat'ın 
Mustafakemalpaşa ' 
İlçesi'ne bağlı 
Karaköy'de yanan 
102 konutun anahtar 
teslimi ve bayram 
ziyaretine gitmesi 
sebebiyle bu bayram 
kentteki sosyal 
içerikli ziyaretleri 
Vali Yardımcısı 
Halis Arslan yaptı. 
Kaplıkaya'daki 
Başbakanlık 
Huzurevi'ni ziyaret 
edip yaşlıların bayra-

mini ve yeni yılım' 
kutlayan Halis Arslan, 
ellerini öptüğü 
huzurevi sakinlerinin 
gönlünü aldı. 
Huzurevindeki erkek
lere kravat hediye 
eden Halis Arslan, 
daha sonra Saniye 
Rıza Kız Yetiştirme 
Yurdu, Sırameşeler 
Çocuk Yuvası ve 
Muradiye'deki Kadın 
Sığınma Evi'ni ziyaret 
etti. Vali Canpolat'ın 
selamını götüren 

I “Gençlik Merkezi” uygulaması sonuçsuz M
1 Bursa Valiliği tarafın- 
| dan gençlerin madde 
i kullanmalarını önle- 
1 mek için hazırlanan 

proje, kurumların 
ilgisizliği yüzünden 
sonuçsuz kaldı. Vali 
Yardımcısı Halis 
Arslan, ilgili kurum- 
ların konuyu kucakla
yarak proje üret
melerini istedi. 
Bursa Vali Yardımcısı 
Halis Arslan'ın 
önderliğinde yapılan 
toplantıda, uyuşturu
cu madde bağımlısı 
çocukların durumları 
ve yapılan çalışmalar 
masaya yatırıldı. 
Bursa'daki ilgili 
kurumlar ve sivil 
toplum örgütlerinin 
katıldığı toplantıda, 
yeteri kadar proje 
üretilmediği yönünde 
serzenişte bulunan 
Arslan, çalışmanın 
önemine dikkati çeke 
rek, proje üretilmesi
ni istedi. Türkiye'nin 
nüfusunun hemen 
hemen yarısının genç 
nüfus olduğunu 
belirten Arslan, 
"Geleceğimizin 
garantisi olan çocuk
larımızın en büyük 
sıkıntılarından birisi 
madde bağımlılığıdır. 
Sağlıklı bir nesil 
yetiştirmek için 
yapılacak her türlü 
çalışma ve proje 
toplumumuzun 
yararına katkı sağla 
yacaktır. Bu konuda 
her kesin çalışarak

çözüm yolları 
üretmesi gerekir. Bu 
maddelerle mücadele 
için yapılan çalış
maları 3 ana başlıkta 
toplayacağız. Bunlar, 
koruyucu, tedavi 
edici tedbirler ve 
rehabilitasyondur" 
dedi.
Sosyal Hizmetler il 
Müdür Şaban Kander 
ise, bu projede kendi 
terinin yalnız bırakıl 
dığını ifade ederek, 
"Sosyal Hizmetler 
olarak 6-7 yıldır bu 
konuda başarılı çalış
malar yapıyoruz, 
demek isterdim ama 
maalesef yalnız 
kaldığımız için bunu 
başaramadık. 2000 
yılında kurulan 
'Gençlik Merkezi'nin 
protokol imzasından 
sonra birçok kurum 
projeden elini çekti. 
Çalışmaları uzaktan 
izle yerek, bir de 
eleştiri yapmaya 
başladılar.
Emniyetten başka 
yanımızda destekçi

Halis Arslan, çocuk 
yuvası ve kız 
yurdundaki 
çocuklara, 
"Sizden 
büyüklerinize 
saygılı, küçüklerinize 
sevgili ve çalışan 
bireyler olmanızı 
istiyorum" dedi. 
Valilik tarafından 
çocuklara, kızlara ve 
sığınma evindeki 
kadınlara baklava ve 
pasta gönderildiği 
öğrenildi.

kalmadı. Bu merkeze 
70 civarında çocuk 
geldi. Bunların 
tedavilerini yapa
madık. Bazı çocukları 
İstanbul'a yolladık. 
Burada kabul edilme 
diler. Birkaç çocuğu 
orada ikamet ediyor 
gibi göstere^ rekr^ 
tedavi altına aldırdık. 
Ama ilgisizlikten 
dolayı onlar da kaçtı, 
özetle bu proje hiç 
tutmadı. Çocirkt^fm^ 
bazıları öldü, bazıları 
da hapiste. Mezarlık 
yanındaki eski cena 
ze evinin bu merkeze 
dönüştü rülmesi, 
zaten baştan yapılan 
bir yanlışlıktı. Bize 
uzaktan bakarak 
eleştiri yapan kuram
ların yakasına yakın
da bu çocuklar 
sarılacaktır. Umarım 
Sevgi Köyü'nün açıl
masıyla birlikte, 
üniversite, sağlık 
müdürlüğü ve emni 
yetin desteğiyle biz 
bu sıkıntıları 
halledebiliriz" dedi.
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Yakın Doğu Çevre Yolu trafiğe açıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
Ankara Yolu'ndaki 
trafiğin rahatlatılması 
ve kent içi ulaşıma 
alternatif güzergah 
oluşturması amacıyla 
yaptığı Yakın Doğu 
Çevre Yolu törenle 
trafiğe açıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, 40 metre 
eninde, 3'er şerit 
gidiş-geliş ve 2 
servis yollarıyla 
5200 metre uzun
luğundaki 7 milyon 
YTL'ye mal olan 
Doğu Yakın Çevre 
Yolu'nun trafiğe 
açıldığı törende, 
devam eden ve 
planlanan yatırımlar
la Bursa'nın gele
ceğinin çok daha 
güzel olacağını 
söyledi. Yolun daha 
önceki bölümlerinin 
yapımını gerçek- 
leştirenlere teşekkür 
eden Şahin, 
5.2 km'lik etabın ise 
Ankara Yolu trafiğini 
rahatlatacağını, 
proje kapsamında 
8 milyon YTL 
kamulaştırma yaptık
larını, 4.5 milyon YTL 
ise altyapının reha
bilitasyonuna har
cadıklarını belirtti.
Şahin, yol kapsamın
da Hacivat Deresi 
üzerine 27 metre 
uzunluğunda 
köprü yapıldığını da 
bildirdi.
Konuşmasında 
Yüksek İhtisas 
Kavşağı'nın trafiğe 
açıldığında merhum 
işadamı Şükrü Şenka 
ya'nın "Yıllardır yol
larda saatlerce bek
liyorduk. Allah 
senden razı olsun" 
şeklindeki sözlerine 
de değinen Şahin, 
"Askere gidip gelen 
Bursa'yı farklı bulu 
yor. Geçenlerde 
Brüksel'den bir işada 
mı geldi. Başkanım 
'sizden Allah razı ol 
sun. Ne güzel çalış
malar yapmışsınız' 
diye teşekkürlerini 
dile getirdi. İşte 
bu teşekkürler bizim 
Bursa aşkı ve 
sevdamızdaki karar
lılığımızı artırıyor.

Biz yılmadan kararlı 
bir şekilde hizmet 
kervanını yürütmeye 
devam edeceğiz" 
dedi.
Bursa'nın ulaşımın
daki en büyük 
probleminin paralel 
yollar olduğunu, 
Doğu Yakın Çevre 
Yolu'ndan sonra 
3.6 km'lik Ata 
Bulvan'nı hizmete 
açacaklarını anlatan 
Şahin, Güllük- 
Ortabağlar ve Çiçek 
Caddeleri'ndeki 
kamulaştırmaların da 
tamamlanmasıyla 
buraya açılacak yeni 
yollarla ulaşımdaki 
en büyük engeller
den birinin daha 
ortadan kalkacağını 
söyledi.
Herkesin bayramda, 
yılbaşında birbirine 
kravat gömlek hedi 
ye ettiğini, Büyükşe 
hir Belediyesi’nin ise 
BursalIlara feribot 
iskelesi ve çevre 
yolu armağan ettiğini 
söyleyen Şahin, 
"Bursa'ya iki gerdan
lık daha ekledik. 
Ama bu gerdanlıklar 
korunursa, güzelleşti 
rilirse parlar. Bakın 
etrafta evlerin sıvası 
yok, çatısı yok. 
Vatandaşlardan 
ricam evlerinizin 
sıvasını yapın, 
çatısını kapatın. 
Artık evlerinin 
üzerlerindeki filizleri 
görmek istemiyoruz. 
Bursa gibi büyük bir 
şehre bu görüntüler 
yakışmıyor" diye 
konuştu.
AK Parti Grup

Başkan Meclis'te 12 
gündür gece-gündüz 
2007 bütçesiyle ilgili 
çalıştıklarını, tatile 
geldiklerinde ise 
Bursa'da böyle bir 
hizmet kervanının 
açılışına katıldıklarını 
ifade ederek, 
"Genelde 
Türkiye'nin, 
yerelde ise Bursa'nın 
sorunlarını çözüme 
kavuşturmak için 
çalışıyoruz.
Başbakanımızın 
aklında şimdi susuz 
kalan Kocaeli'ndeki 
1,5 milyon vatandaşa 
yeniden su götür
menin hesapları var. 
Başbakanın aklında 
Bolu Tüneli'nin 
açılışı, Karadeniz 
Otoyolu inşaatı var. 
Binlerinin kafasında 
ise hizmet kervanına 
çomak sokmanın 
hesapları var. 
Üretemiyorsunuz 
hiç değilse hizmet 
etmek isteyenlere 
köstek olmayın" 
şeklinde konuştu. 
Doğu Yakın Çevre 
Yolu'nun hizmete 
girmesi için mera 
kanununda yapılan 
değişikliğin Meclis'te 
3 gün konuşulduğu
na dikkat çeken 
Çelik, "Tek amacımız 

Bursa’nın tıkanan 
bu yolunu Otosan 
sit'e götürmekti. 
Nihayetinde 
başardık. Bu yolun 
açılmasıyla birlikte 
150 bin kişiyi ilgilen
di ren bir imar soru
nuna da çözürrv 
üretilmiş oldu. Eğitim 
Caddesi'nin ve 
birkaç düzenlemenin 
de yapılmasıyla 
kentin yatay güzer
gahları rayına girmiş 
olacak. Sonra da 
dikey güzergahlar 
için çalışmalar 
hızlanacak" dedi. 
Hacivat Mahallesi 
Muhtarı Bünyamin 
Bektaş, Şahin'e 
hizmetlerinden 
dolayı teşekkür 
ederek, çiçek verdi. 
Konuşmaların ardın
dan yolun açılış 
kurdelesi törene 
katılan Bursa 
Milletvekilleri, 
Başkan Şahin ve 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin tarafından 
kesildi. Başkan 
Şahin, daha sonra 
AK Parti Grup 
Başkan Vekili Faruk 
Çelik ve Bursa İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak 'la birlikte 
yolda araç kullandı.

Hız yarışı 
hastanede bitti
Bursa'da 2 şoförün 
araçlarıyla yaptığı 
hız denemesi, trafik 
kazasıyla sonuç
landı. Araçlar 
Acemler Kavşağı'nda 
birbirlerine çarptı 
ve olayda 
2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre, olay, Acemler 
Kavşağı'nda 
meydana geldi. 
Peugeot 206 marka 
aracı kullanan 
S.B. ile ismi belirlen
emeyen bir kişinin 
kullandığı Audi 
marka araç, hız 
denemesine kalkıştı.

Otomobil çalmak 
isterken suçüstü 

yakalandılar
Bursa'da, gece 
karanlığını fırsat 
bilerek otomobili 
çalmak isteyen 
3 kafadar suçüstü 
yakalandı.
Alınan bilgiye 
göre olay, Yıldırım 
İlçesi sınırları 
içerisinde bulunan 
Şükraniye lam
balarında meydana 
geldi. Metro 
çalışması nedeniyle 
ışıkların yanma
masını ve gece 
oluşunu fırsat bilen 
B.T. (20), F.Y. (20) ve 
K.T. (20) isimli 3 
kafadar, cadde 
ortasına bırakılan 
Peugeot marka 16 U 
7500 plakalı bir 
otomobili çalmak 
istedi. Bu arada, ’ 

| yol ortasına

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

OKUYUN - OKUTUN 
sfeSSSÎS ABONE OLUN

Yarış sonucu 
hızlarına hakim ola
mayan iki şoför, 
Acemler Kavşağı'nda 
birbirleriyle 
çarpıştı. Kaza 
sonrası Audi marka 
aracın şoförü 
olay yerinden kaçtı. 
Peugeot marka 
aracın şoförü 
S.B. ise yanında 
bulunan bir başka 
kişiyle beraber 
yaralandı.
Yaralılar, hastanede 
tedavi altına 
alındı. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

parkedilen araçtan 
şüphelenen polis 
ekipleri, 3 kafadarı 
suçüstü yakaladı. 
Zanlılardan biri, 1 
polisi gördükten 
sonra kaçmak istedi 
ve olay yerinden 200 
metre ileride 
kıskıvrak ele geçti. 
Hırsızlık zanlılarının, 
Yıldırım Polis 
Merkezi'ne bağlı 
ekipler geldiği sırada 
aracı çalıştırmak 
üzere olduğu 
kaydedildi.
Olayın ardından 
açıklama yapan araç 
sahibi Engin Yılmaz, 
"Polis ekipleri ile 
tanışıyorum. Kapımı 1 
çalarak, olayı bana 1 
haber verdiler. Hala 
şok içerisindeyim" 
ifadelerini kullandı.

BURSA HAKİMİYET V€ 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ

REKLAM
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

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

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

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464'e mesaj atın.

I T MA| www.temorg.tr

%25e2%2580%2598Gemlik_K%25c3%25b6rfez1_internette_www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.temorg.tr
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Adrese dayalı nüfus 
sayımı Ocak ayında başlıyor
Devlet Bakanı Beşir 
Atalay, adrese dayalı 
nüfus sayımının, 
birkaç büyük 
şehirdeki numerajı 
tamamlanmamış 
ilçeler hariç yurt 
genelinde 
Ocak ayında 
başlatılacağını, sis
temin Haziran ayı 
sonuna kadar 
tamamlanacağını 
bildirdi.
Atalay, yaptığı açık
lamada, hükümet 
olarak, sistemde 
köklü değişiklik 
yaptıkları konulardan 
birinin "Adrese 
Dayalı Nüfus 
Sayımı” olduğunu 
belirterek, 2005 yılın
da Nüfus Kanunu'nu 
yenilediklerini ve 
çalışmayı bu 
çerçevede başlattık
larını söyledi. 
İçişleri Bakanlığı ile 
ortak yürütülen 
çalışmanın bütün 
hızıyla sürdüğünü 
kaydeden Atalay, 
"Adrese dayalı 
nüfus kayıt sistemi, 
gelişmiş ülkelerin 
uyguladığı çağdaş 
bir sistemdir. Öyle 
uzun dilimler içinde

120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

»CİLStTILIKıeMMIlllZ İÇİM BİZİ ABAVINIZ

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, Mm2"

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_____________
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan_______
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 

Macide^ZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

I

biraz da ilkel sayıla
bilecek yöntemlerle 
nüfus sayımı yapmak 
yerine.
Vatandaşınızın her 
halini, her duru
munu, her an 
biliyor olmanın bir 
yöntemidir" dedi. 
Daha iyi bir planla
manın, daha iyi bil
giye dayandığını 
belirten Atalay, 
"Aşı yapılacak 
çocukların tespiti 
gibi konularda 
Sağlık Bakanlığımız, 
adeta nüfus sayımı 
yapar gibi çalışma 
yürütüyor. Nereye, 
ne kadar okul 
gerektiğinin tespiti 
için Milli Eğitim 
Bakanlığı da benzer 

bir çalışma yapıyor. 
Adrese dayalı nüfus 
sayımı, bunların 
hepsini sona erdiren 
bir sistem olacak" 
diye konuştu.
Bir düğmeye 
basıldığında hangi 
ilde, ilçede, ne 
kadar vatandaşın 
bulunduğunun 
görülebileceğini 
kaydeden Atalay, 
ölüm, doğum, 
göç gibi nüfustaki 
hareketliliklerin de 
takip edilebileceğini 
bildirdi. Atalay, 
bu gibi değişiklik
lerin 1 ay içinde 
bildirilmesi gerek 
tiğini, aksi takdirde 
ilgililere ceza uygu
lanacağını ifade etti.

S

300 binden fazla işçinin 
gözü zam pazarlığında

Kamuda çalışan 
300 bini aşkın işçi, 
ücretlerine, 
sosyal haklarla ilgili 
ödemelerine ve fazla 
mesai ücretlerine 
2 yıl boyunca 
yapılacak zam 
miktarlarının belir
leneceği toplu iş 
sözleşmesi görüş 
melerini bekliyor 
Alınan bilgiye göre, 
toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki işçi
lerin tamamına 
yakınının örgütlü 
olduğu Türk-İş 
bünyesindeki 
sendikalar, prosedür 
işlemlerini tamamla
mak için çalışmalara 
başladı. Sendikalar, 
yetki işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından kamu 
işveren sendikaları
na görüşme 
çağrısı yapacak. 
İşçi ve işveren 
sendikaları arasında
ki görüşmelerin 
başlamasından 
sonra, toplu iş 
sözleşmelerinde 
koordinasyon 
sağlanması amacıyla 
Türk-İş bünyesinde 
"Kamu Toplu İş 
Sözleşmeleri Koordi

Köprülerde kaçak 1 milyonu aştı
Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet 
(FSM) köprülerindeki 
Otomatik Geçiş 
Sistemi (OGS) ve 
Kartlı Geçiş 
Sistemi (KGS) 
gişelerinden, 
geçen yılın 11 aylık 
döneminde 1 milyon 
54 bin 614 araç 
kaçak geçiş yaptı. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye 
göre, kaçak geçişler, 
3 Nisan 2006'dan 
itibaren uygulamaya 
konulan Boğaziçi 
Köprüsü'nden nakit 
gişelerin kalkması ve 
Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü'nde 
sadece 4 nakit 
gişesinin kalmasıyla 
artış gösterdi.
Aylara göre OGS 
ve KGS kaçak 
geçişlerine 
bakıldığında, 
Boğaziçi 
Köprüsü’nde geçen

nasyon Kurulu" 
oluşturulacak. 
Koordinasyon 
Kurulu, görüşmeler 
sürerken hükümetin 
görevlendireceği 
bir bakanla 
çerçeve anlaşması 
sağlanması doğrul
tusunda bir araya 
gelecek. Çerçeve 
anlaşması kapsamın
da işçilerin ücretle 
rine, sosyal yardım 
ödemelerine ve fazla 
mesai ücretlerine 
yapılacak artışlar 
kararlaştırılacak. İş 
yeri ve iş kollarına 
ilişkin diğer konular 
ise işçi ve işveren 
sendikaları arasında
ki görüşmelerde 

yıl Ocak-Nisan ayları 
arasında 57 bin 
914 kaçak geçiş 
gerçekleşirken, 
Nisan ayındaki 
uygulamayla birlikte 
Nisan-Kasım ayları 
arasındaki kaçak 
geçişlerin sayısı 
624 bin 144 oldu. 
Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü'nde devam 
eden nakit geçiş 
nedeniyle kaçak 
geçiş oranında 
Boğaziçi 

değerlendirilecek. 
Türk-İş'in temel 
taleplerinin, 
kazanılmış hakların 
korunması, çalışma 
koşullarının iyileşti 
rilmesi, ücret ve 
sosyal hakların 
geliştirilmesi 
olacağı belirtiliyor. 
Kamu kesimi 
toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinin, 
genel seçimler 
öncesinde ülkenin 
önemli gündem 
maddelerinden 
biri olacağı ve 
seçimler 
öncesinde hükümeti 
çetin bir pazarlığın 
beklediği ifade
ediliyor

Köprüsü'ndeki 
gibi bir artış 
gözlenmezken, 
burada da Ocak- 
Kasım ayları 
arasında 372 bin 
556 kaçak geçiş 
tespit edildi. 
Her iki köprüden, 
söz konusu 11 ay 
içinde 1 milyon 54 
bin 614 araç kaçak 
geçerken, bunun 
toplam maliyeti ise 
34 milyon YTL'yi 
aştı.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com ;

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Elektrik kesintilerine tazminat
Elektrik piyasasında 
bir taraftan serbest 
leştirme çalışmaları 
sürerken, bir 
taraftan da tüketiciyi 
korumaya yönelik 
önlemler alınıyor. 
Kesintiler, üretim 
durdurma kararları, 
rekabet soruştur
malarıyla 2006 gün
deminden inmeyen 
sektörde 1 Ocak 
2007'den itibaren 
"Elektrik 
Piyasasında Dağıtım 
Sisteminde Sunulan 
Elektrik Enerjisinin 
Sürekliliği, Ticari ve 
Teknik Kalitesi 
Yönetmeliği" yürür
lüğe girdi. Buna 
göre, dağıtım şirketi, 
vatandaşa yazılı ve 
görsel medya 
aracılığıyla 48 saat 
önceden kesintileri 
bildirecek. Ancak bu 
bildirim yapılmadan 
arıza gibi sebeplerle 
alçak gerilim (AG) 
hattı kullanan 
tüketicinin 
elektriğini yılda 
toplam 14 saati 
aşan miktarda 
kesen dağıtım şirketi 
vatandaşa tazminat 
ödeyecek.
Bu süre 2010 yılında 
11 saate kadar 
inecek. Yıllık 

ELEMANLAR ARANIYOR
Royal Mermer Fabrikası’nda 

çalışmak üzere

v Makineciler
v Döşemeciler ve

v Ara Elemanlar 
alınacaktır

Müracaat Tel 
(0.533) 415 28 41

rn-ınBH abone oldunuz mu?
I Llön ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

maksimum kesinti 
süresine ilişkin 
hedeflerin aşılması 
durumunda dağıtım 
şirketlerinin ödeye
ceği tazminat hedef 
değerleri aşan kesin
tinin gerçekleştiği 
tarih itibariyle en 
son ödenen elektrik 
faturasındaki 
dağıtılan enerji mik
tarının, kesintinin 
tekrarına göre kilo
vat saatte (kWh) 0,37 
ile 1,11 YKr arasında 
değişen bedellerin 
çarpılması ile belir
lenecek. (İmarlı alan
da vatandaşa yılda 
14 saat kesinti 
yaparsa en son fatu
radaki tüketilen 'mik
tar x 0,37' tazminat 
ödeyecek, 3 kat aşar 
yani yılda 42 şaat 
elektrik keserse 
miktar
1,11 ile çarpılacak.) 
Yıllık tedarik 
sürekliliği hedef 
değerlerinin beş 
kereden fazla aşıl
ması durumunda, 
kanunun 11'inci 
maddesi 
çerçevesinde 
dağıtım şirketine 
uyarıdan lisans 
iptaline varan 
işlem yaptırımlar 
uygulanabilecek.

“Çok bozuk bir gelir 
dağılımı tablosu var”

Devlet Bakanı Beşir 
Atalay, Türkiye'de, 
onyılların oluştur
duğu "çok bozuk bir 
gelir dağılımı tablo
su" bulunduğunu 
belirterek, 
"Hükümet, bunlarla 
mücadele ediyor, 
normalleştirmeye 
çalışıyor. Şu anda 
adeta normal bir 
trendi yakalamış 
durumdayız" dedi. 
Atalay, Türkiye İsta
tistik Kurumu'nun 
(TÜİK), geçen hafta 
yayımladığı "2005 
Gelir Dağılımı" ve 
"2005 Yılı Yoksulluk 
Çalışması" sonuçla 
rını değerlendirdi.

ELEMANLAR ARANIYOR
Yeni açacağımız 

Oto Yıkama yerimize
* Deneyimli Yıkamacılar

* Muhasebeden
anlayan emekli Müdür 

Bekçi alınacaktır

0.532. 353 34 56

Enflasyondaki geri 
lemenin, özellikle 
düşük gelirli vatan
daşlara iyi geldiğine 
işaret eden Bakan 
Atalay, "Özellikle 
gıda enflasyonu, biz 
de genel enflasyo 
nun altındadır. 
Mesela geçen sene 
genel enflasyon yüz 
de 8 civarındaydı, 
gıda enflasyonu ise 
yüzde 5,5 gibiydi" 
değerlendirmesinde 
bulundu.
Atalay, "Son 
4 yılda sağlanan 
iyileşmeye yönelik 
somut veriler 
bulunduğunu" 
dile getirdi.

MP’nin yılbaşı 
büyük ikramiyesi 

işçiye çıktı

Milli Piyango yılbaşı 
büyük ikramiyesinin 
4. talihlisinin işçi 
olduğu öğrenildi. 
Milli Piyango'nun 
yılbaşı özel 
çekilişinde 5503833 
numaralı 20 
milyon YTL'lik büyük 
ikramiyenin 4. 
talihlisi olan 
Denizlili talihli henüz 
ortaya çıkmazken, 
bileti satan bayii 
Cahit Kopuz, 
talihlinin kendisini 
aradığını söyledi. 
Halk Caddesi'nde 
İddaa, Milli Piyango 
ve gazete bayiliği 
yapan Kopuz, yıl
başında yaklaşık 
3 bin bilet sattığını, 
bunlardan bir 
kısmını memleketi 
olan Rize'ye 
gönderdiğini 
belirterek, "Büyük 
bir ihtimalle 200 bin 
YTL'lik ikramiye de 
Rize'ye gönderdiğim 
biletlerden birine 
çıktı" dedi.
Talihlinin kendisini 
telefonla arayarak 
büyük ikramiyenin 
kendisine çıktığını 
söylediğini ancak 
ismini vermediğini 
kaydeden Kopuz, 
"İnşallah bir iş 
kurar da, 100-200 
kişiye iş verir.
Parayı kendisinin 
tek başına harca
masını istemem.

Yatırım yapsın, 
fakir fukarayı sevin
dirsin" diye konuştu. 
Talihlinin ismini 
açıklamak 
istemediğini belirten 
Kopuz, "Ancak 
buraya haftada 
1-2 defa gelen ve 
iddaa oynayan 
müşterilerimden biri 
olduğuna inanıyo- 
rum. İkramiyeyi 
alırken kimliğinin de 
ortaya çıkacağını 
tahmin ediyorum" 
dedi.
Talihliden bir şey 
beklemediğini ama 
arzu ederse bir 
fotoğrafını alabile
ceğini söyleyen 
Kopuz, "Talihli 
beni aradı ve 
bileti benden aldığını 
söyledi. Bir resmini 
versin yeter. Ama 
gönlünden bir şey 
kopar da vermek 
isterse, ona da hayır 
diyemem. Zorla bir 
şey de istemiyorum. 
Gönlünden koparsa 
verir. Ne mutlu ona" 
şeklinde konuştu. 
Talihlinin kendisine 
işçi olduğunu 
söylediğini ifade 
eden Kopuz, 
"Biletlerimin büyük 
bölümü fabrikalarda
ki işçilere satıldı. 
Zaten bana da, 
'İşçiyim çalışıyorum. 
Zengin biri değilim' 
dedi" dedi

GERÇEK m LflsıiK
Hüseyin TAŞKIRAN

HER TÜRLÜ
LflZOGUl

| LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ye Yeni Lastik Alım Satımı 

H 2. El Jant Alım Satımı

MBAAT HİZMETE AÇIKTIR

GSM: 0.535 736«78

SATILIK

Az kullanılmış
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 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) 513 96 83 GEMLİK
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Kadınlar şiddete 
maruz kalmayı 

onaylıyor

İstanbul'da yapılan 
bir araştırmada 
"kadınların bir 
bölümünün şiddete 
maruz kalmayı 
onayladıklarını" 
ortaya koydu. 
Araştırmada, 
şiddeti haklı görmeyi 
gerektirebilecek 
herhangi bir nedene 
"evet" diyenlerin 
oranı yüzde 78,1 
olarak tespit edildi. 
Marmara üniversitesi 
(MÜ) Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı 
Öğretim Görevlisi 
Seyhan Hıdıroğlu, 
Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Topuzoğlu, 
Öğretim Görevlisi 
Dr. Pınar Ay ve 
Prof. Dr. Melda 
Karavuş, 
İstanbul'da bir 
sağlık ocağı 
bölgesinde, kadın 
ve çocuklara karşı 
fiziksel şiddeti 
etkileyen faktörlerin 
değerlendirilmesi 
amacıyla bir 
çalışma 
gerçekleştirdi.
Yeni Symposium 
Dergisi'nde yer alan 
araştırma, sağlık 
ocağına başvuran ve 
yüzde 82,9'u hiç 
eğitim almamış veya 
ilkokul mezunu 146 
kadınla yüz yüze 
görüşme yoluyla 
yapıldı.
Çalışma, katılım
cıların yüzde 
63,7'isinin "çocuk

lukta anne-babası", 
yüzde 40,4'ünün de 
"kocası tarafından 
uygulanan" 
fiziksel şiddete 
maruz kaldığını 
ortaya koydu.
Bu duruma çocuk
ların yüzde 26'sının 
"tanıklık ettiği", 
ayrıca kadınların 
yüzde 76,7’sinin de 
"çocuklarına 
fiziksel şiddet 
uyguladığı" 
belirlendi. 
Araştırma, 
kadınların fiziksel 
şiddeti bazı 
durumlarda 
haklı bulduğunu da 
ortaya koydu.
Buna göre, katılım
cıların yüzde 
42,5'i "çocuklarının 
bakımlarını ihmal 
etmeleri",yüzde 
41,8'i de 
"kocalarına 
karşılık vermeleri" 
halinde, yüzde 37'si 
de "kadının parayı 
lüzumsuz yere 
harcaması" duru
munda "kocanın 
şiddet uygulamakta 
haklı olduğu" 
görüşünü savundu. 
Araştırmada, 
kadınların şiddet 
davranışını 
onaylamasının 
"Kendilerinin 
şiddet içeren 
davranışların 
olduğu aile içinde 
büyümesinden" 
kaynaklandığı 
belirtildi.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in
kaleminden 7 YAŞ

Akvaryumda ialık telmek stresi aafc
Çukurova Üniversite
si (ÇÜ) Su Ürünleri 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mah 
mut Yanar, akvaryu
mun, insanın psikolo
jisi üzerinde rahatlatı 
cı etkiler bıraktığını 
ve bu uğraşının stre
si azalttığını söyledi. 
Mahmut Yanar yap
tığı açıklamada, 
akvaryum içerisinde 
balık bakmanın son 
yıllarda giderek art
tığını, ancak vatan
daşların balıkları bi 
linçsizce aldığını 
ifade etti. Yanar, 
akvaryum bakımının 
çok zor olduğunu

GEMİİK SİNEMAGÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
DONDURMAM GAYMAK 1 1.30 - 14.00 - 16.15 - 18.15 - 20.00
HAYATIMIN KADINISIN I 1.45 - 14.15 - 16.15 - 20.15
TAKVA 1 1.45 - 14.1 5 - 16.15 - 18.15- 20.1 5

ATLAS SİNEMASI
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

İLK AŞK 1 1.30 - 14.00 - 17.00 - 20.00 
(Rezervasyon Tel : 512 03 46)

belirterek, "Akvar 
yum kurmak dışar
dan görüldüğü gibi 
kolay bir iş değildir. 
Akvaryum hobisi, 
apartmanların ve 
betonların arasında 
sıkışıp kalmış haya 

tımıza doğadan bir 
parçayı sığdırmamızı 
sağlıyor. Üstelik bir 
çok evcil hayvanın 
evde bakılmasından 
daha büyük bir 
kolaylık sunuyor. 
Birçok evcil hayvanı

evimizde beslerken, 
onları doğal yaşam
larından ve doğal 
davranışlarından 
uzaklaştırmış olu 
yoruz. Ancak akvar 
yumdaki balıklar, 
bitkiler ve diğer 
omurgasız canlılar 
evimizde tamamen 
bizim kontrolümüzde 
yarattığımız, minya 
tür doğal ortamların
da yaşıyorlar. Bu 
nedenle akvaryum 
hobisi diğer birçok 
evcil hayvan beslen
mesinden daha keyif 
li, daha az zahmetli 
ve daha az masraflı 
dır" dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dünyada 25 milyon kanser hastası var
Ankara Ticaret 
Odası'nın (ATO) Türk 
Kanser Araştırma ve 
Savaş Kurumu ve 
Hacettepe Üniversite
si Onkoloji Enstitüsü 
ile birlikte hazırladığı 
"Kanser Yükü 2006" 
raporuna göre, her 
yıl dünyada 11 mil 
yon, Türkiye'de ise 
150 bin kişi kansere 
yakalanıyor. 2020 
yılında bu rakamların 
yaklaşık yüzde 50 ora 
nında artış göstere
ceği belirtiliyor.
Uluslararası Kanser 
Araştırma Merkezi 
(İARC-Internationai 
Agency for Research 
on Cancer), Ortadoğu 
Kanser Konsorsiyu 
mu (MECC), Otomatik 
Çocukluk Çağı Kan 
ser Bilgilendirme 
Sistemi (ACCIS), 
Sağlık Bakanlığı, 
Hacettepe Hastane 
leri ve İzmir Kanser 
İzleme ve Denetim 
Merkezi (KİDEM) veri
lerinin kullanıldığı 
belirtilen rapora göre, 
tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye'de de 
kanser, ölüm neden
leri arasında kalp 

l hasfaııkifanndâR 
| sonra ikinci sırada 
i geliyor. Türkiye İsta

tistik Kurumu'nun 
2003 yılı verileri, 
ölüm nedeni olarak, 
kalp krizi, kalp yet
mezliği, hipertansi 
yon gibi kardiy- 
ovasküler hastalık-

ların yüzde 42 ile ilk 
sırada, kanserin ise 
yüzde 12.9 ile ikinci 
sırada geldiğini 
gösteriyor. * 
Uluslararası 
Kanser Araştırma 
Merkezi'nin Türkiye 
ile ilgili 2002 yılı veri
lerine göre, erkek
lerde en sık görülen 
kanser türleri arasın
da ile sırayı yüzde 
33.8 ile akciğer 
kanseri alıyor. Mide 
kanseri yüzde 8.7 ile 
2.sırada, mesane 
kanseri yüzde 7.8 ile 
3.sırada, barsak 
kanseri yüzde 6.7 ile 
4.sırada, gırtlak 
kanseri yüzde 5.8 ile 
5.sırada, prostat 
kanseri yüzde 5.5 ile 
6.sırada bulunuyor. 
Kadınlarda en sık 
görülen kanser türü 
ise yüzde 24.2 ile 
meme kanseri. Bu 
kanser türünü 
sırasıyla yüzde 9.3 ile

barsak kanseri, 
yüzde 6.9 ile mide 
kanseri, yüzde 5.9 ile 
yumurtalık kanseri, 
yüzde 5.7 ile akciğer 
kanseri ve yüzde 5.4 
ile lösemi izliyor. 
Türkiye'de en sık 
ölüme yol açan 
kanser türlerinin ise 
erkeklerde sırasıyla 
yüzde 40.2 ile akciğer 
kanseri, yüzde 9.5 ile 
mide kanseri, yüzde 
5.5 barsak kanseri ve 
yüzde 5.4 ile mesane 
kanseri olduğu 
görülüyor.
Kadınlarda kanser
den ölümlerde meme 
kanseri (yüzde 16.7) 
ilk sırada geliyor. 
Meme kanserini 
yüzde 9.3 ile barsak 
kanseri, yüzde 9.1 ile 
mide kanseri ve 
yüzde 8.2 ile akciğer 
kanseri izliyor.
Dünyada 25 milyon 
kanser hastası var 
Tüm dünyayı

ilgilendiren ve sınır 
tanımayan küresel bir 
sorun olan kanser, 
ölüm nedenleri ara 
sında kalp hastalık
larından sonra ikinci 
sırada geliyor.
Dünyadaki tüm ölüm
lerin yüzde 12.5'i 
kanserden kaynakla 
nıyor. Kanser nede 
niyle meydana gelen 
ölümler AIDS, verem 
ve sıtma yüzünden 
gerçekleşen ölüm
lerin toplamından 
daha fazla. Dünyada 
bugün yaklaşık 25 
milyon kanser has
tası bulunuyor. 2002 
yılı istatistiklerine 
göre her yıl 11 milyon 
kişi kansere yakalanı 
yor. 2020 yılında bu 
rakamın yaklaşık 
yüzde 50 artış göste 
rerek 16 milyona 
ulaşacağı ve üçte 
ikisinin gelişmekte 
olan ülkelerde 
olacağı tahmin 
ediliyor. Dünyada 
her yıl 7 milyon kişi 
kanserden ölüyor. 
2020 yılına kadar bu 
rakamın 10 milyonu 
geçmesin den endişe 
ediliyor. 2020'ye 
kadar 2 mil yon 
kişinin, 204Ö'a kadar 
6.5 milyon kişinin 
kurtarılabileceği 
öngörülüyor.
Dünyada her yıl 160 
bin çocuk kansere 
yakalanırken bunların 
90 bini yaşamını 
yitiriyor.

Burun sağlığınız için..
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 1206

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 51 3 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi ai nn«j 1 o «J zL Vz vz

SSK Hastanesi 513 23 29
513 10 68Mer.Sağ. Ocağı

Tomokay Tomograf 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21

Çınar Taksi 513 24 67

Güven Taksi 513 32 40

Gemlik Taksi 513 23 24

Manastır Taksi 514 35 50

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
51312 86
51311 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
51310 95
513 37 42
51315 07
513 14 14
51313 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
51318 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 

Su Arıza
513 45 21 -111

Yalnyz 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 

(212)516 
(226)811

30 60

Nefes alıp vermeyle 
ilgili bir sorununuz 
varsa belki de bur
nunuzda bir problem 
vardır. Dr. Süreyya 
Şeneldir, yazdı. 
1)Eğer burnunuz 
kuru ise birçok 
fonksiyonlarınız 
zarar görebilir.
Tuzlu su spreyleri ve 
buğularla bu 
sorununuzu 
çözebilirsiniz.

2) Uzun süreli burun 
açıcı damlalar kul
lanmaktan sakının. 
Bağımlılık yapabilir. 
Yüksek tansiyona 
neden olabilir ve 
burun fonksiyon
larını bozabilir.
3) Uçak yolculuk
larında burnunuza 
dikkat etmelisiniz. 
Uçak içi kabin 
havası çok kurudur. 
Sirküle edilen hava 
tekrar tekrar kul
lanılır. Serum fizy
olojikli spreyler ve 
bol su içerek zarar
larından koru 
nabilirsiniz.
4)Doğum kontrol 
haplari, tansiyon

ilaçlari, viagra gibi 
ilaçlar burun tıkanık
lığını artırır.
5)Göz damlaları 
gözyaşına karışarak 
burun içine akıp 
burunda yanma, acı 
tat yapabilir.
6)İdrar söktürücüler 
ve stres ilaçları bur
nunuzu kurutabilir.
7) Soğuk hava vucut 
direncini düşürerek 
enfeksiyonuna 
zemin hazırlar. 
Özellikle yüzünüzü 
soğuktan koru
malısınız.
8)uçak seyahat
lerinde kabin içi 
basınç ayarlanamaz 
ise KUiaKld ve DâŞlu 
ağrı olabilir. Bunu 
önlemek için uçak 
kalkarken ve inerken 
sakız çiğneye
bilirsiniz.
9)Kalorifer oda 
havasını kurutarak 
burun kurumasına 
yol açabilir bunu 
önlemek için yat- 
tıüınız odada 
kalorifer üzerine 
ıslak havlu koya
bilirsiniz.

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513

12
13

12
23

23 94

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

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 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 51310 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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OZAN ECZANESİ

Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2637 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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17 en sıtalı yıl olacak
Uzmanlar, 2007'nin 
dünya genelinde 
en sıcak yıl olacağı 
tahmininde 
bulundu 
Ingiliz Independent 
gazetesinin 
internet sitesinde 
yayımlanan habere 
göre, İngiltere'nin 
önde gelen iklim 
uzmanlarından 
Profesör Phil 
Jones, küresel 
ısınma ve okyanus
larda deniz suyu 
sıcaklığının 
değişmesiyle 
atmosferi etkileyen 
El Nino'nun birleşi
minin 2007'yi en 
sıcak yıl yapacağı 
ve bunun geniş 
kapsamlı etkilerinin 
olacağı uyarısında 
bulundu.
Doğu Anglia 
Üniversitesi iklim 
Araştırmaları Bölümü 
Başkanı olan

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Profesör Jones, 
Afrika Boynuzu'ndaki 
kuraklıktan ve 
buzulların 
erimesinden sorumlu 
tutulan küresel 
ısınmanın uzun 
dönemdeki etkisinin, 
El Nino'nun da 
katılımıyla daha da 
şiddetleneceğini 
ifade etti.
Profesör Jones, 
2007'nin rekor sıcak
lığın yaşandığı 
1998'den de sıcak 

geçeceğini belirtti. 
Çoğu kez Noel 
döneminde fark 
edildiği için 
"Isa'nın çocuğu" 
ya da El Nino adı 
verilen bu hava olayı, 
her 2 ile 7 yılda bir 
meydana geliyor. 
1997 ve 1998'de 
görülen El Nino 
sırasında binlerce 
kişi ölmüş ve dünya 
çapında verdiği zarar 
20 milyar doları 
geçmişti

2007 dev bütçeli devam 
filmlerinin yıh olacak

İlk günlerini yaşadı 
ğımız 2007 yılında 
beyazperdeyi dev 
bütçeli devam filmleri 
adeta istila edecek. 
Aralarında Örümcek 
Adam, Karayip 
Korsanları, Simpson 
Ailesi, Hannibal 
Lecter ve Harry 
Potter'ın da bulun
duğu sinemanın ünlü 
kahramanları, yıl 
içinde yeni filmleriyle 
izleyici karşısına 
çıkacak 
BBC'nin internet 
sitesindeki habere 
göre, sinema izleyi
cisi, 2007 yılında de 
vam filmlerine doya
cak. Sam Raimi'nin 
yönettiği "Örümcek 
Adam", üçüncü mac
erasıyla 4 Mayıs 2007 
tarihinde hayranlarıy
la buluşacak. Geçen 
yılın gişe rekortmeni 
"Karayip Korsan 
lan"nın gemisi 25 
Mayıs 2007 tarihinde 
yeniden açılmaya 
hazırlanıyor.
"Pirates of the 
Caribbean-At VVorld's 
End" isimli yapımın 
yönetmeni Göre 
Verbinski. Walt Dis

ney Pictures yapımı 
filmin senaryosu 
Terry Rossio ve Ted 
Elliott'ın imzasını 
taşıyor. Johnny 
Depp, Orlando Blo 
om, Keira Knightley, 
Geoffrey Rush, Chow 
Yun-Fat ve Stellan 
Skarsgard'ın 
başrolünü üstlendiği 
filmde, ikinci macera
da ortadan kaybolan 
kaptan Jack Spar 
rovv'un (Johnny- 
Depp) bulunması için 
tüm ekip kolları 
sıvayacak.
"Kuzuların Sessizli 
ği" filminin korkutu
cu karakteri Hannibal 
Lecter ise, "Hannibal 
Rising" adlı yapımla 

yeniden izleyiciyi 
korkutmak üzere 
işbaşına geçecek. 
Lecter'ı Gaspard 
Ulliel'in canlandıra
cağı film, 9 Şubat 
2007 tarihinde gös
terime girecek. Ninja 
kaplumbağaların 
sevilen animasyon i 
serisinin dördüncü İ 
halkası "Teenage 
Mutant Ninja Turtles", 
da, 30 Mart 2007 tari
hinde yeniden izleyi
ciyle buluşacak.
Kendine özgü tarzıyla 
bir hayran kitlesi 
yaratan "Mr.Bean" 
de, 28 Eylül 
2007 tarihinde devam 
filmiyle seyirci 
karsım na çıkacak.

VVdillanl ulukaya dogalgaz ısı san, VUIIIIIIII Hİ]SEy|N ulukaya .cüneytdemİrlİortakliği
I

GEMLİK ANA BAYİİ

4 İsıtma, sıcak su w 
kontrol cihazlarında

DOGALGAZ
KOMBİ
KAT KALORİFERİ
MERKEZİ ISITMA
RADYATÖR
SPLIT KLİMALAR
DOGALGAZ SOBASI
TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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3 yaşındaki Küçük Aslı, dumandan zehirlendi

Elektrik kontağından 
çıkan yangın korkuttu
Eşref Dinçer Mahallesi’nde dün elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında-Yj/tfiaz 
ailesine ait ev harabeye dönerken, ailenin en küçük çocuğu 3 yaşındaki Aslı, duman
dan zehirlenerek, Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Tostçuların yer, 
kavgası kanlı bitti 
Eşref Dinçer Mahallesi’nden dün 
sabah saatlerinde meydana gelen 
olayda, seyyar araba ile tost satışı 
yapan iki kişi arasında çıkan tartış
ma büyüdü. Bir kişi yaralandı. 4’de

Gemlik Belediye Meclisi 2007 yılının ilk toplantısını dün yaptı.

Meclisten nazım plana itiraz
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yine plan üzerine
Belediye Meclisinin dün yapılan toplantısın

da genel konu 25 binlik Nazım İmar Planları 
oldu.

Muhalefet sözcüleri plan konusunda kendi
lerine gerekli bilgilerin verilmediğini, söyler 
lerken, DYP sözcüsü Av. Gökhan Taylan, fay 
hattının geçtiği yere çok yakın alanların imara 
açılmasını eleştirmiş.

“Birilerine rant mı sağlanıyor” demiş!
Bu konu üzerinde durmak gerekir.
Gemlik birinci derecede deprem kuşağında 

bir kent.
Bütün bilim adamları Marmara Denizinde 

ciddi bir deperemden söz ediyor.
İznik üzerinden gelen fay ise Orhangazi 

Gemlik asfaltından geçiyor.
Fay, Dörtyol mevkiinin yakınlarından 

Körfez’e girip Mudanya yönüne gidiyor.
Fayın 500 metre, bin metre yakınlarında bin

lerinin yerleri imara açılıyor.
Bu durumun birilerine rant sağlandığı fikri 

doğruluyor..
Meclis üyelerinden acaba bu alanlar içinde 

yeri olan var mı?
AKP’lilerden herhangi bir siyasinin arsası, 

tarlası, zeytinliği var mı?
Buna cevap verilmeli. 25 binlik Nazım plan

lara yapılan itirazlar nelerdir mecliste bile bilen 
yok.

Meclis hala Gemlik’in kentsel olarak 
büyümesini istiyor. Oysa Gemlik, iki tarafı 
dağlarla çevrili dar bir koridorda yapılanmıştır. 
Rumlar, ovaya hiç inmemiş, hep yamaçlarda 
konut yapmışlar. Biz ise yeri göğü binalarla 
doldurmuşuz.

Gemlik sanayiye de doydu, konuta da. Bu 
durumu korumanın kavgası verilmeli bence..

Belediye 
Meclisi’nin dün 
yapılan oturumun
da, İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal 
Aydın Aybey, nazım 
planları hakkında 
meclis üyelerine 
bilgi verdi. Aybey, 
ilk planın itiraz 
sonucu değişikliğe 
uğradığını, ikinci 
plana da gereken iti
razın yapıldığını ve 
düzeltmelerin bek
lendiğini söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Bursa’da dogalgaz 
patlaması 2 yaralı
Bursa'nın Osmangazi İlçesi Atıcılar 
Mahallesi’nde doğalgaz patlaması 
sonucu yangın çıktı. Yangını söndür 
mek isteyen iki kişi yaralanarak, 
hastaneye kaldırıldı. Haberi sayfa 7’de

Otelden 6 bin 900 YTL çaldılar
Kervansaray Oteli'nin muhasebe odası
na, pencereyi zorlayıp giren kimliği 
belirsiz kişiler, 6 bin 900 YTL 'yi çalarak, 
kayıplara karıştılar. Haberi sayfa 7’de

Vergi borcu 
SMS’le bildirilecek
Gelir İdaresi Başkanlığı, SMS yoluyla vatan 
daşları 'vergi borçları, ödemeler ve vergi 
mevzuatındaki değişiklikler' konusunda 
bilgilendirecek. Yeni dönemde, internet 
ortamında beyanname verme uygulaması 
daha da yaygınlaştırılacak. Sayfa 9’da

Güler; “Vatandaş bu kış üşümeyecek1
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Hilmi 
Güler, birçok önlem aldıklarını belirte 
rek, "Vatandaşımızı bu kış üşütmeye
ceğiz" dedi. Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETINKAYA

Toprak reformunu 
yapamayan, eğitim 
birliğini ve kılık 
kıyafet yasasını 
koruyamayan 
Türkiye 2007 yılında 
cumhurbaşkanlığı 
seçimine gidiyor..

Siyasal kulislerde
ki hareketlenmeye 
bakılırsa, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi çok su 
götürecek..

Su götürmeninde 
ötesinde ülkenin 
yazgısını çok ciddi 
biçimde etkileyebile
cek.

1923’de kurulan 
Türkiye 
Cumhuriyetinin 
temellerini sarsabile
cek..

Ayrıca “yönetim 
biçimi ve yöntem- 
leri”nin sorgulan
masına neden ola
bilecek..

Cumhurbaşkanı olacak kişi
Görünen köy 

kılavuz istemiyor..
Eğer...
Türk seçmeninin 

yüzde 25’inin oyuyla 
iktidarı elde eden 
siyasal partinin 
başındaki kişi ya da 
onun işaret edeceği 
birisi Çankaya 
inadında ısrar eder- 
se-ki öyle görünüyor- 
olacakları kestirmek 
için arif olmaya 
gerek yok.

Çünkü,belgesi 
var..

Yıl 2001... Ay 
Ağustos.. Gün 21... 
Yaklaşık 5,5 yıl 
önce...

Türkiye’de o tari- 
hde yayınlanan 
gazetelerin birinci 
sayfalarında yer alan 
bir haber..

Haberin içeriği 
önem taşıyor..

Şimdi o haberde 

yer alan ve aslında 
1996’da yapılan 
“konuşma”nın içe 
riğini açıklayalım.

1) "Laiklik tabii 
elden gidecek.."

"Tutturmuşlar laik
lik elden gidiyor, 
diye!..

Yahu bu millet 
istedikten sonra laik
lik tabii elden gide
cek!..

Sonra nedir bu 
laiklik Allah aşkına?.. 
Bu ne menem şey?.. 
Çıkıyor İçişleri 
Bakanı, 'Devlet dine 
karışır' diyor.

Eeee.. gerisini 
niye söylemiyor
sun?.. Din devlete 
karışır demiyor
sun!.."

2) "Laik ve 
Müslüman olun
maz.."

"Hem laik hem 
Müslüman olunmaz..

Ya Müslüman olacak
sın ya laik..."

3) "Egemenlik 
Allah'ındır.."

"Ben
Müslümanım, diyenin 
tekrar yanıma gelip 
bir de aynı zamanda 
laikim, demesi 
mümkün değil. Niye? 
Çünkü Müslümanın 
yaratıcısı Allah kesin 
hâkimiyet sahibidir. 
'Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir' lafı 
koskoca bir yalan!.. 
Egemenlik kayıtsız 
şartsız Allah'ındır."

4) "AB'ye 
girmeyeceğiz.."

"Avrupa Birliği'ne 
girmek için koşturu 
yorlar. Onlar da bizi 
almamayı düşünü 
yorlar. Eeee.. biz de 
girmemeyi düşünü 
yoruz. AB'nin asıl adı 
Katolik Hıristiyan 
Devletler Birliği'dir."

5) "Anayasayı 
sarhoşlar hazırladı.."

"Kaptıkaçtı map- 

tıkaçtı (Prof. Orhan 
Aldıkaçtı) anayasayı 
hazırlıyorlar, adamlar 
ayık kafayla hazır
lamıyorlar bunu, 
sonra iki senede 
deliniyor."

6) "Ümmetçilik 
tutar.."

"Yahu bu milletin 
bütünlüğü 'Ne mutlu 
Türküm diyene' 
ifadesiyle sağlanır 
mı? Osmanh 30'u 
aşkın etnik grubu 
ümmet düşüncesiyle 
bir arada tuttu.

Biz de inanç birliği 
ile tutacağız."

7) "Terör 
Meclis'te.."

"Terörü Cudi 
dağlarında arıyorlar, 
terör Meclis'in 
içinde!.. Orada 
halledilmeli!.."

8) "Doğumları 
kadın yaptıracak.."

"Doğumevlerinde 
yalnız kadın doktor
lar çalışacak!..

Öğretmenlikte 
yetişmiş başörtülü 
kızlarımız var, şimdi 
işe alınmayan bu 
başörtülü 
kızlarımız 
anaokullarında 
yavrularımızı

yetiştirecek..."
9) "Hazmettirerek 

geliyoruz.."
"Türkiye Cezayir I 

olur mu, diye soru 
yorlar. Biz hazmettire 
hazmettire geliyoruz. 
Allah'ın izniyle!.. 
Şimdi artık millet yal
nız aktörleri değil, 
senaryoyu da 
değiştirmeye talip!.. 
Bu çalışmalarımız 
senaryoyu 
değiştirme çalış
malarıdır. Biz onun 
için geliyoruz. Bu 
düzenin koruyucusu 
olamayız, bu 
mümkün değil.

Bu hukuku hazır
layanlar, bu düzenin 
kaldırılmasının 
maşası olacaklar." I

10) "Kıyam 
başlayacak.."

"Bir buçuk milyar 
nüfuslu İslam âlemi 
Müslüman-Türk 
milletinin ayağa 
kalkmasını bekliyor...

Ayağa kalkacağız..
Işıkları göründü, . 

Allah'ın izniyle 
kıyam başlayacak!.."

Konuşmanın 
sahibi mi?

Onu da siz 
anlarsınız ....

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ARANAN GAYRİMENKULLER
AA-004 Mevki önemli değil 1000 M2
deniz görecek arsa
AA-010 Bursa Yolu Özeri 4000 M2 Tır Parkı olacak
AA-13 Kumla Narlı arası 1000 M2

EE-009 Sahilde 200 M2 2katlı deniz görebilecek 
üst üste veya karşılıklı iki daire veya dubleks 
daire olabilecek işyeri
EE-036 Mevki önemli değil 5 katlı kelepir olacak bina.

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA-009 Kurtul 280 M2 köy içi 60.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000-YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe149 M2 Deniz Manzaralı yola
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-024 Zeytin hali arkası 150 M2 depo yerine müsait 
17.000 YTL

ı AA-026 Hamidiye Mh. 3184 M2 Merkeze yakın
konut imarlı 2.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 530.000 M2 Depolama imarlı
AA-036 Zeytin Hali yanı 160 M2 depo yerine 
musart 25.000 YTL
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2
üç yanı yol 90.000 YTL
AA450 Umurboy 5325 M2 yol konan 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL

www.kocakgayrimenkul.com 
1/ A f A GAYRİMENKUL 
İX kZ LAİK BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DHS / G6MLIK ŞUI36SI
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etüdlü 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-063 Narlı Köyü 1.222 M2 anayola 5 mt. 300.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-067 İznik Göl kenan 800.000 M2 Turizm
tesisis kurulabilir 5.500.000 YTL
AA-088 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL
AA-081 Karacabey karaağaç 9.550 M2 İzmir
yoluna 150 mt. cephe benzinilik olabilir. 250.000 YTL
AA-091 Çevre yolu 1.081 M2 yola 50 mt.

AA-096 Fıstıkla Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL

EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan 
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-071 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2
2 katlı ahşap bina ev, ahır, traktör 250.000 YTL 
EE-075 Mudanya 1532 M2 anayola cepheli 
havuzlu müstakil denize sıfır, altı garaj, 
portakal bahçesi var 800.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev 
meyve ağaçlı 130.000 YTL

EE-002 Manastır 100 M2 4. kat 3+1 koloriferli 95.000 YTL
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5,kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımyı daire 60.000 YTL

l EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5 kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deniz manzaralı 85,000 YTL
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı, 
kartonpiyerli 50.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5. kat

EE-018 Hamidiye Mh. 144 M2 4.kat 
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL

l EE-019 Bahkpazan 60 M2 3.kat 2+1 
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL 
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL

EE-024 Dr. Ziya Mh. 115 M2 2.kat 3+1 daire kaloriferli, 
pimapenli, saten boya, kartonpiyerli 80.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer, 
kalorifenr, full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz 

kaloriferli 70.000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola
cepheli kaloriferli 70.000 YTL
EE-061 Bahkpazan 88 M2 5.kat

100.000 YTL

EE-081 Manastır 135 M2 l.kat 3+1
full-doğalgaz 90.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc. kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12,kat kartonpiyerli, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-093 Manastır 195 M2 5.kat
4+12 banyo, 2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-130 Manastır 195 M2 3.kat
4+12 banyo, 2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-129 Manastır 195 M2 zemin
4+12 banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
EE-094 Manastır 155 M2 zemin
3+1 2007 temmuz teslim krediye uygun

EE-108 Manastır 150 M2 1.2.3.4.5. katlarda 3+1 full lüx 
Ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 adet 125.000 ’l
EE-125 Manastır 155 M2 l.kat 3+1 2007
Temmuz teslim krediye uygun 120.000 YTL
EE-130 Manastır 195 M2 1.2.3.4.5.6. katlarda 4+1 2 ban 
2 wc, asansörlü, doğalgazlı 5 adet 170.000 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı,

mutfak 80.000 YTL

EE-159 Dörtyol 130 M2 10. kat 3+1 
özel yapım lüx 105.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-105 Demirsübaşı Mh. 24 M2 
zemin köşe dükkan 55.000 YTL
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-065 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2 kapalı 
alanlı hazır 900.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

KİRALIK DAİRE

kaloriferli 200 USD depozito 375. YTL 
EE-016 Manastır 120 M2 l.kat 3*1 asa

EE-020 Manastır 120 M2 l.kat 3*1 asansörlü,

SATILIK VİLLA
EE -054 Umurbey 210 M2 duble* 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı 
EE-068 Dobnıca 500 M2 triplez full lüks 350 M2 bahçe 300.000 YTL 
EE-0G8 Dobnıca 500 M2 Triplez villa full lüks daire 600,000 YTL 
EE -076 Karacaali 550 M2 triplez denize sıfır, jakuzili bahçe 325.000 YTL 
EE -0 7 8 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı 
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YIL
EE-097 Kumla 250 M2 triplez site içi denize 50 mt 220.000 YTL
EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 250.000 YIL 
EE-101 Butsa Çekirge 180 M2 triplez özel yapım lüks 400.000 YTL 
EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks sile içinde yüzme havuzu, 
özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL

SATILIK MÜSTAKİL EV

EE-056 Bahkpazan 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı | 

müstakil 2,5 katlı, sobalı

AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL İ

AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL S 
EE-003 İskele Meydanı 55 M2 5 katlı 
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş
Resort Otel 1.450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1.200,000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2.5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsübaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL | 
EE-073 İstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık J 
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50,000 YTL 
E E-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda ’ 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık
dükkan 40.000 YTL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde ■ 
Kayıt No’sunun bildirilmesi rica olunur.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kocakgayrimenkul.com
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Gemlik Belediye Meclisi 2007 yılının ilk toplantısını dün yaptı.

Meclisten nazım plana itiraz Yazı YOR UM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Yiyin efendiler, yiyin.,..
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 2007 
yılı Ocak ilk toplan
tısında ağırlık 
Nazım Planı oldu. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal 
Aydın Ay bey, 
meclise verdiği 
bilgide, ilk planın iti
raz sonucu değişik
liğe uğradığını 
belirterek, ikinci 
plana da gereken 
itirazın yapıldığını 
ve düzeltmelerin 
beklendiğini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
Hac'da olması 
nedeniyle Başkan 
Vekili Nurettin Bay'ın 
yönettiği oturum say 
gı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı.
Verilen önergeler 

. içinde bulunan Okul 
bahçelerine oturma 
bankları yapılması 
önergesi Milli Eğitim 
Komisyonuna, 
Özel Türe Okulu 
hahçssinde dükünü 
len çevre düzenleme 
si de İmar Korniş 
yonuna oy birliği ile 
havale edildi.
CAMİ ALANI 
YENİDEN 
Minibüs Garajının 
bulunduğu yerde 
düşünülen ve dini 
tesisler alanı olarak 
plana işlenen yerin 
Belediye Meclisi 
tarşfından kurulan 
derneğe devir 
edilmesinin yeni 
yasa gereği imkansız 
olduğu açıklandı. 
Kamu taşınmazları 
nın ancak yine bir 
kamu kurumuna 
bedelsiz devir işle 
minin yapılabileceği 
bu nedenle konunun 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
göreve başladıktan 
sonra yeniden 
görüşülmesine 
karar verildi.
Gündemin birinci 
maddesi olan huzur 
hakları geçen yıl 
ile aynen muhafaza 
edilmesi kabul 
edilirken meclisin 
tatil ayı olarak 
yine Ağustos ayı 
uygun görülerek 
kabul edildi. 
ENCÜMEN SEÇİLDİ 
Gizli oyla yapılan 
seçimde bir süreyle 
encümen üyeliğine 
AKP'den Ali Aykut 
Türe 21 oyla

4 seçilirken, Denetim 
Komisyonuna 
AKP'den Ali 
Okuroğlu, Murat 
Yavuz, Selim Yavuz,

inci Bülbül ile 
DYP'den Halil 
Çevik seçildi. 
Ali Okuroğlu, 
Meclisin vereceği 
hiçbir görevden 
kaçmayacağını 
ancak bilgisi dışında 
seçilmesine karşı 
çıkarak görev 
kabul etmeyeceğini 
söyledi. Oturumu 
yöneten Nurettin 
Bay, kararın 
grupta alınmış karar 
olduğunu bildirerek, 
oylamayı yaptırdı. 
Sözleşmeli personel 

olan Avukatlık 
ücretinin geçtiğimiz 
yılın aynısının 
olması kabul 
edilirken gündem 
dışı konu şan DYP'li 
Gökhan Taylan 
Gemlik 
Nazım Planı hakkın 
da meclis üyelerinin 
bilgilendirilmediğini 
söyledi.
Taylan, 
Başkan Turgut'un 
fay hattında 
olduğu için 
Azot Fabrikasının 
bile yıkılması için 

mücadele verdiğini 
hatırlatarak, 
"Şimdi ne oldu da 
fay hattına yerleşim 
veriliyor. Meclise 
bu konuda neden 
bilgi verilmiyor" 
eleştirisinde 
bulundu.
Taylan, binlerine 
rant sağlanırken 
binlerinin ise 
mağdur 
bırakıldığını 
öne sürerek, 
"Plan Gemlik için 
ekonomik kayıptır 
ve can güvenliği 
açısından tehlike
lidir" dedi.
MHP'li Osman 
Doğan'da planın 
"Gemlik'in bilgisi 
dışında birileri 
Bursa'da işler 
yapıyor" 
diyerek planın 
Gemlik'e hitap 
edemeyeceğini 
savundu.
Görüşlere açıklık 
getirmek amacıyla 
plan üzerinde 
meclise bilgi 
veren Cemal Aydın 
Aybey, ilk plana 
itiraz ettiklerini ve 
bazı değişikliklerin 
getirildiğine işaret 
ederek, "Planın 
hazırlanması 
Büyükşehir yet 
kisindedir. İkinci 
plana da gereken 
itirazlar yapıldı ve 
düzeltilmesi için 
çalışıyoruz. 
Gemlik'te ileriye 
dönüm sanayi 
büyümesi 
durduruldu. 
Bundan sonra 
sanayi ruhsatı 
ve rilmeyecek. 
Nerelere 
ihtiyacımız olduğu 
yönde itirazlarımızı 
yapıyoruz" dedi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi Ocak ayı 
ikinci toplantısını 
10 Ocak 2007 
Çarşamba günü 
saat 14.oo de 
yapacak.

Türkiye’de gazeteci olmak, köşe yazarı 
için konu bulmak çok kolay..

Kafanızı kaldırıp etrafta neler oluyor diye 
araştırma yapmanıza gerek yok..

Olaylar koşturarak üzerinize geliyor.. 
Hangisini konu yapmanız, hangisi daha çok 
ilgi çeker diye düşünüyorsunuz o kadar ... 
Seç seç al....

Kısaca zahmet, bunları sıralayıp, birine 
öncelik vermek..

Erken seçim ve Cumhurbaşkanı seçimi 
derken, birden Avrupa’dan dışlanmamız 
haberi, arkasından Anayasa mahkemesinin 
Sosyal kurumların birleştirilmesini yapan 
yasanın iptali kararı derken birden bomba 
gibi Konya rezaleti..

İki tesettürlü Doktor bayanın (Başlarına 
peruk takıyorlar - Gülünç) yaptığı Tıp 
etiğine sığmayan olaylar ardı ardına 
karşınıza çıkıyor...

Hekim olmam sebebiyle bu konu çok 
dikkati çekiyor, ama mesleğim bakımından 
üzüldüğüm için, bundan hiç bahsetmemeyi, 
bu utançın daha da büyümesini, istemedi 
ğim için kendi kendime iltimas ediyor, bu 
haberi atlıyorum..

Ama yinede bir cümle yazmak istiyorum..
Rezalet..., Laik -demokratik, Atatürk 

Cumhuriyetine yakışmayan iki kadın doktor, 
öyle gülünçler ki..

Erken seçimden bahsederek kendimi 
oyalamak, bunu unutmak istiyorum..

Erken seçim istemek neden Anayasa’ya 
I ve demokratik parlamenter sisteme saygı 
| sizlik olsun? Partisi için kazançlı olacaksa o 

parti erken seçim ister..
Başbakan inansa partisi kazanacak ,o da 

erken seçim kararı alır...
“Aç tavuk kendini buğday ambarında 

sanırmış” - Hayatında iki koyun gütmemiş” 
olanlar lafları bana pek ucuz geldi...

Memurlar, emekliler maaşlarının artırıl
masını istiyorlar...

Aldıkları paralarla geçinemiyoruz diyor
lar... Nasıl geçinsinler, Ben de Bağ-Kur 
emeklisi (12. basamak) 45 sene hekimlik 
yapmış bir kişiyim....

Sağ olsun bana 480 YTL emekli maaşı 
veriyorlar.. Yeme de yanında yat..

Öbür tarafta bakıyorsunuz; Yılbaşı rezer
vasyonları için lüks otellerde kuyruklar 
olduğunu gazeteler yazıyor.. 1000-1500 euro 
cebinizde ise sizde sıraya girin.

Bir iş adamı karısına armağan olarak 700 
bin YTL Bentley marka otomobil, 24 bin 
YTL Balenciaga marka çanta almış.. 
Yazanlara kızıyor....

Doğru... Yasal yoldan kazanılan, vergisi 
ödenmiş paranın hesabı sorulmaz..

Ben 73 yaşında bir hekim olarak yanlış 
meslek seçtiğimi veya başka yollardan 
yürüyerek bu ballı börekli insanlar arasında 
olmalıydım diye sızlanıyorum..

(Yalan yalan, başım dim dik, vicdanım 
rahat her ay 480 liramı almaya gidiyorum.)

Ama gelir dağılımının adaletsizliğinin 
derin olduğu, insanların işsizlikten kırıldığı 
ülkemde bu gibi haberler, kamu oyunun vic
danını rahatsız ediyor...

Bunun gibi kişiler fırıldaklarını nasıl gizli 
gizli çeviriyorlarsa, ne olur aldıkları paraları 
- çantaları bize göstermeden kendi araların
da kullansınlar..

Hiç değilse bu inceliği göstersinler...
Gördükçe ayranım kabarıyor, bankanın 

yolunu unutup .onların üzerine doğru 
yürürsem bana da yazık olacak ,480 YTL 
maaştan da olacağım...

Geniş yürekliler, vicdanı sızlamayanlar 
yiyin bu han-ı iştiha sizin.

Bıkıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin diyor 
Tevfik Fikret....

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Eşref Dinçer 
Mahallesi’ndeki bir 
evde elektrik kon
tağından çıkan 
yangında, 3 yaşın
daki kız çocuğu 
dumandan 
zehirlenerek 
hastanelik oldu. 
Alınan bilgiye göre,

olay-Eşref Dinçer 
Mahallesi Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu karşısın
da meydana 
geldi. Elektrik 
kontağından 
çıktığı iddia edilen 
yangın, Yılmaz 
ailesinin evini

sardı.
Yangında, duman
dan zehirlenen ve 
vücudunda 
yanıklar oluşan 
3 yaşındaki Aslı 
Yılmaz, ağır 
yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin 
anında müdahale

ettiği yangın 
sonrası ev 
harabeye dönerken, 
küçük kız 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına 
alındı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

Tostçuların yer 
kavgası kanlı bitti
Seyyar araba ile tost 
satışı yapan iki kişi 
arasındaki bıçaklı 
tartışma kanlı bitti. 
Alınan bilgiye göre, 
Eşref Dinçer 
Mahallesi'nde sabah 
saatlerinde meydana 
gelen olayda, araba ile 
tost satan Mahmut Y. 
(36) yer davası yüzünden

aynı işi yapan Mehmet 
A.(42) ile tartışmaya 1 
başladı. Tartışmanın j 
büyümesi üzerine 
Mehmet A.;
Mahmut Y.’u bıçakladı. . 
Ağır yaralanan Mahmut 
Y. hastanede tedavi 
altına alınırken, şüpheli 
ise polis tarafından 
yakalandı.

Kap çalıp kayıplara kadılar
Bursa’da kimliği belirsiz 
hırsızlar, bir şahsın yol 
kenarına park ettiği 
kamyonunu çalıp 
kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, 
Osmangazi llçesi'ne 
bağlı Soğanlı Mahallesi 
Pazartesi Pazan'nda 
meydana gelen olayda, 
41 U 5451 plakalı 
kamyonunu yol kenarına 
bırakan Recep Kavsut 
(32) evine gitti. Gecenin 
ilerleyen saatlerinde

kamyonu düz kontak 
yapıp çalıştıran 
kimliği belirsiz şahıslar, 1 
kamyonla birlikte 
kayıplara karıştı.
Sabah aynı yere 
geldiğinde kamyonunu 
göremeyince şaşkına j 
dönen Kavsut polisi 1 
arayarak ihbarda bulun
du. Recep Kavsut'un ] 
müracaatı üzerine soruş
turma başlatan polis 
kimliği belirsiz hırsızların 
peşine düştü.
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93
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Emir Ertem’in istifası Bursa'da bayram bilançosu
kabul edilmedi

Seyfettin SEKERSÖZ

Bir süre önce 
Gemlikspor 
yönetiminden 
istifa ettiği bildirilen 
Emir Ertem’in 
istifası kabul 
edilmedi.
Gemlikspor Genel 
Sekreteri Serdar

I Özaydın yaptığı 
açıklamada, 
Başkan Faruk 
Güzel'in Emir 
Ertem’in istifasını 
kabul etmediğini 
söyledi.
Emir Ertem’in

Gemlikspor yönetim 
kurulunda daha 
yapacak çok 
işlerinin bulun
duğunu belirten 
Özaydın, başkan 
Faruk Güzel adına 
yaptığı açıklamada 
Gemlikspor'u 
süper lige bu 
yönetimle 
çıkaracaklarını 
söyledi.
Başkan Faruk 
Güzel'in "Her 
ailede bazı 
kırgınlıklar olabilir, 
Gemlikspor'da bir 

ailedir ve istifayı 
gerektirecek durum 
yok. Emir Ertem’in 
istifasını görüştük 
ve kabul etmiyoruz" 
dediğini bildiren 
Serdar Özaydın, 
"Taraftarlarımıza 
söz veriyoruz, 
Gemlikspor'u 
süper amatör 
kümeye çıkaracağız. 
Gemlikspor 
taraftarı ile iş 
adamlarımızın 
da takıma 
destek vermelerini 
bekliyoruz' dedi.

Bursa'da Kurban 
Bayramı süresince 
kent genelinde 
meydana gelen 
442 kazada 4 kişi 
öldü, 55 kişi 
yaralandı.
Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü'nün 
verilerine göre, 
ekipler bayram 
tatili süresince 
60 bin araç kontrol 
etti. Denetimlerde 
894 sürücüye 
119 bin 210 YTL 
ceza yazıldı.

8 kişi kömürden zehirlendi
Bursa'da lodos 
sebebiyle 8 kişi 
sobadan sızan kar- 
bonmonoksit gazın
dan zehirlenirken, 
yolda yürüdüğü 
sırada bir inşaattan 
başına kalas düşen 
bir kişi de yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım ilçe- 
si'nde Beyazıt, 
Güllük ve 
Mimarsinan mahal
lerinde ikamet eden

Meydana gelen 442 
hasarlı kazanın 
31'inde 55 kişi yara
landı. 721 bin YTL'lik 
maddi zararın mey
dana geldiği bayram 
süresince 25 araç ise 
trafikten men edildi. 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürü Aydın 
Balkanlı, bayram 
süresince kent 
merkezi ve bölge 
mıntıkasında mey
dana gelen kazalarda 
geçen yıllara oranla 
düşüş sağlandığını 
belirterek, düşüşte

Behiye Kaştan (36), 
Nadide Kaştan (67), 
Betül Kaştan (19), 
Saniye Kaştan (40), 
Hidayet Has (29), 
Kemal Turşucu (32), 
Hicran Turşucu (30), 
Nuray Tayfun (45) 
isimli şahıslar, 
kömür sobasından 
sızan karbonmonok- 
sit gazından 
zehirlendi.
112 ambulanslarıyla 
Yüksek İhtisas 

trafikteki kontrollerin 
önemli rol oynadığını 
söyledi. Balkanlı, 
"Bayram öncesinde 
arife günü yoğunluk 
yaşanırken, 
bayramın son günü 
yağışla birlikte 
kazalarda artış 
yaşandı. Meydana 
gelen kazalar 
arasında arkadan 
çarpma, hatalı 
şerit değiştirme ve 
geçiş önceliğine 
uymamak önemli 
sebepler arasında 
yer aldı" dedi.

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 8 kişi 
müşahede altına 
alındı, 
öte yandan 
Beşevler 
Caddesi üzerinde 
yürüdüğü sırada 
şiddetli esen 
rüzgâr yüZ’ûTıdcH 
başına tahta düşen 
Muhittin Yıldırım (22) 
yaralanarak Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Çalamadan kaçtılar Uludağ’da bir araç şarampole uçtu
Bursa'da hırsızlar, bir 
sitenin bahçesinden 
otomobil çalarken 
fark edilince, düz 
kontakla çalıştırdık
ları aracı bırakıp 
kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım llçesi'ne 
bağlı Kaphkaya 
Mahallesi'nde 
bir sitenin 
bahçesinde 
bulunan Ayhan 
Aşıktoprak'a ait 
16 CNC 68 plakalı 
otomobilin kapılarını 
zorlayıp açtıktan 
sonra, düz kontak 
yaparak çalıştıran 
kimliği belirsiz şahıs

lar, site sakinlerinin 
kendilerini fark edip 
bağırması üzerine, 
çalışır durumdaki 
otomobili bırakıp 
kaçtı. Ayhan 
Aşıktoprak'ın

başvurusu üzerine 
soruşturma 
başlatan polis, 
araçtan 
parmak izi alıp, 
hırsızların peşine 
düştü.

Bursa'da, Uludağ 
yolunun 27. 
kilometresinde 
meydana gelen 
kazada bir araç 
şarampole uçtu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Hakan Day 
idaresindeki 
16 HR 950 plakalı 
otomobil, 
Deveboynu diye 
bilinen keskin 
virajı alamayarak 
şarampole yuvar
landı. Kazayı yara 
almadan atlatan 
sürücü Day, böyle- 
sine keskin bir 
virajın bariyer ile

desteklenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Uludağ yolunun 
çok bozuk ve 
yer yer yana yatmış

olduğunu belirten 
Day, kazanın 
şokunu uzun 
süre üzerinden 
atamadı.

www.elkoyun.com

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

BURSA HAKİMİVCT V€ 
K€NT GAZ€T€L€RİN€ 

İLAN ve RCKLAM ALINIR
KÖRFEZ 

REKLAM
www.tema.org.tr

Her türlü ahm-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

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

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

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Bayram sonrası kurban kesim yerlerine bırakılan sakatatlar 
çevreye pis kokular yaydı. Belediye ekipleri, bayramın 

ikinci gününden itibaren iş makineleriyle sakatatları 
kamyonlara doldurarak kesim yerlerini temizlemeye çalışıyor.
Kurban Bayramı 
sonrası, kurban 
kesim yerlerinde 
yine bildik 
görüntüler vardı. 
Osmangazi, 
Yıldırım ve Nilüfer 
belediyeleri kesim 
yerlerine bırakılan 
sakatatları 
toplayabilmek

ş dünyasından enflasyon değerlendirmesi
Bursa'da iş dünyası, 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan 
2006 yılı enflasyon 
rakamlarını değer
lendirdi.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal 
Sönmez, enflas 
yonun 2006 yılını 
tek haneli bir oranla 
bitirmesini "olumlu 
bir gelişme" olarak 
değerlendirdi. 
Sönmez, 2007 
yılında enflasyonla 
mücadelenin daha 
zor ve meşakkatli 
olacağını kayde 
derken, "Bundan 
sonra, daha hassas 
ve ince ayarlı poli- 
tikalann tavizsiz bir 
şekilde uygulanması 
gerektiği ortada. 
Başarının devamının 
ancak, 2007 yılında 
da mali istikrarın 
disiplinli bir şekilde 
uygulanmasından 
geçtiğini düşünüyo
rum" dedi.
Sönmez, yıllık 
bazda ÜFE'nin 
11.58 ve TÜFE’nin

“Kolejde uyuşturucu partisi”ne incİTeme
Milli Eğitim 
Bakanlığı'ndan, 
"Kolejde Uyuşturucu 
Partisi" başlığıyla 
basına yansıyan 
konuyla ilgili olarak, 
haberin yer aldığı 
televizyon kanalından 
okulun isminin 
alındığını, olayla 
ilgili inceleme ve 
soruşturma 
başlatıldığını 
bildirildi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'ndan 

için bayramın ikinci 
gününden buyana 
çalışıyor. Soğanlı 
hayvan pazarı ve 
kesim yerindeki 
sakatatları 
toplamak, 
pazaryeri ni 
temizleyebilmek 
için iş makineleriyle 
bölgede hummalı

ise 9.65 şeklinde 
gerçekleşmesini, 
"Üreticiler maliyet
lerindeki artıştan, 
perakende sektörüne 
talep azlığı yüzünden 
yansıtamamıştır. 
Bu da reel kesimin 
karşı karşıya olduğu 
zorlukları bize 
bir kez daha göster
mektedir" şeklinde 
yorumlarken, 2007 
yılının seçim yılı 
olmasına da dikkat 
çekerek, "Bu yıl 
dünyadan kay
naklanan finansal 
risk ile ülke içinden 
kaynaklanan siyasi 
risk arasındaki 
etkileşim, enflasyon 
konusunda 
belirleyici olacak" 
diye konuştu. 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği (BESOB) 
Başkanı Arif Tak ise, 
rakamların çarşı 
pazara yansı
madığını belirtti. 
Bayram öncesinde 
çarşıda dolaştığını 
ve esnafla 
görüştüğünü ifade 
eden Tak, "Yılbaşı 
ve Kurban 

yapılan açıklamada, kanalında "okul
bir televizyon tuvaletinde uyuşturu

bir çalışma yürüten 
Osmangazi 
Belediyesi 
Temizlik işleri 
Müdürlüğü 
yetkilileri, 
büyük 
bir kısmı tamam
lanan çalışmaların 
hafta sonuna 
kadar bitirileceğini

Bayramı'nın 
çakışmasına rağmen 
esnaf aradığını 
bulamadı. Rakam 
bakımından sevin
dirici. Ama bugün 
vatandaş alamamak
tan, esnaf ve 
sanatkarımızda sata
mamaktan şikayet 
ediyorsa rakamlar 
bizim için geçerli 
olmaz" dedi. 
Anadolu Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(AN ASİ AD) Genel 
Başkanı Eyüp 
Kutlucan da, TEFE 
ve TÜFE rakam
larının bir önceki yıla 
göre enflasyon 
oranındaki artışı 
gözler önüne 
serdiğini söyledi. 
Yılın ikinci 
çeyreğinde 
yüzde 5'lik hedefin 
tutmayacağının 
anlaşıldığını, ancak 
mücadelenin takdir 
edildiğini belirten 
Kutlucan, 
"Enflasyonda yıl 
sonu itibariyle tek 
hanede kalmak 
yine de bir başarıdır. 
Ancak dış ticaret 
ve cari işlemler 

ve sonrasında 
tüm kesim 
yerlerinin dezenfekte 
edileceğini 
bildirdi. Bu arada 
Soğanlı'daki 
kesim yerine atılan 
sakatatların çevreye 
yaydığı pis koku, 
insanın nefesini 
kesiyor.

açıklarının büyüdüğü 
bir dönemde, 
fiyat artışının hızlan
ması gelecek için 
enflasyon konusun
da kaygı vermekte
dir. Bu nedenle 2007 
yılı enflasyon hede
flemesinin başarısı
zlıkla sonuçlanma
ması için ekonomi 
kurmaylarının vakit 
kaybetmeden gerekli 
önlemleri alması 
gerekiyor" yoru
munu yaptı'. 
Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgesi 
(NOSAB) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yalçın Araş ise, 
enflasyon hede
flemesinin ilk yılında 
hedefin yaklaşık 
ikiye katlandığını 
kaydetti.
Bursa Genç Sanayici 
İşadamları ve 
Yöneticileri Derneği 
(GESİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Denizhan Sezgin de, 
enflasyonun dalgalı 
yılı tek hanede 
bitirmesinin 2007 
adına olumlu 
sinyaller verdiğini 
belirtti.
—fe----------- 

cu partisi di»n- 
lendiği"ne İlişkin * 
yayınlanan haberde 
yer alan iddiaların 
tüm yönüyle 
araştırıldığı 
belirtildi.
Açıklamada, 
"Bakanlığımız, 
yapılan inceleme 
neticesinde 
ortaya çıkacak 
duruma 
göre gerekli hukuki 
işlemleri yapacaktır” 
denildi

Enflasyon tek 
hanede kaldı

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2006 
yılında üretici fiyat
larının (ÜFE)yüzde 
11,58, tüketici fiyat
larının ise yüzde 9,65 
oranında arttığını 
açıkladı.
Böylece enflasyonda 
yüzde 5'lik hedef tut- 
turulamazken, geçen 
yıl ÜFE'de yeniden 
çift haneli rakamlara 
dönülürken, TÜFE'de 
ise bir önceki yıl 
olduğu gibi tek 
haneli rakama 
ulaşıldı.

Yılbaşının 
ilk talihlisi

ortaya çıktı

Milli Piyangonun 
yılbaşı çekilişinde, 
büyük ikramiye olan 
20 milyon YTL’yi 
paylaşan çeyrek bilet 
sahibi şanslılardan 
ilki, bugün çekine 
kavuştu.
Adının açıklanmasını 
istemeyen talihlinin 
çekini, müşterisi 
olduğu İş Bankası 
Osmangazi Şubesi 
Müdürü Şerif 
Menzir aldı.
Talihlinin 45 yaşların
da evli ve bir çocuk 
babası olduğunu 
anlatan Menzir, söz 

TÜİK'ten yapılan 
açıklamaya göre, 
2006 yılı Aralık ayı 
enflasyonu ise üreti
ci fiyatlarında yüzde 
0,12 oranında geril
erken, tüketici fiyat
larında yüzde 0,23 
oldu.
Bu arada 12 aylık 
ortalamalara 
göre yıllık enflasyon 
geçen yıl üretici 
fiyatlarında yüzde 
9,34, tüketici 
fiyatlarında yüzde 
9,60 olarak hesap
landı.

konusu kişinin 
maddi durumunun 
da yerinde olduğunu 
söyledi.
Piyango biletinin 
İstanbul'da bir 
akaryakıt istasyo 
nundan yakıt aldığı 
için talihliye hediye 
edildiğini ifade eden 
Menzir, talihlinin o 
mutlu anı anlatırken, 
"Önce bakmamıştım, 
8 yaşındaki oğlumun 
ısrarı sonucu 
ikramiye çıkıp çık
madığına baktım. 
Kalbim duracaktı" 
dediğini aktardı.
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Bayramın kaza bilançosu 
49 ölü 266 yaralı

Sertifikalı personel uygun
burumda çalıştırılacak

Arife günü ve Kur 
ban Bayramı süresin 
ce yurdun çeşitli yer
lerinde meydana 
gelen trafik kazâla 
rında 49 kişi öldü, 
266 kişi yaralandı. 
Bayramın son günü, 
CHP Konya Milletve 
kili Nezir Büyük çen- 
giz ile eski bakanlar
dan Mustafa Taşar'ın 
da aralarında bulun
duğu 14 kişi 
yaşamını yitirdi. 
Seçim bölgesinde 
bayram ziyaretlerin 
de bulunan CHP 
Konya milletvekili 
Nezir Büyükcengiz'in 
de içinde bulunduğu 

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIhe KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAVINIZ

araç, Konya'nın 
Güneysınır ilçesi 
Aydoğmuş köyü 
yakınlarında devrildi. 
Kazada, milletvekili 
Nezir Büyükcengiz 
ile aynı araçtaki CHP 
Konya İl Teşkilatı 
Sekreteri Ali Alp 
hayatını kaybetti, 2 
kişi ise yaralandı. 
Eski Bakanlardan 
Mustafa Taşar da 
kullandığı aracın 
şarampole devrilme
si sonucu kaza 
yerinde yaşamını 
yitirdi.
Burdur'da askerlik 
yapan oğlunu 
ziyaretten dönen

Mustafa Taşar'ın kul
landığı 06 YKJ 22 
plakalı özel otomobil, 
Afyonkarahisar 
Çevre Yolu Köprülü 
Kavşağı'nda havanın 
yağışlı ve yolun kay
gan olması nedeniyle 
virajı alamayarak 
şarampole devrildi. 
Kazada, Mustafa 
Taşar yaşamını yitirir 
ken eşi Güldelen 
Taşar, kızı Gonca 
Taşar ve yeğeni Efe 
Taşar yaralandı. 
Gonca Taşar'ın 
durumunun ağır 
olduğu bildirildi.
Yaralılar, Ankara'ya 
sevk edildi.
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Sağlık Bakanlığı, ser- 
tifikasyon gereken 
birimlerde öncelikle 
sertifikalı personelin 
çalıştırılmasını, serti
fikalı personel 
sayısının çok olduğu 
kurumlarda hizmet 
biriminin iş yükü 
oranında ihtiyaç 
sayısınca sertifikalı 
personelin 
görevlendirilmesini, 
ihtiyaç fazlası serti
fikalı personelin ise 
kadrosuna uygun 
başka bölümlerde 
görevlendirilmesi 
talimatını verdi.
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, İl 
Sağlık Müdürlükle 
ri'ne gönderdiği 
genelgede, bakanlığa 
bağlı yataklı tedavi 
kurumlarından ula 
şan bilgilerden, has
tanede görev yapan 
personelin çalışma 
düzeninde, sertifikas 
yona bağlı olarak ça 
lıştırılan personelin 
görevlendirilmesinde 

। yanlış anlaşılma 
sdbohjyle sıkıntılar 
yalandığının gözlen 

' diğini kaydetti. 657 
sayılı Devlet Memur 
lan Kanunu'nun 45. 

| maddesi gereğince 
। "hiçbir memurun 

sınıfının dışında bir 
görevde çalıştıra
mayacağım" hatırla
tan Ünüvar, Yataklı 
Tedavi Kurumlan 
İşletme Yönetmeli 
ği'nin ilgili maddele 
rine göre; çalışma 
saatlerinin düzenlen
mesi, kurumun tıbbi, 
idari ve eğitim hiz 
metlerinin görevli

lerce en iyi şekilde 
yürütülmesiyle bu 
hizmetlerin yapıl
masını izlemek, en 
az haftada bir defa 
denetlemek ve kuru
mun verimli olarak 
çalıştırılması, işlerin 
sürat ve kolaylık 
içinde yapılması, 
kaliteyi düşürmeden 
ekonomi sağlanması, 
sunulan hizmeti ola
bilecek en yüksek 
düzeye çıkarmak için 
gerekli tedbirleri 
almanın başhekimin 
görevleri arasında 
yer aldığını vurgu
ladı. Ünüvar. genel
gesinde daha sonra 
şunları kaydetti: 
"Hizmet birimi itiba 
riyle sertifikasyon 
gereken birimlerde 
öncelikle sertifikalı 
personelin çalıştırıl
ması, sertifikalı per
sonel sayısının çok 
olduğu kurumlarda 
hizmet biriminin iş 
yükü oranında ihti 
yaç sayısınca serti
fikalı personelin 
görevlendirilmesi, 
ihtiyaç fazlası serti
fikalı personelin ise 
kadrosuna uygun 
başka bölümlerde 

görevlendirilmesi 
gerekmektedir. Bir 
personelin serti
fikasının olması 
başka bir yerde 
çalışamayacağı 
anlamına gelmediği 
için gerek sertifikalı 
pratisyen hekimin 
gerekse sertifikalı 
diğer sağlık person
elinin sertifikasının 
bulunması yanında 
sertifikasıyla ilgili 
birimlerde ihtiyaç 
bulunmadığı durum
larda Baştabip 
tarafından bu per
sonelin ihtiyaç bulu
nan bölüm ve 
hizmetlerde sınıfı 
içinde kadrosuna 
uygun 
görevlendirilerek, 
mevcut personelden 
daha etkin bir 
şekilde 
yararlanılması 
ve iş gücü kaybının 
önlenmesi gerek
mektedir. İlinizdeki 
yataklı tedavi kurum- 
larına duyurularak, 
personel istihdamın
da gerekli has
sasiyetin gösterilme
si hususunda bilgi
lerinizi ve gereğini 
rica ederim.

120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140
'_ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Kredi kartı borçluları arttı
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekmö katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

■ ________ . Öpünde 115 m2 Bahçeli .

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arşa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dötiüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macide ÖZALP
Tel :5132474 Fax:5141021

Kredi kartı borcunu 
ödemeyenler ile 
gecikmeli ödeyenleri 
gösteren negatif 
nitelikli ferdi kredi 
ve kredi kartlan 
sisteminde yer alan 
kişi sayısı, geçen 
yıl Kasım ayında, 
bir önceki aya 
göre yüzde 54,5 
oranında arttı. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 2006 
yılı Ekim ayında 
toplam 23 bin-907 
adet olan ferdi kredi 
ve kredi kartları 
borçlarını ödememiş

kişilerin toplamı, 
Kasım ayında 36 bin 
933'e yükseldi.
Aynı dönemde ferdi 
kredi borcunu öde
memiş kişi sayısı 
yüzde 14,2 artarak 
3 bin 135'den 3 bin 
582'ye, kredi kartları 
borcunu ödememiş 
kişi sayısı yüzde 
60,5 yükselerek 
20 bin 772'den 
33 bin 351'e çıktı. 
Ayrıca, geçen yılın 
11 ayında 2005 yılı 
sonuna göre, 
ferdi kredi ve • 
kredi kartları

borçlarını ödememiş 
kişilerin toplamı 
yüzde 39 artarak 
239 bin 
360'a çıktı. Bu 
sayının 26 bin 
15’i ferdi kredi 
borcunu ödememiş 
kişilerden, 213 
bin 345'i da kredi 
kartı borcunu 
ödememiş 
kişilerden oluştu. 
2005 yılı sonunda 
ferdi kredi ve 
kredi kartları 
borçlarını ödememiş 
kişilerin sayısı 
172 bin 178 idi.

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güler; “Vatandaş 
bu kış üşümeyecek”

Vergi borcu 
SMS’le bildirilecek

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, başta 
Aliağa'daki Egegaz'a 
ait LNG terminali 
olmak üzere birçok 
önlem aldıklarını 
belirterek, 
"Vatandaşımızı 
bu kış üşütmeye
ceğiz" dedi 
Güler, İran'ın doğal- 
gaz rafinerisindeki 
bakım ve onarım 
çalışmalarını 
Cumartesi gününe 
kadar bitireceğini 
bildirdiğini ve 
cumartesi gününden 
itibaren İran'dan 
doğalgaz akışının 
yeniden başla
masının plan
landığını belirtti. 
Güler, başta 
Aliağa'daki 
Egegaz'a ait 
LNG terminali olmak 
üzere birçok önlem 
aldıklarını belirterek, 
"Vatandaşımızı 
bu kış üşütmeye-

I ceğiz" dedi.
Bakan Güler, İran'ın 
önceki sabah

itibariyle Türkiye'ye 
verdiği doğalgazı 
tümüyle kesmesiyle 
ilgili bir basın 
toplantısı düzenledi. 
Güler, zaman zaman 
geçiş ülkelerinde 
sorunlar oluştuğunu 
ancak bunu halka 
yansıtmadıklarını 
belirterek, aldıkları 
tedbirlerle sistemi 
sürdürmeye 
çalıştıklarını kaydet
ti. Güler, Mavi 
Akım ve Batı 
hattından kontrat 
miktarlarının 
üzerinde doğalgaz 
alımına başlandığını, 
ayrıca Aliağa'daki 
Egegaz'a ait LNG 
terminalini de 
devreye aldıklarını 
ve bugün de 75 
milyon metreküplük 
ilave LNG kargosu
nun anlaşmasının 
yapıldığını söyledi. 
Güler, İran ile 
görüşmelerin sürdü 
ğünü belirterek, 
"Vatandaşımızı 
bu kış üşütmeye
ceğiz" dedi.

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@hotmail.com

Gemlik İtfaiyesi ve 
Bursa Büyükşehir Belediyesi

ELEMANLARARANIYOR
Royal Mermer Fabrikası’nda 

çalışmak üzere

* Makineciler
v Döşemeciler ve

v Ara Elemanlar 
alınacaktır

Müracaat Tel 
(0.533) 415 28 41

Gelir İdaresi Başkan 
lığı, SMS yoluyla 
vatandaşları 'vergi 
borçları, ödemeler 
ve vergi mevzuatın
daki değişiklikler* 
konusunda bil
gilendirecek. Gelir 
İdaresi Başkanlığı, 
mükellefler için bir 
dizi hizmeti uygula
maya koymaya 
hazırlanıyor.
Bu amaçla, Başkan 
lıkta "Mükellef 
Hizmetleri Merkezi" 
kurulacak. Yeni sis
temde telefonla, mail 
le ve diğer yollarla 
iletilen şikayetler 
hemen değer
lendirmeye alınacak. 
Mükellef Hizmetleri 
Merkezinde online 
çalışacak Öneri 
Geliştirme Sistemi 
de oluşturulacak. 
Vatandaş, bu 
merkeze her türlü 
önerisini iletebile
cek. Başkanlık, E- 
Posta uygulamasını 
da devreye sokacak. 
Bu sistemde, ilk aşa
mada vergiyle ilgili 
değişiklikler SMS 
yoluyla kişi ve kuru

luşlara iletilecek. 
Bunun için de önce
likle sisteme abone 
olunması gerekecek. 
Bu arada OECD 
bünyesinde cep tele
fonu ile vergi hiz 
metleri için araların
da Türkiye'nin de 
bulunduğu bir çalış
ma grubu oluşturul
du. Yeni dönemde, 
internet ortamında 
beyanname verme 
uygulaması daha da 
yaygınlaştırılacak. 
Halen şirketler ve 
muhasebeciler, inter 
net ortamında beyan 
name verebiliyor.
Yeni dönemde, kira 
geliri elde edenler 
de, elektronik ortam
da beyanda bulun
abilecek. Gelir idare
si, mükelleflerin 
dilekçe verme işlem
ini de kolaylaştıra
cak. Halen vergiyle 
ilgili 30 ayrı dilekçe 
veriliyor. Başkanlık, 
bu dilekçelerin 
tümünü internet 
ortamına taşıyacak. 
Bu şekilde 
dilekçelere standart 
da getirilmiş olacak.

ELEMAN ARANIYOR

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

GERÇEK OTO LASTİK

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

Geçtiğimiz günlerde Kumla'da PTT 
binasının yanında çıkan yangına şahit 
oldum. Bunun üzerine Gemlik İtfaiye 
Teşkilâtıyla ilgili küçük bir araştırma yap
tım. -.-.-is

İtfaiye binasının Nato Yolu'nda olması, 
yangın durumunda itfaiye araçlarının, her 
iki koldan (Manastır ve Eski SKK Hastane 
si) ilçeye ulaşımını kolayca sağlıyor. Her 
ne kadar sokak aralarımız dar olsa da ve 
bu dar araları insanlar bencilce araçlarla 
kapatsa da!..

Gemlik İtfaiyesi'nde beş tane aktif araç 
bulunuyor. Bu araçlara üç şoför düşüyor. 
Bu da iki aracın boş kalması demektir. 
Büyükşehir'e bağlanılmadan önce 30 olan 
personel sayısı, şu an 21'e düşmüş.

Üç kişinin de Bursa'ya gönderilmesi 
sıkıntıyı daha da arttırtıyor olmalı. Tabi bu 
durumda Allah göstermesin, aynı anda 
farklı yerlerde birden fazla yangın çıksa 
ne olur acaba? İtfaiyede kim nöbetçi 
kalacak, kim yangına gidecek?

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tavrı 
ise net. Eğer herhangi olası büyük bir 
yangında takviye ekipleri yollanacakmış. 
İyi hoşta, Gemlik - Bursa arası nereden 
baksanız 20 dakika. Bu süre de bir yerin 
yanıp kül olması için yeterli. Göz önünde 
tutulması gereken bir ayrıntı da şehrin 
içini Gemlik itfaiyesinde çalışanlar karış 
karış biliyor. Müdahale için bu geçerli bir 
sebeptir.

İlçemiz artık bünyesinde 80-90 bin 
nüfus barındırıyor. Bu da yeni yerleşim 
yerlerinin, 1980'den sonra hızla artması 
ve beraberinde bina sayısının da bugün 
kü duruma geldiğini gösterir. Kaldı ki, 
çoğu yerde eski ev mevcut. Yani yangın 
durumu her an söz konusu.

Başta Manastır olmak üzere Gemlik'te 
çok katlı yapıların (10 kattan fazla) varlığı 
asla göz ardı edilemez.

İtfaiyemizin elinde şu an da 8 kata 
kadar yetecek olan 24 metrelik bir yangın 
merdiveni var. Bu merdivende yeterli 
değildir.

İtfaiyemiz Büyükşehir'in himayesi 
altında. Onlardan ne türlü direktif gelirse, 
ona uyulmak zorunda. Ancak ben, bir 
vatandaş olarak yetki kimde olursa olsun, 
itfaiye teşkilâtının tekrar gözden geçi 
rilmesi gerektiğini düşünüyorum..

Şunu da belirtmeden edemeyeceğim; 
itfaiye çalışanlarımız oldukça kalifiyeli. 
Yani korkusuz ve oldukça bilinçli. 
Onların işleri çok zor.

Hepsine kolaylıklar diliyorum.

Hüseyin TAŞKIRAN LflZOGLU SATILIK
HER TURLU

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 

Demirci Apt Gemlik / BURSA GSM: 0.535 7Î6 43 78

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

Türk Pirelli Lastikleri A.Ş adına 
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 

tescilli 06160400IM029659 Sayı ve 
27.09.2006 tarihli beyannamemiz 

zayi olmuştur. Hükümsüzdür.

Türk Pirelli Lastikleri A.Ş adına 
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 

tescilli 06160400IM029658 sayı ve 
27.09.2006 tarihli beyannamemiz 

zayi olmuştur. Hükümsüzdür.

Umurbey Sağlık Meslek 
Lisesi’nden aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Huriye (ŞAHİN) AKTAN

mailto:yeldabykz@hotmail.com
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Çocuklara yönelik 
aile içi şiddette 

sıkı takip
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, çocuğa yöne
lik aile içi şiddet 
hareketleri, kötü 
muameleler ile töre 
ve namus cinayet
lerinin önlenmesi 
için alınacak tedbir
ler konusunda hazır
ladıkları yönetmelik
lerin yeterli hüküm
ler içerdiğini bildirdi. 
Ulusal bir anlayış ve 
politikaya dönüşen 
çalışmaların titizlikle 
takip edildiğinin 
altını çizen Bakan 
Çiçek, Adalet 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yönet
meliğe göre korun
maya ihtiyacı olan 
çocuklar için şikayet 
beklenmeden kol
luğun çocuk birim
lerinin en kısa süre 
de güvenliği sağla 
yacağını kaydetti. 
Çocuğun zaman kay
betmeden Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu'na 

l teslim edileceğini 
belirten Çiçek, şidde 
te maruz kalan ço 
cukla ilgili işlemin 
bizzat cumhuriyet 
savcısı tarafından 
yürütüleceğini ifade 
etti.
Çiçek ayrıca, tedbir 
kararı verilirken 
kurumda bakım ve ■ 
korumada tutmanın 
son çare olarak 
görüleceğini, çocuğu 
öncelikle aile içinde 
destekleyen tedbirler 
alınacağını dile geti 
rerek, "Ancak çocu 
ğun teslim edileceği 
veli, vasi, kanuni 
temsilcisi veya 
bakımını üstlenen 
kimselerin sosyal, 
ekonomik ve kültürel 
durumu ile yörenin 
örf ve adetleri dikka 
te alınarak, çocuğun 
yaşama, gelişme, 
korunfna ve katılım 
hakları ile yasal ve 
esenliğinin tehlikeye 
düşebileceğinin 
tespiti halinde, diğer 
tedbirler yanında 
kurumda bakım veya 
barınma tedbiri kara 
rı alınması öncelikle 
değerlendirilir" dedi. 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, CHP Ankara 
Milletvekili Yakup 
Kepenek'in çocuk
lara yönelik aile içi 
şiddetle ilgili soru 
önergesini cevap

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemJikkorfezgazetesi.com

ladı. Çiçek, ailenin ve 
toplumun geleceğini 
tehdit eden şiddetten 
çocukların korun
ması, onlara karşı 
her türlü aile içi şid
det ve kötü muame
lenin önlenmesi, 
yetkili merciiler tara 
fından bu tür olay
ların belirlenmesi, 
araştırılması, soruş
turulması, çocuklara 
ve onların bakım
larını üstlenen kişi 
lere sosyal program
lar vasıtasıyla gerekli 
desteğin sağlanması 
amacıyla ulusal ve 
uluslararası düzeyde 
çalışmalar yürütül 
düğünü kaydetti.
Çocuk Koruma 
Kanunu'nun uygu
lanmasına yönelik 
bakanlık olarak iki 
ayrı yönetmelik hazır 
ladıklarını açıklayan 
Çiçek, yönetmelikle 
ilgili bilgi verdi. 
Hazırlanan "Çocuk 
Koruma Kanunu'nun 
Uygulanmasına 
İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelik"e göre 
mahkeme veya 
çocuk hakiminin bir 
veya birden fazla 
tedbire karar vere
bileceğini belirten 
Çiçek, tedbir kararı 
verilirken kurumda 
bakım ve korumada 
tutmanın son çare 
olarak görüleceğini 
^ildirdi. Çocuğu 
öncelikle aile içinde 
destekleyen, danış
manlık, eğitim ve 
sağlık tedbirlerinin 
alınması esasının 
gözetileceğini 
belirten Çiçek, 
"Ancak çocuğun tes
lim edileceği veli, 
vasi, kanuni temsil
cisi veya bakımını 
üstlenen kimselerin 
sosyal, ekonomik ve 
kültürel durumu ile 
yörenin örf ve adet
leri dikkate alınarak, 
çocuğun yaşama, 
gelişme, korunma ve 
katılım hakları ile 
yasal ve esenliğinin 
tehlikeye düşebile
ceğinin tespiti halin 
de, diğer tedbirler 
yanında kurumda 
bakım veya barınma 
tedbiri kararı alın
ması öncelikle 
değerlendirilir" 
açıklamasında 
bulundu.

Unutkanlığın yaşı düşüyor
Psikiyatri Uzmanı Dr. 
İbrahim Bilgen, 
yaşam şartlarının 
güçleşmesiyle 
unutkanlığın 60'lar- 
dan 20'li yaşlara 
düştüğünü söyledi. 
Bilgen, yaptığı açıkla
mada, stres, fiziksel 
ve ruhsal yorgunluk
la yoğun iş temposu 
gibi sorunların 
unutkanlık belirti
lerinin başladığı yaşı 
düşürdüğünü ifade 
etti. Zorlu yaşam 
şartlarının kişinin 
beyinsel fonksiyon
larını yavaşlattığını 
belirten Bilgen, bu 
nedenle kişilerin, 
çevrelerinde yaşanan 
olayları geç algı
landığı veya unut

GEM1İK SİNEMA GtXNlJÜrGÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
DONDURMAM GAYMAK 1 1.30 - 14.00 - 16.15 - 18.15 - 20.00
HAYATIMIN KADINISIN 1 1.45 - 14.15 - 16.15 - 20.15
TAKVA 1 1.45 - 14.15 - 16.15 - 18.15 - 20.15

ATLAS SİNEMASI 
İLK AŞK

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

1 1.30 - 14.00 - 17.00 - 20.00
(Rezervasyon Tel : 512 03 46)

tuğunu söyledi. 
Unutkanlık rahatsı
zlığıyla kendilerine 
başvuran hastaların 
yaşının giderek 
düştüğüne dikkat 
çeken Bilgen, 
"Unutkanlık önemli 
bir rahatsızlıktır. 
Önceden, yaşla 
birlikte ilerleyen ve 
basit gündelik işlerin 
bile yerine getir
ilmesinde sorunlar 
yaratan unutkanlık, 
şimdi ise gençler 
üzerinde etkili oluyor. 
Yaptığımız gözlem ve 
araştırmalarda 
unutkanlığın 6O'lı 
yaşlardan 20'li 
yaşlara düştüğünü 
ortaya koyuyor. Tüm 
dünya ile aynı anda

Türkiye'de de 
unutkanlık yaşı 20 
yaşına, erken yaşta 
çalışma hayatına 
atılanlarda 20'nin de 
altına düşüyor" 
dedi.
Unutkanlığın, yaşlılık
ta doğal kabul 
edilmesine rağmen, 
genç yaşlarda 
gözlemlenmesinin 
ciddi bir rahatsızlık 
olduğuna işaret eden 
Bilgen, "Unutkanlığın 
yaşının giderek 
düşmesi, gençlerin 
alzheimer rahatsı
zlığına erken* 
yakalanmalarına 
neden oluyor" diye 
konuştu.
Unutkanlık rahatsı
zlığına yakalanma

mak için erken 
yaşlardan itibaren bir 
takım önlemler alın
ması gerektiğini 
belirten Bilgen, 
"Unutkanlığın önüne 
geçilmesi için düzenli 
bir hayat şart oluyor. 
Sigara ve alkolden 
uzak durulması, 
düzenli yapılan spor 
aktiviteleri, beyin jim
nastikleri, dengeli 
beslenme, günde 7-8 
saat uyku ve zaman 
zaman eğlence 
aktiviteleri yapılması 
gerekiyor. Ayrıca 
teknolojik aletlerin 
kullanımının da 
düşürülmesi, inter
nette geçirilen vakti, 
ikili sohbetlere 
ayırmak gerekiyor"

http://www.gemJikkorfezgazetesi.com
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Beyin fonksiyonlarını geliştiren besinler Sütlerde ağır metal tehlikesi
Uzmanlar, bazı besin
lerin beyin fonksiy
onlarını geliştirdiğini 
belirterek, insan 
beyninin sadece 
glikoz ve oksijenle 
çalıştığını, meyvel
erde bulunan meyve 
şekerinin de kolayca 
glikoza dönüştüğünü 
kaydetti.
Besinlerin vücuttaki 
etkileri ve yararları, 
gün geçtikçe daha 
doğru ve bilimsel 
şekilde ortaya konul
maya başlandı. Bir 
internet sitesinde yer 
alan bilgilere göre, 
insan vücudu için en 
çok yararı olan ve 
sindirim sistemi için 
en az enerji gerek
tiren yiyeceğin 
meyve olduğu belir
tildi. Sitede uzman
ların yaptığı açıkla
malara göre, zencefil 
yeni fikirlerin 
üretilmesini, havuç 
hatırlama 
yeteneğinin güçlen
mesini, ananas ezber 
kabiliyetinin art
masını, soğan 
yıpranma ve yorgun
luğun giderilmesini, 
çilek ise stresin azal
masını sağlıyor. . 
Uzmanlar, beyin 
fonksiyonlarını 
geliştiren besin mad
deleri, tüketim şekil
leri ve özelliklerini 
şöyle sıralıyor: 
"Meyveler aç karnına 
yenmelidir. Çünkü 
meyve midede değil

ince bağırsakta 
sindirilir. Mide dolu 
ise meyve midede 
kalır ve mayalanır. 
Piyasada satılan 
meyve suları tercih 
edilmemelidir, çünkü 
doğallığını kaybedip 
asidik karaktere 
dönüşmüştür. Taze 
sıkılmış meyve 
sularını tercih edin. 
Sabahları geç kah-, 
valtı ediyor ya da 
kahvaltıyı ihmal ediy
orsanız, o zaman 
mevsimlik meyve, 
meyve suyu ve bir 
bardak ılık su almayı 
alışkanlık hale 
getirin. Sabah bir 
tatlı kaşığı bal veya 
bir avuç siyah üzüm 
zihin aktivitenizi can
landırır. Ceviz, fındık, 
fıstık, zihnin uzun 
süre çalışmasına 
yardımcı olur. 
Yorgunluğu giderir. 
Fesleğen, limon, 
balık ve karabiberin 
zihin açma özelliği 
vardır. Zencefil

içerdiği maddelerle, 
beynin yeni fikirler 
üretmesini sağlar. 
Kan sulandığı için 
daha serbest akar. 
Kimyon insanin aklı
na yeni fikirler getirir. 
İçerdiği uçucu yağlar 
bütün sinir sistemini 
uyarır; ancak faal 
düşünce şartıyla. 
Aniden bir fikre, bir 
buluşa ihtiyacı olan 
insan suya 
karıştırarak kimyon 
içebilir. Havuç hatır
lama yeteneğimizi 
arttırır, çünkü beyin 
metabolizmasını 
canlandıran 
enzimler içerir.
Yağlı havuç salatası 
tercih edilmelidir. 
Ananas ezberlemek 
için çok yararlıdır. 
Avokado kısa süreli 
hafıza için 
tüketilebilir. Çilek 
stresin etkisini 
azaltır, mutluluk hor
monu salgılanmasını 
sağlar. Limon algıla
ma yeteneğini arttırır.

Çevre kirliliği nede 
niyle süt ve ürünler
ine ağır metallerin 
bulaştığı, bu mad
delerin vücutta birik
meye başlamalarıyla 
birçok ciddi hastalığa 
yol açabildikleri iddia 
edildi.
Konya İl Kontrol 
Laboratuvarı Kalıntı 
Laboratuvar Şefi 
ziraat yüksek mühen
disi Ömer Osman 
Kılıç, günümüzün en 
büyük sorunlarından 
birisinin teknolojiye 
paralel olarak artan 
ve yaşamı olumsuz 
etkileyen çevre kirli 
liği olduğunu belirtti. 
Kirlenen çevre 
nedeniyle miktarları 
giderek artan ve 
önemli kirleticilerden 
biri olan ağır metal
lerin çevrede bulaşıcı 
kaynaklar haline 
geldiğini vurgulayan 
Kılıç, gıda maddeler
ine bulaşan ağır met
allerin gıda zinciri 
yoluyla insan vücud
una ulaştığını bildirdi. 
Arsenik, cıva, kad
miyum ve kurşun gibi 
ağır metallerin bulun
duğu gıdaların 
tüketilmesi durumun
da içindeki metal 
miktarına bağlı olarak 
ani ölümlerin 
görülebildiği sağlık 
sorunlarının ortaya 
çıkabileceğini dile 
getiren Kılıç, şunları 
kaydetti:
"Ağır metaller konu 

sunda dikkat edilme
si gereken gıdalardan 
biri de beslenme 
açısından büyük 
önem taşıyan sütler 
dir. Ağır metaller süt 
ve süt ürünlerine su, 
hava, yem ve üretim 
aşamasında kul
lanılan ekipmanlar 
yoluyla bulaşabiliyor. 
Arsenik, cıva, kad
miyum, bakır, nikel, 
kurşun gibi ağır met
allerin birikimleri ve 
yüksek dozda alın
maları durumunda 
vücutta tehlikeli 
biyokimsayal yıkım
lara neden olurlar. Bu 
metaller özellikle mer 
kezi sinir sistemi, ka 
raciğer, böbrek, dalak 
ve dolaşım sistemini 
olumsuz etkiler." 
KANSER VE ANİ 
ÖLÜMLERE YOL 
AÇABİLİYOR 
Vücutta birikmeye 
başlamalarıyla birlik
te ağır metallerin si 
nir sistemi bozukluk
ları, baş dönmeleri, 
iştahsızlık, kalp ve 
damar hastalıkları,

kanser, anemi, ani 
ölümler ve tanımlan
mamış birçok hastalı 
ğa yol aşabildiklerini 
belirten Kılıç, ağır 
metallerin sütlere 
gübre, kanalizasyon 
atıkları, egzoz atıkları 
ile yeşil alanlardan 
geçebildiğini bildirdi. 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün süt ve 
ürünlerindeki ağır 
metaller üzerinde 
hassas olduğunu ve 
bu konuda araştır
malar yapıldığını 
vurgulayan Kılıç, 
şöyle devam etti: 
"Türkiye'de yapılan 
araştırmalarda özel
likle endüstriyel böl
gelerde yapılan çalış
malarda kritik değer
lerin üzerinde ağır 
metal içeren süt ve 
ürünlerine rastlan
mıştır. Konya'daki 
laboratuvarda yap
tığımız araştırmalarda 
da ağır metalin 
bulaştığı, limitlerin 
üzerinde miktarların 
bulunduğu süt ve 
ürünlerine rastladık.”
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 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
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i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28
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Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)
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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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza Yalnyz 185

- -

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

1 AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Bursaspor ikinci yarı 
hazırlıklarını sürdürüyor

FB’nin Milli 
Mücadeleye kalkışı 

BDT sahnesinde
ikinci yarı hazırlıkları
na devam eden 
Bursaspor, sabah 
ve öğleden sonra 
yaptığı çift antren
manla hazırlıklarını 
sürdürdü.
İkinci yarı hazırlık
larını yoğun bir 
tempoda sürdüren 
Bursaspor'da antren
mana De Souza ile 
birlikte sakatlığı 
bulunan Mehmet 
Yılmaz katılmadı. 
Antrenmana alt 
solunum enfeksiyonu 
geçirdiği için 
çıkmayan Sumuli 
koski ise dünkü 
antrenmana çıktı. 
Antrenmanlara; 
denenmek üzere 
Bursa'ya gelen 
Romen futbolcu 
Pırvu Dragos ile 
Fransa'dan denen
mek için çağırılan 
Kongo asıllı Kajima 
Moke de katıldı. 
Engin ipekoğlu,

takımı 3 guruba 
ayırdı ve dönüşümlü 
olarak istasyon 
çalışması, düz koşu 
ile dar alanda top 
kapma çalışması 
yaptırdı.
Antrenmandan sonra 
gazetecilere bir açık
lama yapan Kaptan 
Egemen Korkmaz, 
takıma katılan yeni 
futbolcular ile güzel 

bir çalışma ortamı 
yakaladıklarını 
belirterek, "Çok iyi 
çalışıyoruz. Lig 
başlamadan konul
muş hedefler vardı. 
Bu hedefler doğrul
tusunda çalışmaları 
sürdürüyoruz. Ancak 
hedefimizi tuttur
duğumuz düşünce 
sinde olmayıp ligi 
bitirebildiğimiz en iyi 

yerde bitirmek 
istiyoruz. Geçmişte 
sezonun ilk yarısında 
iyi sonuçlar alıp ligi 
hüsran ile bitiren 
takımları da unut
madan çalışmaları 
sürdüreceğiz" dedi. 
Milli takımda 
oynamak için çok 
çalıştığını ve çalış
maya devam ede
ceğini belirten 
Korkmaz, şöyle 
konuştu: "Ben 
elimden gelenin en 
iyisini yapmaya 
çalışıyorum.
Buna karar verecek 
olan Fatih Hoca'dır." 
Bu arada, 
8 Ocak’a kadar 
Bursa'da hazırlık
larını sürdürecek 
olan Yeşil beyazlı 
ekip, 9-18 Ocak 2007 
tarihleri arasında 
Marmaris 
International 
Elegance Otel'de 
kampa girecek .

Bursa Devlet 
Tiyatrosu (BDT), 
Fenerbahçenin 
100. yılında, "Siyah 
Çoraplılar" adlı 
oyunun prömiyerini 
yapacak.
Coşkun Irmak'ın 
yazdığı oyunda, 
Osmanh Devleti'nin 
son döneminde 
kurulan 
Fenerbahçenin, 
kurtuluş mücadelesi 
verilen yıllarda, 
binasında 
sakladığı silahları 
Anadolu'ya 
Karadeniz 
takalarıyla kaçır
masını 
ve sadece futbol 
değil milli mücade 
leye de katkıları

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

anlatılıyor.
Yönetmenliğini Halil 
Balkanlar, dekorunu 
Burhan Yılmaz, 
kostümünü Şirin 
Dağtekin, ışığını 
Rahmi Özan'ın 
üstlendiği 
oyunda, 
Hafize Gün ve 
Sitare Tuna ile 
konservatuvardan 
yeni mezun ve 
çeşitli oyunlarda 
figüranlık yapmış 
22 oyuncu rol 
alıyor.
Prömiyeri 10 Ocak 
Çarşamba günü 
Barış Manço 
Kültür Merkezi'nde 
yapılacak oyun 
saat 20.30'da 
başlayacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sahte akaryakıt 
şebekesine darbe 
Sahte akaryakıt üreterek, İzmir'in yanı sıra Bursa, Balıkesir, Manisa ve Adana'dakl 
bazı akaryakıt istasyonları aracılığı ile piyasaya süren 13 kişi gözaltına alındı. Bir 
firma tarafından sahte akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğü İhbarını değer
lendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 
aydır sürdürdüğü takip amacına ulaştı, şebeke çökertildi. Haberi sayfa 5'de
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Türkiye’ye tankerlerle 
dogalgaz getirildi

İran'ın Türkiye'ye doğal gaz sevkıya 
tını durdurmasının ardından ortaya 
çıkan krizin en aza İndirilmesi ama
cıyla başlatılan çalışmalar bütün 
hızıyla sürüyor. Nijerya'dan Marmara 
Ereğlisi'ne deniz yoluyla götürülen 
128 bin metreküp sıvılaştırılmış do- 
ğalgaz Bermuda bayraklı gemiyle Ça 
nakkale Boğazı'n dan geçirildi. 2’de

Kurşunsuz benzin 
ve motorine indirim
TÜPRAŞ, kurşunsuz benzin rafineri çıkış fiyatında 
yüzde 3,96, motorinde İse yüzde 5,12 İndirime gitti. 
Kurşunsuz ben zlnln rafineri çıkış fiyatında yapılan 
indirimin pompa satış fiyatlarına yüzde 1,24 oranın
da yansıması bekleniyor. Haberi sayfa 8’de

Avrupa Acil Tıp Birliği Başkan Vekili Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu uyarıda bulundu

“Soğuklar ilime neden elaiiliı11
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Trafik Kazaları

Trafik kazaları bayram dönüşü hızını ala
madı.

Irak’ta yaşanan iç savaşta bile bir günde 
bizdekl trafik kazalardaki kadar ölüm olmu 
yor.

Dün sabah televizyonumu açtığımda, 
ANAP kurucularından eski bakan Mustafa 
Taşar'ın ölümü haberi vardı.

Taşar'ın ölüm nedeninin trafik kazası 
olduğunu duyunca tüylerim diken diken oldu.

Bayram ziyaretine giden CHP Konya mil
letvekili de trafik kazasında ölmüştü.

Yollar kan gölü.
Oysa,Türkiye giderek otomobil cenneti 

oluyor.
Otomobil kullanan sayısı hızla artıyor.
Arabası olmayanların alabilmesi için sıfır 

faizle 24 aya kredi veriliyor.
Yeril, yabancı ne tür otomobil isterseniz 

piyasada var.
Yeterki ödeme güçünüz olsun.
İyi ama araça sayısı hızla artarken yollar 

bu araçları taşıyamaz duruma geliyor.
Trafik arap saçı, otopark rezaleti her yerde 

sürüyor.
Her köşebaşında bir sürücü kursu..
Ehli olan da olmayan da ehliyet alıp direk

siyon başına geçiyor.
Ve ardından kazalar patlıyor.
Kurban Bayramı dönüşü trafik kazalarında 

ölenlerin sayısı 400’e yaklaştı.
Yollar can pazarı..
Bu İş cezaların artırılmasıyla da düzelmi 

yor.
Peki nasıl azalacak bu ölümler.
Kazasız ve ölümsüz günümüz yok gibi.. 
Trafik kazaları savaşı aratmıyor.
Çözüm ise yok, öyleyse ölmeye devam.

Avrupa Acil Tıp Birliği Başkan Vekili 
Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, Türkiye 
genelinde etkili olacak soğuk hava geçiş
lerinin ölümlere yol açabileceği uyarısın
da bulundu, önümüzdeki günlerde Türk! 
ye genelinde etkili olacak soğuk hava 
geçişlerinde yaşanacak hipotermlnln, 
soğuk olan sahil bölgelerinde daha 
çok ölüme yol açabileceğini öne süren 
Dr. Rodoplu, evsizler, sokak çocukları, 
yaşlılar, bebekler, evlerinde yeterince 
ısınamayanların, soğuğa daha az dirençli 
olduğunu belirtti. Haberi sayfa 8'de

Takla alan otomobilden 
burnu bile kanamadan çıktı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, 
otomobiliyle takla atan bir sürücü, kazadan 
burnu bile kanamadan kurtuldu. Sayfa 3'de

Grup finalleri nefes kesiyor

Ticaret ve Sanayi Odası adına düzenlenen 
İlköğretim Okulları Voleybol maçlarında 
grup finallerinde heyecan giderek artıyor. 
Dün oynanan maçlarda, TSO Gazi I 
Iköğretlm Okulu kızlar takımı İle Kurtul 
İlköğretim Okulu erkekler takımı rakiplerine 
fırsat vermedi.Haberi sayfa 6'da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazctcsi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SSK’dan kan 
faturalarına inceleme Türkiye'ye tankerlerle tlogalgaz getirildi
Ülke genelindeki 
bazı üniversite 
hastanelerinin, 
Kızılay'dan aldıkları 
kanlar için yeniden 
fatura düzenlediği 
öğrenildi. 
Düzenlenen fatu
ralarla SSK’dan 
fazla para almaya 
çalışıldığı iddiası 
üzerine SSK 
Sağlık İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan, tüm devlet 
ve üniversite 
hastanelerinin 
kan faturalarının 
yeniden incelemeye 
alındığı bildirildi. 
SSK Sağlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 
yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, 
aralarında İstanbul 
ve Zonguldak'ın da 
bulunduğu bazı 
illerde Sağlık İşleri 
Müdürlüğü perso 
neli tarafından, 
Kızılay'dan alınan 
kanlara yeniden 
fatura düzenlendiği 
nin tespit edildiği 
öğrenildi. Kullanılan 
bir kanın iki ayrı 

kurum tarafından iki 
kez fatura edilmesini 
engellemek amacıy
la SSK Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan ödenecek kan 
paralarının geçici 
süre durdurulduğu 
ve tüm faturaların 
yeniden incelemeye 
alındığı kaydedildi. 
Yaklaşık bir ay 
içerisinde incelen
mesi beklenen fatu
ralarda fazlalık tespit 
edilmesi halinde, 
ödemede kesintilere 
gidileceği ifade 
edildi. Ayrıca devlet 
hastanelerinde fazla 
fatura tespit edilme
si halinde gerekli 
hukuki ve cezai 
işlem sürecine 
başlanacağını 
belirten yetkililer, 
üniversite has
tanelerinde bu tür 
faturalar tespit 
edilmesi halinde 
ise Yüksek Öğretim 
Kurumu'nun vere
ceği izin doğrul
tusunda bir 
yaptırıma gidileceği
ni kaydetti.

İran'ın Türkiye'ye 
doğalgaz sevkıyatını 
durdurmasının 
ardından ortaya 
çıkan krizin en 
aza indirilmesi 
amacıyla başlatılan 
çalışmalar bütün 
hızıyla sürerken, 
Nijerya'dan Marmara 
Ereğlisi'ne deniz 
yoluyla götürülen 
128 bin metreküp 
sıvılaştırılmış 
doğalgaz Bermuda 
bayraklı gemiyle 
Çanakkale Boğazı'n 
dan geçirildi.
Dün öğle saatlerinde 
Ege Denizi'nden 
Çanakkale Boğazı'na 
giriş yapan 98 bin 
798 grostonluk 
Bermuda bayraklı 
"Logoja" isimli 
288 metre uzun
luğundaki doğalgaz 
tankeri, saat 15.30 
sıralarında boğazın 
en dar yeri olan 
Kilitbahir önlerine 
geldi. Çanakkale 
Boğazı güvenlik 
açısından 7 saat süre 
ile çift taraflı deniz 
trafiğine kapatılırken, 
doğalgaz tankerine

de 3 adet römorkör 
refakat etti. İçinde 
128 bin metreküp 
sıvılaştırılmış doğal
gaz bulunan tankerin 
bu yükünü Marmara 
Ereğlisi'nde bulunan 
Botaş'a ait tesise 
boşalttıktan sonra 
geri döneceği 
öğrenildi. BOTAŞ 
yetkilileri ise 
128 bin metreküp 
sıvılaştırılmış 
doğalgazın gerekli 
dönüşüm çalış
masının ardından 
yaklaşık 76 milyon 
800 bin metreküp 
doğalgaza eşit 

olduğu belirtti. 
Bu arada Bermuda 
bayraklı "Logoja" 
isimli 288 metre 
uzunluğundaki 
geminin geçişi 
sebebiyle çift taraflı 
olarak deniz trafiğine 
kapatılan Çanakkale 
Boğalı ise saat 
17.30'dan itibaren 
yeniden trafiğe 
açılacak. Bu süre 
içinde Gelibolu ve 
Bozcaada önlerinde 
demirli olarak bek
letilen gemiler ise 
belirli bir sıra 
dahilinde yeniden 
boğaza alınmaya 

başlanacak 
Öte yandan 
Marmara Ereğlisi'ne 
sıvılaştırılmış 
doğalgaz getirecek 
olan ikinci tankerin 
ise 6 Ocak'ta 
boğaza giriş 
yapacağı öğrenildi. 
Cezayir bayraklı 
"Bachir Chihani" 
isimli 282 metre 
uzunluğundaki 
doğal gaz tankeri de 
Cezayir'den 
yüklediği yaklaşık 
59 bin metrik 
ton doğalgazı 
Marmara Ereğlisi'ne 
götürecek.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

SATILIK ARSA

ARANAN GAYRİMENKULLER
AA-004 Mevki önemli değil 1000 M2 
deniz görecek arsa
AA-010 Bursa Yolu Üzeri 4000 M2 Tır Parkı olacak 
AA-13 Kumla Narh arası 1000 M2

Deniz görecek içinde ev olabilir 
AA-027 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari İmar

Zeytin Satış Mağazası Olacak
AA-044 Orhangazi çevre yolu 1500 M2 zeytin 

depolama yeri olacak arsa
EE-009 Sahilde 200 M2 2kath deniz görebilecek 
üst üste veya karşılıklı iki daire veya dubleks 
daire olabilecek işyeri
EE-036 Mevki önemli değil 5 katlı kelepir olacak bina. 
EE-046 İstiklal Cad. Zemin yatırım amaçlı dükkan.

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL 
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA-009 Kurtul 280 M2 köy içi 60.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe149 M2 Deniz Manzaralı yola
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-024 Zeytin hali arkası 150 M2 depo yerine müsait

AA-026 Hamidiye Mh. 3184 M2 Merkeze yakın 
konut imarlı 2.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-O 33 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 530.000 M2 Depolama imarlı
AA-036 Zeytin Hali yanı 160 M2 depo yerine 
müsait 25.000 YTL
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2
üç yanı yol 90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçlan var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL

www.kocakgayrimenkul.com 
iz r58 a iz gayrimenkul 
l\ULnl\ BANKASI

EDAS / GEMLİK ŞUBESİ
Tel (0.224) 512 08 58

GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt, 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etüdlü 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-063 Narlı Köyü 1.222 M2 anayola 5 mt. 300.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-067 İznik Göl kenan 800.000 M2 Turizm
tesisis kurulabilir 5.500.000 YTL
AA-088 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konul imarlı 110.000 YTL
AA-081 Karacabey karaağaç 9.550 M2 İzmir
yoluna 150 mt. cephe benzindik olabilir. 250.000 YTL
AA-091 Çevre yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-09 2 Yalova Yolu 9.408 Gemlik'e çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL

SATILIK ÇİFTLİK
EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan 
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL 
EE-071 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2 
2 katlı ahşap bina ev, ahır, traktör 250.000 YTL 
EE-075 Mudanya 1532 M2 anayola cepheli 
havuzlu müstakil denize sıfır, altı garaj, 
portakal bahçesi var 800.000 YTL 
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçlan 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev 
meyve ağaçlı 130.000 YTL

SATILIK DAİRE
EE-002 Manastır 100 M2 4. kat 3+1 koloriferli 95.000 YTL
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5,kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL 
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımyı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narh Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 1-kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı, 
kartonpiyerli 50.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5. kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamidiye Mh. 144 M2 4.kat 
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL 
EE-019 Bahkpazarı 60 M2 3.kat 2+1 
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL 
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL

EE-024 Dr. Ziya Mh. 115 M2 2.kat 3+1 daire kaloriferli, 
pimapenli, saten boya, kartonpiyerli 80.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer,

EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz

EE-057 Cumartesi Pazan 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pımapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5.kat deniz yola cephe,

EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola 
cepheli kaloriferli 70.000 YTL 
EE-061 Bahkpazarı 88 M2 5.kat

EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full 
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l.kat 3+1

EE-081 Manastır 135 M2 1-kat 3+1
full-doğalgaz 90.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL
EE-083 Eşref Dınçer Mh. 130M2 2.kat
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyerli,

EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda
3+1 full lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
EE-093 Manastır 195 M2 5.kat
4+12 banyo. 2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-130 Manastır 195 M2 3.kat
4 + 12 banyo. 2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-129 Manastır 195 M2 zemin
4+12 banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
EE-094 Manastır 155 M2 zemin
3+1 2007 temmuz teslim krediye uygun
EE-096 Manastır 150 M2 l.kat 3+1
deniz manzaralı kaloriferli, özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3.kat 3+1
özel yapım lüks kaloriferli 120.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1.2.3.4.5. katlarda 3+1 full lüx
Ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 adet 125.000 YTL
EE-125 Manastır 155 M2 l.kat 3+1 2007
Temmuz teslim krediye uygun 120.000 YTL
EE-130 Manastır 195 M2 1.2.3.4.5.6. katlarda 4+1 2 banyo,

EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı.
kartonpiyerli 70.000 YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000 YTL
EE-149 Hamidiye Mh. 110 M2 3+1
Gazi okulu yanı bakımlı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full lüks 
daire 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 site içerisinde bakımlı

EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3*1 bakımlı deniz 
manzaralı 100 000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3*1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak 80.000 YTL_______________________

EE-159 Dörtyol 130 M2 10 kat 3+1 
özel yapım lux 105.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-105 Demirsubaşı Mh. 24 M2
zemin köşe dükkan 55.000 YTL
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-065 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2 kapalı 
alanlı hazır 900.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

KİRALIK DAİRE
EE-006 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asansörlü, 
kaloriferli 200 USD depozito 375. YTL
EE-016 Manastır 120 M2 l.kat 3+1 asansörlü, 
kaloriferli, 2 aylık depozit 350. YTL
EE-020 Manastır 120 M2 l.kat 3+1 asansörlü, 
kaloriferli, 2 aylık depozit 350. YTL
EE-095 Eski Pazar Cd. 100 M2 l.kat 2+1
doğalgaz kapıda, full eşyalı 550. YTL

SATILIK VİLLA
EE-0S4 Umurbey 210 M2 duble* 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı 

EE-068 Dobnıca 500 M2 tripleı full lüks 350 M2 bahçe 300.000 YTL 

EE-068 Dobnıca 500 M2 Triplez villa full lüks daire 600.000 YTL 

EE-076 Karacaali 550 M2 tripleı denize sıfır, jakuzili bahçe 325.000 YTL 

EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı 

lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL

EE-097 Kumla 250 M2 tnpleı site içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupieks bakımlı süper manzaralı 250.000 YTL

EE-101 Bursa Çekirge 180 M2 tripleı özel yapım lüks 400.000 YTL 

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL

SATILIK MÜSTAKİL EV

EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı 
müstakil 2,5 katlı , sobalı

SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, ■ j 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL 
EE-003 İskele Meydanı 55 M2 5 katlı 
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş
Resort Otel 1.450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL 
EE-073 İstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık 
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL 
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40.000 YTL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde 
Kayıt No’sunun bildirilmesi rica olunur.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kocakgayrimenkul.com
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Takla atan otomobilden
burnu bile kanamadan çıktı Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Bursa'da meydana 
gelen trafik 
kazasında, otomo
biliyle takla atan 
bir sürücü, kazadan 
burnu bile kana
madan kurtuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Atıcılar 
Mahallesi'nde dün 
meydana gelen 
kazada, Levent 
Durukan 
idaresindeki 
16 DÇ 333 
plakalı özel 
otomobil, Karlıdağ 
Caddesi'nden 
Atıcılar Caddesi'ne

Karakolda kendisini doğradı
Kestel’de okul 
bahçesindeki 
kavgaya karıştığı 
gerekçesiyle 
polislerin gözaltına 
aldığı bir genç, 
karakolda kendisini 
jiletle doğradı. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gece 
Musa Fırat Coşkun 
İlköğretim Okulu 
avlusunda iki 
grubun tartıştığını 
fark eden mahalle 
sakinleri polise 
haber verdi. 
Olay yerine gelen

“Kazaların birinci nedeni yakın takip”
Bursa'da 2006 yılında 
şehir genelinde 29 
bin 635 trafik kaza
sında 84 kişi ölürken, 
3 bin 531 kişi ise 
yaralandı. 44 milyon 
YTL'lik maddi hasarın 
meydana geldiği 
kazaların sebepleri 
arasında yüzde 24 ile 
yakın takip ilk sırayı 
aldı. Trafik Denetleme 
Şube Müdürü Aydın 
Balkanlı, sürücülerin 
takip mesafelerini 
havanın şartlarına 
göre ayarlayamadık- 
larını belirterek, 
"Özellikle yağışlı ve 
buzlu havalarda takip 
mesafesi iki katına 
çıkarılmalı" dedi. 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ile 
Bölge Trafik Denet 
leme Şube Müdürlü 
ğü'nün 2006 yılı kaza 
raporları açıklandı. 
Şehir içinde 2006 
yılında meydana 
gelen 28 ölümlü kaza 
da 31 kişi hayatını

। kaybederken, bin 701

seyrederken 
direksiyon 
hakimiyetini

kaybedip yol 
kenarındaki 
beton bariyerlere

polis, şahısları 
karakola götürüldü. 
Üzerlerinden döner 
bıçağı ve sustalı 
çıkan 7 kişinin 
ifadeleri alınırken, 
boşluktan faydalanan 
Ç.A. (17) cebinde 
bulunan jiletle kolunu 
kesmeye başladı. 
Karakolu kanlar 
içerisinde bırakan 
genç, polisler tarafın
dan önce sağlık 
ocağınat daha sonra 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi’ne 
götürüldü;

yaralamalı kazada 
ise yaralı sayısı 
2 bin 391 olarak.açık- 
landı. Şehir içinde 
geçtiğimiz yıl 25 bin 
777 olan kaza sayısı 
yüzde 6 artışla 27 bin 
281 olarak açıklandı. 
Ancak bu artış raka 
minin Türkiye gene 
lindeki ortalamasının 
yüzde 12 olduğu 
belirtildi. Şehir için
deki trafik kazaların
da 35 milyon 
YTL'lik maddi 
hasar meydana geldi. 
Bölge Trafik Denetle 
me Şube Müdürlü 
ğü'nün istatistik 
raporuna göre ise 
2006 yılında 37 
ölümlü ka zada 
53 kişi hayatını 
kaybetti.
515 yaralamalı 
kazada bin 140 kişi 
sakat kalırken, 
toplam kaza sayısı 
geçen yıla oranla yüz 
de 20 artarak 2 bin 
354 olarak gerçek
leşti. Bölge trafik

Çok kan kaybeden baygınlık geçirdi.
Ç.A. ambulansa Polis olayla ilgili
bindirilirken soruşturma başlattı.

mıntıkasındaki 
kaza larda ise 
8 milyon 820 bin 
YTL'lik maddi 
hasar kaydedildi. 
Bursa'daki kazaların 
sebepleri arasında 
'arkadan çarpma' 
olarak bilinen yakın 
takip yüzde 24 ile ilk 
sırada yer aldı. Yakın 
takibi, yüzde 19 ile 
hatalı şerit değiştir 
me, yüzde 17 ile kav 
şakta geçiş önceli 
ğine uymamak, yüzde 
12 ile uykusuz, yor 
gun, dalgın araç 
kullanmak, yüzde 10 
ile manevra düzen
lenme şartlarına 
uymamak aldL 
Kırmızı ışık ihlali ve 
yaya hatası ise yüzde 
1 ile sınırlı kaldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Aydın 
Balkanlı, kaza sebep
leri arasında aşırı 
hızın takip mesafe
sine etki ettiğini, 

çarparak takla 
attı. Kaportacılık 
yaptığı öğrenilen 
Durukan ters 
dönen otomobilin 
içerisinden 
burnu bile 
kanamadan 
çıkarıldı. Olay 
yerinegelen 112 
ambulansıyla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan sürücünün 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Polis kazayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

sürücülerin takip 
mesafesini havanın 
şartlarına göre 
ayarlamadığını 
söyledi.
Balkanlı, özellikle 
yağışlı, karlı ve 
buzlu havalarda 
takip mesafesinin 
iki katına çıkarılması 
gerektiğine işaret 
ederek, "Durma 
mesafesi uzayacağı 
için kaza kaçınılmaz 
oluyor. Bursa'da 
yağışlı birlikte 
kazaların yarısı 
arkadan çarpma 
sebebiyle oluyor. 
Sürücüler yağışlı 
ve buzlu havalarda, 
aşırı hız yapmamalı, 
yoğun trafik ve 
şehir içinde 
takip mesafesini 
artırmalıdır.
Durabilecekleri 
mesafeden takip 
yapılmalı. En etkili 
takip mesafesi 
ise hızın yarısı 
olarak gerçekleş 
meli" dedi.

Kırmızı mürekkepler kanlandı....
Piyeslerimiz vardı, ilkokulda...
Kurtuluş Savaşı'nı anlatan oyunlarımızda, kır

mızı mürekkeple boyanırdı kurşun yaraları ve 
patiskalardan fırlayan kırmızı renkler...

Kırmızı mürekkeplere kan akıtıyorlar kendini 
bilmezler!

Kılık kıyafet devrimi, Kurtuluş Savaşı ve 
kadınının mücadelesini anlatan piyes hala hafıza
mızın kayıt çekmecesindedir... Gözümün önüne 
geliverdi, bu oyun...

Köyüm Filidar'da, öğretmenimizin günlerce 
uğraş vererek oluşturduğu oyunda, köylülerden 
gençler de rol alırdı.

. Yaşmaklı nineler, çemberli kızlar, oyalı tülbentli 
anneler, hacı amcalar, tespihli delikanlılar herkes 
ayakta alkışlardı, 'başörtüsünü' başından çıkarıp, 
kadının beyninin örtülmediği 'özgürlüğün' sim
gesinde...

"Piveste çıkarılan başörtü de kızdırdı" başlıklı 
haber...

Düzce-Kaynaşlı'da Öğretmenler Günü'nde 
oynanan 'Karanlıktan Aydınlığa' adlı piyeste rol 
alan bazı öğrenciler 'rol gereği' başörtülerini 
çıkarınca, AKP ilçe başkanı Birol Şahin'Başörtüsü 
İslam'ın emridir' diyerek, sahneye oyunu koyan 
Türkçe öğretmeni Fatma Aktaş'a hakaret ve küfür 
ediyor...

Kendini kaybetmiş... Haklı adam haklı...
Normal, değil mi? 'Lan', 'ananı al da git' diye, 

çiftçisine-vatandaşina hitap eden AKP'den seçilen 
Başbakan'ın AKP'li ilçe başkanı o...

Bu piyes okullarda önerilen 'Evdeki Öğretmen' 
adlı kitaptan alınmış..

Oldu mu şimdi? Git sen böyle bir oyunu ders 
kitabından seç!..

Öğretmen Fatma suçlu!..
O 'Evdeki Öğretmen' değil ki?
O AKP'nin milli eğitiminde bir öğretmen...
Bence müfredattan derhal çıkarılmalı bu kitap!..
Ve hemen alternatif olarak 'İlçemizdeki başkan' 

adlı bir oyun kırmızı kan kalemle yazılıp, konulmalı 
müfredata...

Oyunda rol alan gözü yaşlı dört kız öğrenci de, 
kara çarşafla kaybolmaklar, cinsleri belli olma- 
macasına...

Mürekkepler o zaman kan pıhtısında kara kara 
akar!

Ya da;
Bu zihniyettekiler!, ihraç etmeli İran'a...
Ne güzel... Şeriat'ın uygulandığı ülkelerde niye 

yaşamazlar...
Şapka devrimin!, Kılık Kıyafet devrimini, yapan 

ilk ve tek ülkeyiz...
Bu konu tartışılır mı?
Olabilir?!
Neden yapılmıştır bu devrimler?
Beyinlerdeki örümcek kafaların saçlarını ortaya 

çıkarmak ve kara cübbelerinden çıkmaları için..
Şimdi o beyinler hortladı, cübbeli, örtülü kara 

çarşaflı...
Yetmiş altı yıl önceki yobaz Derviş Mehmetler 

hortladı...
Başörtüsü devrimini mi yapmaya çalışıyor 

AKP'nin meclisindeki sesleri ve o seslerin ilçelere 
kadar uzanan başkanları?

Bu arada hatırlatayım, benim annem Fahriye'de 
eşarp kullanır...

Emine Ninem namaz kıtırken, "Ana, kadınlar 
'Anıtkabire' doğru namaz kılmalıdır" sözünü kul
lanan babam da öğretmendir.

Bir haber okuyorum, bir ilçede öğrenciler 
öğretmenlerini 'hacca' yolluyor!...

Din dersi öğretmenimin hacca gittiğini hiç duy
madık, öğrenemedik...

Yıllar sonra bir tesadüf sonucu öğrendim ki, 
hacca kaç kez gitmiş...

Bakıyorum, hacca giden öğretmenden haberdar 
çocuklar...

Dini anlamda 'görevini' yerine getireceksin...
Öğrencilerin neden haberi olsun?
Boşuna dememiş birileri 'balık baştan kokar!'...
'Ilımlı İslam' diye türeyen düşünceyle bol 

fotoğraflı, camili meclis sahnelenecek olunursa, 
sonuç budur!..

Başbakan'ın bayramdaki cami muhabbetine de 
tanık olacağız yine... Yılbaşını 'gavur' diye ilan eden 
millet-vekillerine de...

Ya da böyle ilçe bir baş kanlarına,,. 
Neler oluyor?! Neler...
Mürekkeplere kan bulaştı, daha ne olsun?
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Cumhuriyet ve Demokrasi adına araştırması
Odak Araştırma ve 
Danışmanlık Grubu 
tarafından yapılan 
'Cumhuriyet ve 
Demokrasi Araştır 
ması'nda, Cumhu 
riyet ve demokrasi 
ile ilgili algılar, 
temel hak ve özgür
lüklerle ilgili yayın 
kanaatleri, siyasi 
temsil ve katılımla 
ilgili görüşleri, 
rejimin temel esas 
lan ile ilgili görüş
leri, siyasi erkin 
kullanılması ile ilgili 
düşünceleri, seç
menlerin siyasi 
eğelimlerindeki 
güncel değişiklikler 
sorgulanarak, 
değerlendirmeye 
tabi tutuldu.
Araştırma, 15 
Kasım -16 Aralık 
2006 tarihleri ara 
sında, Adana, Ağrı, 
Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, 
Bursa, Erzurum, 
Gaziantep, Hatay, 
İstanbul, İzmir, 
Kastamonu, Kayse 
ri, Kırıkkale, Koca 
eli, Konya, Malatya, 
Manisa, Mardin. 
Samsun, Diyarba 
kır, Tekirdağ, 
Trabzon, Van ve

Zonguldak illeri ile 
89 ilçe, 423 mahalle 
ve 45 köyde 
gerçekleştirildi. 
Araştırmaya göre, 
Türkiye'de tam 
demokrasi olduğu
na dair inancın 
düşük olduğu 
görülüyor. Eğitim 
seviyesi düştükçe 
tam demokrasi 
olmadığına dair 
olan inanç azalıyor. 
Türk halkı en önem 
verdiği ve sahip 
çıktığı hak olarak, 
seçme ve seçilme 
hakkını ön planda 
tutuyor. Bunu ifade 
ve düşünce özgür
lüğü takip ediyor. 
Din ve vicdan 
özgürlüğü ise 
üçüncü sırada 
yeralıyor. Haber 
alma hakkı ise son 
sırada bulunuyor. 
Aile içinde karar
ların demokratik 
alındı ğını belirten 
kesim yüzde 78.1 
gibi büyük bir 
çoğunluğa ulaşıyor. 
Daha güçlü bir 
devlet için 
demokratik hak
ların kullanımı nın 
sınırlandırılmasına 
karşı olanlar ise 

daha yüksek oran
da. Toplum, fikir ve 
ifade özgürlüğü 
konusunda genelde 
demokratik tavır 
içinde. Kültürel 
etnik grup ların 
çeşitliliği, dilini 
konuşması ve 
serbest yayın yap
ması konusunda 
onay verenler 
daha çok sayıda. 
Toplumun çoğun
luğu hangi gerekçe 
olursa olsun 
işkenceye karşı. 
İdam konusunda 
ise toplumun tam 
ortadan ikiye 
bölünmüş olduğu 
görülüyor.
Araştırmaya katılan 
lara göre, en beğe
nilen siyasi slogan, 
194O'lı yıllarda 
Demokrat Parti'nin 
kullandığı "Yeter 
söz milletin" ve 
1970'li yıllarda 
CHP'nin kullandığı 
''Ne ezilen ne ezen. 
İnsanca, hakça bir 
düzen".
Toplumun yüzde 
26'lık kesimi hukuk 
ve yargı sisteminin 
adil olduğuna 
inanıyor, yüzde 
58.5'lik kesim ise

inanmıyor.
Toplumun büyük 
çoğunluğu haksız 
yargı kararlarına 
karşı Avrupa İnsan 
Hakları Mahkeme 
si'ne başvurmayı 
düşünüyor.
SÖZDE ERMENİ 
SOYKIRIMI 
İDDİALARI
Sözde Ermeni soy 
kırımına toplumun 
sadece yüzde 13'ü 
katılıyor. Yüzde 
72.7'lik kesim ise 
bu fikre katılmıyor. 
Resmi kurumlarda 
başörtüsü 
yasağına toplumun 
yüzde 58.3'ü 
olumsuz bakarken, 
yüzde 27'si olumlu 
bakı yor.
Başörtüsünü rejime 
karşı siyasi bir 
simge olarak 
düşünenlerin 
oranı 28.1.
Azınlıklara verilen 
hakların yeterli 
olduğu, bu hakların 
arttırılmasının 
rejimi tehlikeye 
düşüreceği 
kanaati olmakla 
birlikte Aleviler'in 
haklarının artırıl
masına hoşgörü 
ile bakılıyor.

Polisten kaçak deri operasyonu
Bursa'da Kurban 
Bayramı'nda kaçak 
olarak bir dernek adına 
toplandığı öne sürülen 
90 deriye el konuldu. 
Bir istihbaratı değer
lendiren Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Yavuzselim Polis 
Merkezi ekipleri, 
Tunceliler Derneği'nce 
toplandığı iddia 
edilen 90 adet deriye 
el koydu. Derileri

topladığı öne sürülen 
2 kişinin ifadesine 
başvurulurken, 
polisin el koyduğu 
deriler Türk Hava 
Kurumu yetkililerine 
teslim edildi. İfadesine 
başvurulan 2 kişi 
ise serbest bırakıldı. 
Türk Hava Kurumu 
yetkilileri ise deri 
toplama yetkisinin 
kendilerinde olduğunu 
hatırlattı.

Mâliyeden yılbaşı ve kurban denetimi
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanhğı'nca belge 
düzeninin yerleşmesini 
sağlamak ve vergi 
kaçağını önlemek için 
yılbaşı ve Kurban 
Bayramı'nda 
denetimler yayıldı. 
31 Aralık 2006 - 
3 Ocak 2007 tarihleri 
arasında Uludağ 
oteller bölgesi ve 
şehir merkezinde bulu
nan başta büyük oteller, 
alışveriş merkezleri ve 
pasajlar olmak üzere 
Atatürk, Altıparmak, 
Çekirge ve Kükürtlü

caddeleri, Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı ve Ankara, 
İstanbul yolu üzerinde 
bulunan 442 mükellef 
denetlenirken, 230 
zabıt tutuldu. Ayrıca 
Bursa'da yılbaşında 
sahne alan 10 
sanatçının hasılat 
tutarının 59.493.08 YTL 
olduğu tespit edildi. 
Denetimlere 66 
vergi denetmeni ve 
38 özel yoklama 
yetki belgeli memuru 
olmak üzere toplam 
104 personel katıldı.
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Sırası Geldikçe )ev sağlık yatır imlan geliyor
İnan TAMER

İslam inancına göre bir 
müslümanın üç bayramı 
vardır.

Ramazan Bayramı, 
Kurban Bayramı bir de 
yaradanına kavuştuğu gün, 
yani öldüğü gün...

Gemlik’in en yaşlı iki 
insanı Kurban Bayramı’nın 
birinci günü, 2007 yılının ilk 
günü aramızdan ayrılarak 
dinimize göre çifte bayram 
yaptılar.

Ali Özaydın da Postacı 
Sarı Mehmet (Danış) da 95 
yaşındaydılar.

Ali Özyadın, alçak gönül
lü, munis, dürüst, namuslu, 
çevrenin saygı gösterdiği, 
dini bütün bir 
büyüğümüzdü. Ne kadar 
sevilip sayıldığı cenaze 
namazından, kabristan 
katılımından belliydi.

İlçeden, yöreden 
İstanbul’dan, Erzurum’dan 
son görev için koşup 
gelmiştiler dostları ve seven
leri..

O’nun üstün hasletleri 
gibi, kendisi gibi dürüst, 
çalışkan iş adamı oğulları 
Özaydın kardeşlerin de 
görkemli cenaze töreninin 
olmasında katkıları vardı

Üçüncü Bayram...

şüphesiz.
Postacı Sarı Mehmet 

(Danış) Efendi’nin.Gemlik’e 
verdiği hizmetleri unut
mayanlarında aynı anda 
yapılan cenaze törenine işti
rak ettikleri görüldü.

Mehmet Danış uzun yıllar 
PTT memuru olarak görev 
yaptı bu ilçede. Girmediği 
cadde sokak, çalmadığı kapı 
yoktu O’nun.

Onbinlerce mektup, 
tebrik, telgraf geçti elinden 
O’nun gecesi gündüzü. 
Pazarı bayramı yoktu.

Görev kutsaldı O’nun için. 
Yağmurda, karda, yazın 
sıcağında kanter içinde 
omuzunda taşıdı o mektup 
lan, tebrikleri, telgrafları.

Aşıkların dostu idi. 
Aşıklar gözlerdi kendilerini. 
Yardan bir mektup getirsin 
diye.

Acı haber veren telgrafları 
hüzünle, içi burkularak, göz
leri buğulanarak, elleri titre 
yerek o sundu ilgilisine.

O’ydu ilk teselli eden, 
başsağlığı dileyen.

Şerefi ile bitirdi görevini 
alnı ak başı dik olarak.

Başında fötr şapkası, kılıç 
gibi ütülü pantalonu, boy

nundaki kravatı,her zaman 
boyalı ayakkabıları, 
ağızlığında tüttürdüğü 
‘Birinci’ sigarası ile ölümüne 
dek gezdi, yürüdü Gemlik 
sokaklarında, caddelerinde.

Sağlıklı olmak için 
yürümeyi o öğütledi tanıdık
larına, dostlarına.

Göbeklilere "ne bu 
hal eritin o göbeği, 
az yiyin, yürüyün sağlıklı 
olmak için” derdi.

Dostlarının uyumlu gi 
yimine özen göstermelerini 
öğütlerdi.

O bir ağabey, bir baba, bir 
dede idi Gemlikliler için.

Mensubu olduğu 
PTT’nin hayatta kalmış 
belki de tek kişisi o idi.

PTT mensuplarını pek 
göremedik cenaze 
töreninde.

Bir çelengi bile 
esirgemişti PTT eski bir 
mensubundan. Yüzlerce 
Gemliklinin duaları çiçekti 
O na ve Âli Özaydın 
amcaya.

Makamları cennet olsun.
Özaydın ve Danış 

ailelerinin acılarını paylaşır, 
kendilerine sağlıklı bir 
yaşam dilerim.

Sağlık sektörü, bir- 
iki yıl içinde milyar 
larca dolarlık yatırım 
larla 300'den fazla 
özel hastaneye sahip 
olacak. Dünyaca 
ünlü Cleveland 
Clinic ve Houşton 
Methodist de Türki 
ye'de ihtisas has
taneleri projeleriyle 
2007'de yatırım 
yapacak.
Türkiye'de sağlık 
sektörü büyük bir 
değişim içinde. Hızla 
gelişen özel sağlık 
sektöründe ihtisas 
hastaneleri ve 
yabancı yatırımlar 
dikkat çekiyor. 
Türkiye'nin ve dünya 
nın önde gelen sağ 
lık grupları, genel 
hastane ve ihtisas 
hastaneleri yatırım
ları ile bazı alanlarda 
uzmanlaşıyorlar. 
İstanbul Ticaret 
Odası'nın gazetesin 
de yayımlanan 
Soyhan Alpaslan 
imzalı habere göre 
ihtisas hastanesi 
olarak çalışmalarını 
sürdüren kuruluşlar, 
avantaj sağladıkları 
alanlardaki yatırım
larını artırarak 
sürdürüyor. İhtisas 
hastaneleri bir alan
da kazandıkları reka
bet gücüyle, sadece 
Türkiye'yi değil, 
komşu ülke vatan

daşları başta olmak 
üzere Avrupa'daki 
hastaları Türkiye'ye 
getirmeyi hedefliyor. 
İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmir gibi 
büyük kentlerde üst 
üste kurulan ihtisas 
hastaneleri Türki 
ye'yi dünya sağlık 
turizminin merkezine 
çekerken, yabancı 
sermayenin Türki 
ye'ye bu yöndeki 
yaklaşımı seyir 
değiştiriyor. 
DÜNYAYLA BOY 
ÖLÇÜŞEBİLİR 
Dünyanın pek çok 
ülkesindeki birçok 
kent, ekonomisini 
sağlık turizmi üzer
ine kuruyor. Türkiye 
ve İstanbul da tarzın 
başarılı örnekleri 
arasında. Ülkemizde 
de büyük kentlerde 
sağlık turizmine 
yönelik ciddi 
yapılandırmalar 
gerçekleşiyor. Üste 
lik Türkiye hem 
medikal hem de ter
mal sağlık turizmin 
de oldukça iddialı. 
Açık kalp cerrahisi, 
organ nakli, eklem 
protez ameiiyatian, 
plastik-estetik 
ameliyatlar ve görme 
kusuru düzeltme 
ameliyatları oldukça 
başarılı bir şekilde 
gerçekleştiriliyor 
Türkiye'de.

Sahte akaryakıt şebekesine darbe
Sahte akaryakıt üreterek, İzmir'in yanı sıra Bursa, Balıkesir, Manisa ve Adana'daki 

bazı akaryakıt istasyonları aracılığı ile piyasaya süren 13 kişi gözaltına alındı.
İzmir’in Bornova ilçe 
sinde gerçekleştirilen 
operasyonda, sahte 
akaryakıt üreterek, 
İzmir’in yanı sıra 
Bursa, Balıkesir, 
Manisa ve Adana’daki 
bazı akaryakıt istas 
yonları aracılığıyla 
piyasaya sürdükleri 
iddiasıyla, 13 kişi 
gözaltına alındı. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
bir firma tarafından 
sahte akaryakıt 
üretildiği Ve piyasaya 
sürüldüğü yönündeki 
ihbar üzerine 
inceleme başlattı. 
Polisin yaklaşık 6 ay 
sürdürdüğü takibin 
ardından M.U. ve 
M.G'nin ortağı olduğu 
Bornova Pınarbaşı'n 
da faaliyet gösteren 
ve 150 araçlık TIR 
filosuna sahip lojistik 
firması, bitkisel yağ

fabrikası, İzmir ve 
Manisa'daki 5 akar 
yakıt istasyonuyla 5 
ayrı ev ve muhasebe
cilerinin bürolarına eş 
zamanlı operasyon 
gerçekleştirdi.
Polis, sahte akaryakıt 
üretimi yaptıkları ileri 
sürülen ortaklar M.U, 
M.G. ve yanlarında 
“şirket CEO”su gibi 
çalışan H.D. ile 
10 şirket çalışanını 
gözaltına aldı.
Operasyonda, lojistik 

firmasının deposunda 
akaryakıt imalatında 
kullanıldığı ileri 
sürülen 80 bin litre 
baz yağı, 20 bin litre 
akaryakıt, 65 bin litre 
motor yağı, 87 bin 
litre spindioil, 10 bin 
litre baraistok, 1 ton 
kauçuk madeni yağ, 
60 varil bıçkı yağı, 6 
varil tiner, 1 varil butil 
glikol, 3 varil dizel 
duman kesici, 5 varil 
solvent, 41 bilgisayar 
ve çok sayıda disk, 

telefon sinyali kesici 
cihaz, firmaların irsali 
ye, fatura, evrakları 
nın yer aldığı yüzlerce 
klasör belge, farklı 
banka hesaplarına ait 
69 cüzdan, sahte 
nüfus cüzdanı ve 
pasaport ele geçirildi. 
5 İLE SAHTE 
AKARYAKIT 
SATILMIŞ 
Yetkililer, M.U. ve 
M.G'nin, sahipleri 
oldukları bitkisel 
yağ fabrikasında 
kullanılacakmış gibi 
piyasa dan yağ ve 
kimyasal malzemeler 
temin ettiklerini, bu 
malze meler ile sol
vent karışımından 
sahte akaryakıt hazır
ladıklarını, akaryakıtı 
sahibi oldukları lojis
tik firmasına bağlı 
araçlarda kullan
manın yanı sıra, 
kendilerine ait 5 
akaryakıt istasyonuy
la başkalarına ait '

Manisa, Bursa, 
Balıkesir, Adana 
illerindeki bazı 
akaryakıt istasyonları 
aracılığıyla da piya 
saya sürdüklerinin 
belirlendiğini bildirdi. 
Bazı akaryakıt istasy
onlarının kazanların
dan alınan numune 
lerin, incelenmek 
üzere TÜBİTAK'ın 
Gebze tesislerine 
gönderildiği ve 
“sahte akaryakıt” 
olduğunun tespit 
edildiği bildirildi. 
OPERASYONU 
“ŞOFÖRÜN 
DEPOYA 
KAPATILMASI” 
BAŞLATTI 
Polis, operasyon 
öncesi takibi 
sürdürdüğü sırada, 
yakıtın “sahte” 
olduğunu belgelemek 
amacıyla numune 
almak için firmadan 
yakıt dolu halde çıkan 
tankeri durdurdu.

Sevk irsaliyesi, fa 
turası bulunmayan 
tankerin sürücüsü, 
şirket sahiplerini 
korumak için suçu 
üstlendi. Ancak bir 
süre sonra tazminat 
verilmeden işten 
çıkarılması üzerine 
şoför, olayla bağlan
tısının olmadığını 
söylemeye başladı. 
Bu gelişmenin ardın
dan şoförün, firma 
görevlileri tarafından 
zorla firmanın depo
suna kapatılarak 
dövüldüğünü fark 
eden polis, bunun 
üzerine operasyonu 
başlattı.
Zanlıların, 1994 yılın
dan bu yana aynı 
yöntemle sahte 
akaryakıt üreterek 
milyonlarca YTL 
değerinde yakıtı 
piyasaya sürdükleri 
ve haksız kazanç 
elde ettikleri ileri 
sürüldü.
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Grup finalleri nefes kesiyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ticaret ve Sanayi 
Odası adına 
düzenlenen 
ilköğretim 
Okullan Voleybol 
maçlarında grup 
finalleri başladı, 
ilk gün maçlarında 
iddialı takımlar 
arasındaki 
maçlar adeta 
nefesleri kesiyor.

KIZLAR
Kızlarda A grubu 
birincisi Atatürk 
İlköğretim Okulu 
ile B grubu 
birincisi TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
arasında oynanan 
ilk maç baştan 
sona çekişme 
içinde geçti.
İlk seti zorlanmadan 
25-19 alan Atatürk 

İlköğretim okulu 
takımı ikinci sette 
maça ağırlığını 
koyan TSO Gazi 
İlköğretim karşısında 
aynı başarıyı 
gösteremeyince 
bu seti TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
takımı 
25-22 aldı.
Üçüncü sette ise 
tam bir heyecan 

yaşandı. İki takımın 
da ölüp ölüp 
dirildiği sette 
rakibine üstünlük 
kuran TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
takımı seti 15-12 
alarak maçtan 
2-1 galip ayrılarak 
büyük avantaj 
elde etti. 
ERKEKLER 
Günün ikinci 

maçında ise 
Erkeklerde A grubu 
birincisi Kurtul 
İlköğretim ile B 
grubu birincisi 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Takımı karşı 
karşıya geldi.
Gruplarında oynadık
ları her iki maçı da 
net oalibîvf'tlerle 
bitiren ıkı takımın 
mü' .uöiu ir* 

turnuvanın en 
güçlü ekiplerinden 
olan Kurtul İlköğ 
retim Okulu takımı 
gülen taraf oldu. 
Her yönüyle 
rakibinden üstün 
olduğu gözlenen 
Kurtul takımı ilk seti 
25-19 ve ikinci seti 
de 25-18 alarak iddi
asını şampiyonluk 
iddiasını sürdürdü.
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Devlet tanıkları koruyacak
Tanıklık yapmaktan artık korkulmayacak.

Suçla mücadelede 
kararlılık sürüyor. 
Bu çerçevede, 
tanıklara devlet 
koruması geliyor. 
Devlet, sırf tanıklığı 
yüzünden hayatı 
ve mal varlığı 
tehlikeye düşebilecek 
kişileri artık 
suçlularla başbaşa 
bırakmayacak. 
Tanıkların kimliğinin 
saklı tutulması ve 
güvenliğinin sağlan
ması konusunda 
alınacak önlemleri 
düzenleyen Tanık 
Koruma Kanunu 
Tasarısı, Meclis'e 
sunuldu.
Tasarı, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis, 
müebbet hapis ve 
üst haddi 10 yıl veya 
daha fazla hapis 
cezasını gerektiren 
suçlarda tanıklık 
yapanların koruma 
programından 
yararlanmasını 
öngörüyor.

Tüketicilerin banka borcu 67,4 milyar YTL oldu
Bankaların 
tüketicilerden olan 
tüketici kredisi ve 
kredi kartı alacakları 
2006 yılında 21.8 
milyar YTL artarak 
67.4 milyar 
YTL'ye ulaştı. 
Son bir yıllık dönem 
de bankaların tüketici 
kredisi alacakları 
17.7 milyar YTL 
artarak 46.2 milyar 
YTL'ye, kredi kartı 
alacakları ise 4.2 
milyar YTL artarak 
21.2 milyar 
YTL'ye çıktı. 
Merkez Bankasının 
verilerine göre, 
bankaların tüketici 
kredisi alacakları 
son bir yıllık 
dönemde 21.8 
milyar YTL'lik artış 
gösterdi. 2005 yılı 
sonunda 45.5 
milyar YTL düzeyinde 
bulunan bankaların 
tüketici kredisi 
ve kredi kartı 
alacakları^ 2006 yılı 
sonunda 67.4 milyar 
YTL'ye ulaştı. 
Bankaların alacak
larının 46.1 milyar

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Örgütlü suçlarda, 
verilecek cezanın alt 
sınırı 4 yıl da olsa 
tanıklar koruma 
programına dahil 
edilecek.
Tasarıda, koruma 
altına alınacaklar da 
belirlendi.
Buna göre, işlenen 
suçun etkisiyle 
psikolojisi bozulmuş 
çocuk ve mağdurlar, 
mahkemede dinle
nenlerin nişanlısı, 
eski eşi, üst veya 
alt soyu, ikinci 
derece dahil hısımları 
ve evlatlık bağı bulu
nanlar ile yakın 
ilişki içerisinde 
olduğu kişiler 
korunacak.
Bu kişiler, ses 
veya görüntüleri 
değiştirilerek özel 
ortamda dinlenecek. 
Tutuklu ya da 
hükümlü olanlar, 
durumlarına uygun 
ceza infaz kurumu 
ve tutukevlerine

YTL'si tüketici 
21.2 milyar YTL'si 
de bireysel kredi 
kartlarından 
kaynaklandı.
Söz konusu bir yıllık 
dönemde tüketicilerin 
bankalara olan kredi 
borcunda 17.7 milyar 
YTL'lik, kredi kartı 
borcunda ise 4.2 mil
yar YTL'lik artış 
yaşandı.
Bankaların 46.1 mil
yar YTL'ye ulaşan 
tüketici kredisi ala
caklarının 22.2 milyar 
YTL'yle büyük

nakledilecek.
Tanık koruma pro- 
gramındakilerin 
gerekirse fizyolojik 
görünümleri 
değiştirilecek, bütün 
kimlikleri yeniden 
düzenlenecek.
Bu kişilerin mal var
lığıyla ilgili haklarını 
kullanmasına yönelik 
tedbirler alınacak, 
geçici olarak maddi 
yardım yapılacak. 
Koruma altındaki kişi 
çalışıyorsa iş yeri, 

bölümünün konut 
kredisinden kay
naklandığı belirlendi. 
Tüketicilerin 
bankalara olan konut 
kredisi borcu son bir 
yıllık dönemde 
9.8 milyar YTL 
düzeyinde arttı. 
Bankaların tüketici 
kredisi alacaklarının 
6.4 milyar YTL'si ise 
taşıt kredilerinden 
kaynaklandı. 
Bankaların taşıt kre
disi alacakları 2005 
yılı sonunda 6.1 mil
yar YTL düzeyinde 

öğrenci ise okulu 
değiştirilecek veya 
başka bir ülkeye 
yerleştirilecek. 
Suçların ortaya 
çıkarılmasında 
yardımcı olan 
muhbirler ile 
bunların 
yakınları da 
korunma 
kapsamına alınacak. 
Tanık koruma 
biriminde görev 
yapan personel de 
korunacak.

bulunuyordu. 
Bankaların diğer 
tüketici kredisi 
alacakları 
ise son 
bir yıllık dönemde 
7.6 milyar YTL'lik 
artışla 17.6 milyar 
YTL'ye çıktı. Söz 
konusu krediler 
geçen yılın 
sonunda 10 milyar 
YTL düzeyinde 
bulunuyordu. 
Tüketici kredisi 
borçlarının 13.1 
milyar YTL'sinin 
kamu, 24.2 milyar 
YTL'sinin özel ve 
8.8 milyar

YTL'sinin de 
yabancı bankalara 
olduğu belirlendi. 
Son bir yıllık 
dönemde kamu 
bankalarına olan 
tüketici kredisi 
borçları 5.5 milyar 
YTL artarken, 
özel bankalara olan 
borçlar 6 milyar 
YTL, yabancı 
bankalara olan 
borçlar ise 6.1 
milyar YTL artış 
gösterdi.

Bulgaristan 
transit vizeyi 

kaldırdı

Avrupa Birliği'nin 
yeni üyesi 
Bulgaristan, 
sınır kapılarında 
transit vize verme 
işlemini durdurdu. 
Yeni uygulama 
bazı Türk TIR 
şoförlerini 
mağdur etti. 
Komşu ülke 
Bulgaristan'ın 
Avrupa Birliği'ne 
üye olması, Türk 
TIR şoförlerini 
olumsuz etkiledi. 
Yeni yıl itibariyle 
birliğe üye olan 
Bulgaristan, daha 
önce uyguladığı 
sınırda transit 
vize verme 
işlemini durdurdu. 
Yeni uygulamadan 
haberi olmayan 
TIR şoförleri, 
sınırda mağdur 
oldu. Transit vize 
almadan yola 
çıkan sürücüler, 
sınırda bekletiliyor. 
Sürücüler, 
Bulgaristan'ın, 
yeni dönemde, 
transit vizeleri 
sadece

YTL’nin değeri azaldı

Yeni Türk Lirası bazında yüzde
2006 yılında yüzde 
6,53 değer kaybetti. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
YTL bir önceki 
yıla göre Tüketici 
Fiyatları Endeksi 

konsolosluklar 
aracılığıyla vere
ceğini yeterince 
duyurmadığını 
belirtiyor. 
Bu arada, iki 
ülke yetkililerinin 
yaptığı görüşmeler 
sonucunda, 
üyeliğe geçiş 
süreci atlatılana 
kadar Bulgaris 
tan'ın Edirne 
Başkonsolosluğu'n 
da günde ortalama 
50 kişiye vize 
verilmesi 
konusunda anlaş
maya varıldı. 
Ancak bu anlaşma 
da sorunu 
çözmeye yetmiyor. 
Öte yandan, 
Bulgaristan'ın 
Avrupa Birliği 
yasalarına göre 
yağlı tohum bitki
lerine hangi 
prosedürü 
uygulayacağını 
bilmemesi 
nedeniyle, bu yükü 
taşıyan bazı 
TIR'lar da sınırın 
diğer tarafında 
bekletiliyor.

6,53 değer yitirdi. 
YTL’nin Üretici 
Fiyatları Endeksi 
bazındaki 
değer kaybı ise 
yüzde 5,03 
oldu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Soğuklar
Avrupa Acil Tıp 
Birliği Başkan Vekili 
Uzman Doktor 
Ülkümen Rodoplu, 
Türkiye genelinde 
etkili olacak soğuk 
hava geçişlerinin 
ölümlere yol 
açabileceği 
uyarısında bulundu. 
Dr. Rodoplu, evsizler, 
sokak çocukları, 
yaşlılar, bebekler, 
evlerinde yeterince 
ısınamayanların, 
soğuğa daha az 
dirençli olduğunu 
belirtti.
Önümüzdeki 
günlerde Türkiye 
genelinde etkili 
olacak soğuk 
hava geçişlerinde 
yaşanacak hipoter- 
minin, soğuk olan 
Kars, Ardahan, 
Sivas, Erzurum gibi 
illerden çok İstanbul, 
İzmir, Samsun, 
Trabzon gibi sahil 
bölgelerinde daha 
çok ölüme yol aça
bileceğini öne süren 
Dr. Rodoplu, karasal 
iklimde nemin, kıyı 
illere göre daha az 
olduğunu, bu açıdan 

soğuk havanın kıyı

ölüme mteı ılalt1

bölgelerinde daha 
fazla hissedildiğini 
ve insanları çok 
daha fazla 
etkilediğini söyledi. 
Dr. Rodoplu 
şunlar kaydetti: 
"Normal vücut ısısı 
37 derece santigrat 
civarındadır. 
Ancak kış aylarında 
çevre sıcaklığı 
nadiren bu kadardır. 
Vücudumuz, 
yediğimiz besinleri 
yakarak ısısını 
sabit tutmaya çalışır. 
Donma ya da don
maya yakın ısılarda 
vücut ısısının 
düşmesine, hipoter- 

mi denir. Yalnızca

ayaklar, eller, kulak
lar veya burun ucu 
gibi uç kısımların 
soğuğun etkisiyle 
yaralanmasına 
donuk denir. Vücut 
ısı kaybını metaboliz
mayı artırarak 
(titreme) dengele 
meye çalışır. Soğuk 
ortamdan uzak- ' 
laşarak, rüzgardan 
korunacak yer ara
mak da ısı kaybını 
azaltmanın bir 
yoludur. Giysi katları 
arasındaki kuru ve 
durgun hava, iyi bir 
ısı izolatörüdür. 
Şapka giymek de 
ısının korunmasına 

yardımcı olur." V

Açık ilköğretim okulu 
sınavları ertelenmedi
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Açık 
İlköğretim Okulu 1. 
Dönem Sınavlarının 
ertelenmesinin söz 
konusu olmadığını, 
sınavların 27-28 
Ocak 2007'de 
yapılacağını 
bildirdi.
Milli Eğitim 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
bazı basın kuru
luşlarında, Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğüne bağlı 
faaliyet gösteren 
Açık İlköğretim 
Okulu'nun 2006-2007 
Eğitim-Öğretim 
Yılı 1. Dönem 
Sınavlarının 
3-4 Mart 2007 
tarihlerinde

yapılacağına dair 
haberler yer aldığı 
belirtildi.
Böyle bir ertele
menin söz konusu 
olmadığı ifade 
eden açıklamada, 
"daha önce belir
tildiği gibi Açık 
İlköğretim Okulu

1. Dönem Sınavları 
27-28 Ocak 2007 
tarihlerinde 
yapılacaktır.
Açık Öğretim Lisesi 
Sınavları ise 
3-4 Mart 2007 
tarihlerinde gerçek
leştirilecektir" 
denildi.

Kurşunsuz benzin ve motorine indirim

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

i
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SAM ve KİRALIMIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

I 
S i

120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

1

1

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli'

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Mâcİde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

e

£
I

TÜPRAŞ, kurşunsuz 
benzin rafineri çıkış 
fiyatında yüzde 3,96, 
motorinde ise yüzde 

5,12" indirime gitti. 
Kurşunsuz benzinin 
rafineri çıkış fiyatı 
metre küp başına 
624,88 YTL’den 
600,14 YTL'ye 
indirilirken bayilere 
satış fiyatı tüm 
vergiler dahil olmak 
üzere 2.345,67 
YTL’den 2.317,47 
YTL'ye indi.
Kurşunsuz benzinin 
rafineri çıkış 
fiyatında yapılan 
indirimin pompa 
satış fiyatlarına 
yüzde 1,24 oranında 
yansıması 
bekleniyor. 
Motorinin rafineri 
çıkış fiyatı metre küp 
başına 704,53 
YTL’den 668,44

YTL’ye, tüm vergiler 
dahil fiyatı da 
1.857,55 YTL’den 
1.774,97 YTL’ye indi. 
İndirim motorinin 
pompa satış 
fiyatına yüzde 2,34 
oranında yansıması 
öngörülüyor.
Öte yandan bugün
den geçerli olmak 
üzere rafineri çıkış

fiyatlarında gazyağı 
için yüzde 6,83, jet 
yakıtında yüzde 6,83 
oranında indirime 
gidildi. TÜPRAŞ, 
fuel oil-6'nın rafineri 
çıkış fiyatında 
herhangi bir ayarla
ma yapılmazken, 
tüm vergiler dahil 
bayi satış fiyatında 
indirim yaptı.

Yılbaşı biletlerinin yüzde 93’ii satıldı
Yılbaşı özel çekil
işinde bastırılan 
biletlerin yaklaşık 
yüzde 93'ü satılarak 
185 milyon YTL'nin 
üzerinde hasılat 
elde edildiği bildirildi. 
Milli Piyango 
İdaresinden yapılan 
açıklamada, bu 
hasılatın elde 
edilen geçici 
sonuçlarına göre,

talihlilere ikramiye 
olarak 110 milyon 
YTL, bayilere satış 
komisyonu olarak 
22 milyon YTL 
ödenmiş olacağı 
kaydedildi. 
Açıklamaya göre, 
kamuya aktırılacak 
kaynaklar ise 
şöyle belirlendi:

"Savunma Sanayine 
15,1 milyon YTL,

Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu'na 0,5 mil 
yon YTL, Türkiye'nin 
Tanıtımına 4,7 milyon 
YTL, Olimpiyat 
Oyunlarına 0,8 mil 
yon YTL, Hâzineye 
0,4 milyon YTL, .... 
Katma Değer Vergisi 
28 milyon YTL 
olmak üzere toplam 
49,5 milyon YTL."

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Eve girene 
kadar taksit yok

Vergi iade formu
son kez dolduruluyor

Serbest Kürsü

Yoksul vatandaşlara 
yönelik konut pro
jelerinde konutlar 
teslim edilene kadar 
peşinat ve taksiti 
almayan Toplu 
Konut İdaresi 
(TOKİ), dar gelirli 
vatandaşlara yönelik 
projeler için de ben
zer kolaylık getiriyor. 
TOKİ Başkan Vekili 

| Erdoğan Bayraktar,
Başbakan

1 Erdoğan'ın talimatı 
üzerine, yeni.yıldan 
itibaren dar gelirli 
vatandaşlara yönelik 
projelerde, taksitleri, 
konut teslim edene 
kadar erteleyecek
lerini bildirdi.
Bayraktar, "Konut 
için başvuran dar 
gelirli vatandaş, 
peşinatı ödedikten 
sonra, hem otur
duğu evin kirasını 
hem de TOKİ'nin 
taksitlerini ödemekte 
zorlanıyordu.
Bundan sonra, bu 
tür projelerde, vatan
daş evine girene 
kadar taksitleri

almayacağız. 
Anahtarını verip, 
taksit başlatacağız" 
dedi.
Halen, yoksul vatan
daşlara yönelik pro
jelerde, konutlar, 
peşinatsız satılırken, 
konut teslimindeki 
başlangıç taksitleri 
110-200 YTL arasın
da değişiyor ve 20 
yılda ödeniyor.
Dar gelirli vatan
daşlara yönelik pro
jelerde ise halen 2 
bin YTL peşinat 
alınıyor, taksitler 
sözleşmeden hemen 
sonra başlıyor. 
Taksitlerin 
başlangıcının konut 
teslimine erte
leneceğini bildiren 
Bayraktar, peşinatın 
da 3,5-4 bin YTL'ye 
yükseltileceğini 
söyledi. Bayraktar, 
"Vatandaş hem kira 
hem de peşinat öde
mekte zorlanıyordu. 
Şimdi eşten-dostan 
peşinatı bulur, evine 
girince de peşinatını 
öder" dedi.

GEMLİK

^■■1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GERÇEK STO LASTİK
I LflZOĞLU

Hüseyin TAŞKIRAN _ 
HER TÜRLÜ

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 açil a mp m in

Demirci Apt. Gemlik / BURSA Wm. U.N V NO W 10

TBMM'de bulunan 
Gelir Vergisi Kanun 
Tasarısı'nın yasalaş
ması halinde 
çalışanlar artık vergi 
iadesi için fatura-fiş 
toplamayacak. Bu 
durumda vergi iade 
formunu son kez 
dolduran çalışanlar; 
belgelerini, işyerler
ine 20 Ocak'a kadar 
teslim edecek. 
Ankara Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
(ASMMMO) Başkanı 
Ali Metin Polat, 
çalışanları yanıltıcı 
belge, fiş ve fatura 
konusunda uyardı. 
Polat, vergi iadesi 
uygulamasının 2007 
yılında son bulacağı
na güvenerek 
yanıltıcı fiş, fatura 
toplayan ücretlilerin 
6 ay ile 3 yıl arasın
da hapis cezasıyla 
karşı karşıya 
kalabileceklerini 
kaydetti.
Çalışanlar, 2006

yılı harcamalarına 
ilişkin düzenledikleri 
belgelerin 3.600 
YTL'ye kadar olan 
bölümü için 
yüzde 8, 3.600 
YTL'den 7.200 
YTL'ye kadar 
bölümü için de 
yüzde 6 vergi 
iadesi alacak. 7 bin 
200 YTL'yi aşan 
bildirimlerde ise 7 
örn zVAj rçırr ytfzrfe 
7, aşan kısmı için 
yüzde 4 vergi iade 
oranı uygulanacak. 
Buna göre, 2006 
yılında net aylık 
ücreti 380,46 YTL 
alan asgari 
ücretliler, 
4.416,2 YTL'lik 
belge verecek ve 
karşılığında 396,97 
YTL vergi iadesine 
hak kazanacak. 
Geçen yıl net aylık 
ücreti 2 bin YTL 
olanlar 1.454,83 YTL, 
3 bin YTL olanlar da 
2.155,58 YTL vergi 
iadesi alacak.

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

SATILIK
Az kullanılmış 

40 binlik otomatik 
Kömürlü Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

Irmak ÖZYALÇIN 
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Kazanmasını bilmek !....
Nobel edebiyat ödülünün bir Türk 

tarafından kazanılması çok güzel şey.
Milletçe gurur duymamız, sevinç çığlık

ları atmamız gerekirken, görüyoruz ki bir 
yönde bizlere acı verdi.. Orhan Pamuk’un 
hava alanında tek başına oturan resimleri 
ne kadar üzücü, bizlerin bunu kabul 
etmediğimizi bir göstergesi idi... Büyük 
bir başarı ama ne pahasına ..
Bazıları Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat 
ödülünü kazanmasının,

Ermeni soykırım konusunda söylediği 
sözlerle hiçbir ilişkisi olmadığını, ödülün 
edebi kriterlere göre verildiğini savunup 
duruyor...

Her görüşe saygı duyarım, hepimizde 
öyle olmalıyız... Fakat...

Dünyanın en prestijli edebiyat dergi
lerinden Magazine Litteraire, 40’mcı yaşını 
“Edebiyatın 40 yılı” başlıklı özel bir sayı 
ile kutladı..

1966 - 2006 arasında yayınlanan en iyi 
40 kitabı ve yazarları seçti...

Gabriel Garcia Marquez, Günter Grass, 
Jorge Luis Borges, Louis Aragon, 
Marguerite Duras, Octavio Paz , Umberto 
Eco.......

Ve Türkiye’den sadece Yaşar kemal.. 
1982 yılı “ Yılanları öcü “ romanıyla bu 
sıralamaya girmiş..

Bu çok önemli listede Orhan Pamuk' 
tan söz bile edilmiyor...

Şimdi onun bu Nobel Edebiyat 
ödülünü, edebiyatçı kişiliğiyle aldığını 
savunanlara soruyorum... Acaba hangisi 
yanıldı...?.

Nobel Edebiyat Ödülü jürisi mi, bu 
derginin editörleri mi ?..

Kimi yazarlar da Orhan pamuk’a 1964 
yılında ayni ödülü almayı reddeden

Jean Paul Sartre'ı hatırlatmış ve 
“Sende onun gibi yap ve bu ödülü alma” , 
demiş.. İşte en çok bunları yazanlara 
güldüm...

Çünkü; Sartre ret gerekçesinde “ 
Cezayir - Fransa savaşına karşıyım.

Bu iki kültürün barış içinde yaşaması 
için uğraşıyorum. Ama bu ödülü verenler 
benim gibi düşünmüyor. Bu yüzden ödül
lerini alamam” diyebilmiştir..

Bizim Orhan Pamuk ise “ Türkiye’de 1 
milyon Ermeni, 30 bin Kürt öldürüldü” 
diyor.. Bir edebiyatçı olarak görevinin 
barışı ve halkların uzlaşmasını sağlamak 
olduğunu unutup, çatışmayı daha da 
derinleştirmeye soyunur mu ?

Daha da sonra yalanlamak zorunda 
kaldığı laflar eder mi?..

İşi özetlersek; Türk insanı olarak ne 
düşünürsek düşünelim;

Orhan Pamuk yolunu çizmiş ve kendi 
gayreti ile bu ödülü kazandı..

Şimdiye kadar birTürk yazarın kazana
madığı bu ödülü almak, gerçekten her 
babayiğidin harcı değildi...

Koca Yaşar Kemal sayısız romanlarına, 
Kürt asıllı olmasına rağmen defalarca 
Nobel adayı gösterildiği halde bu kürsüye 
çıkamadı..

Ama bence bizim gönlümüzde Nobel 
almaya hak kazanan yazar olarak sene 
lerce Türk halkı hep Yaşar Kemal'i gör
müştür..

Demek ki iş bilenin, kılıç 
kuşananındır... İçinize sindire biliyor
sanız!....

‘Gemlik Körfez’ internette wvw.gejri^
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Elektronik cihazlar 
uzay tehdidi altında

Elektronik cihazlar 
bir yandan gittikçe 
daha da güçlenip 
hızlanırken, bir yan
dan uzayın derinlik
lerinden gelen tehdi
tle gittikçe daha fazla 
karşı karşıya kalıyor. 
Milyonlarca yıl önce 
uzaklardaki gök
cisimlerinin yaydığı 
parçacıklar. buqün 
aletlere zarar veriyor. 
Fransa'nın Marsilya 
kentindeki L2MP 
laboratuvarında 
çalışan araştırmacı 
Jean-Luc Autran, 
havacılık ve uzay 
uzmanlarının, uzun 
zamandır bildiği bu 
galaktik hadisenin, 
giderek küçülen 
ve karmaşıklaşan 
elektronik cihazlar 
açısından büyüyen 
tehdit olduğunu 
anlattı.
Uzmanın açıklaması
na göre, elektronik 
cihazlar ebatları 
küçüldükçe ve daha 
karmaşıklaştıkça 
uzaydan gelen 
kozmik dalgalar 
karşısında daha 
kırılganlaşıyor. 
Açıklamaya göre, 
galaktik parçacıklar, 
atmosferin üst 
tabakalarına çarpıp 
küçük parçalara 
bölünüyor, bu 
parçalar da havadaki 
diğer atomlara 
çarpıyor. Bu parça 
cık sağanağından 
ancak bir tanesi 
yeryüzüne 
ulaşabiliyor.
Uzmana göre, deniz 
seviyesinde bir 
santimetrekareye 
saatte 10 nötron 
düşüyor. Bu rakam, 
uçakların gezindiği 
irtifalardaysa 
10 bini buluyor. 
Uzman Autran, 
"Diz üstü bilgisa

yarınızı alıp uçakla 
Atlantik'i geçin. 
Seyahat sırasında 
bilgisayarınızın 
kilitlenip kalması 
kuvvetle 
muhtemeldir" dedi. 
Elektronik aletlerin 
arızalanmasında 
Güneş'in de parmağı 
var. Güneş parçacık
ları, normal zamanda 
takatten mahrum 
bulunuyor. Lâkin 
zaman zaman mey
dana gelen Güneş 
patlamalarında 
durum değişiyor. 
Mesela, 2003 eki
minde gözlemlenen 
Güneş patlamasın
dan sonra meydana 
gelen bilgisayar 
arızalan 
55 kat artmıştı. 
Elektronik cihazın 
parçalarından 
birine çarpan 
nötron, elektrik 
boşalmasına yol 
açıyor.
Uzmanlara göre, 
"Bu konu, dün 
ihmal edilebilecek 
bir şeydi, bugünse 
ihmale gelecek bir 
konu olmaktan çıktı." 
"Artık çok daha az 
enerjiyle çok daha 
fazla bilgi depolan
abiliyor" diyen 
Autran, entegre 
devrelerin has
sasiyetinin yeni 
nesil ürünlerde 
iki kat arttığını ve 
mesela hızlı tren
lerde, ABS fren 
sistemlerinde veya 
kalp pillerinde 
yazılımların esasını 
teşkil eden "0" ve 
"1" sisteminde 
gayriihtiyari 
olarak bir sayıdan 
diğerine geçildiğinde 
ortaya çıkacak 
sonucun felaket 
olabileceğini 
anlattı.

Atık pillerde kanser tehlikesi
Çöpe atılarak 
zamanla bozulan ve 
gövdesinde akıntı 
meydana gelen pil
lerin içeriğinde bulu
nan cıva, kadmiyum 
ve kurşunun,kansere, 
nörolojik bozukluk
lara, akciğer hastalık
larına, beyin 
iltihaplanmasına 
ve kısırlığa yol 
açtığı belirtildi. 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Mustafa 
Öztürk tarafından 
hazırlanan, "Pil-Akü 
Kullanımı ve Atık 
Piller ile Akülerin 
Zararları" başlıklı 
araştırmada, enerjisi 
bitmiş pillerin, çöpe 
atılmaları durumunda 
hava, su ve toprak 
kaynaklarını kir
leterek insanların 
sağlığı üzerinde 

GEMÜK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ÇİNLİLER GELİYOR 
TAKVA

Seanslar
1 1.30 - 14.00 - 16.15 - 18.15 - 20.15
1 1.45 - 18.15 - 20.15

ATLAS SİNEMASI 
İLK AŞK

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.00 
(Rezervasyon Tel : 512 03 46)

olumsuz etkilere 
neden olacağı 
vurgulandı.
Çöpe atılan pillerin, 
katı atık depolama 
sahasında zamanla 
bozularak içeriğinde 
bulunan bazı tehlikeli 
ve zararlı maddelerin 
serbest kalacağı 
kaydedilen araştırma
da, bu maddelerin 
arasında cıvanın da 
olduğu ifade edildi. 
Cıvanın, doğada 
bozulmadan uzun 
süre kalacağı 
kaydedilen araştırma
da, maddenin, hızla 
deri ya da solunum 
yoluyla vücuda gire
bileceği belirtildi. 
Maddenin, eser mik
tarda olmasının bile 
hiçbir şeyi değiştirme 
yeceğine dikkat 
çekilen araştırmada, 
içme suyu veya gıda 

zinciri yoluyla insan 
vücuduna giren 
cıvanın, parastezi, 
ataksi, dişarti ve 
sağırlık gibi nörolojik 
bozukluklara, merke 
zi sinir sisteminin 
tahribine, kansere, 
böbrek, karaciğer ve 
beyin dokularının 
tahribine, romozom- 
ları bozmak suretiyle 
sakat çocuk doğum
larına neden olabile
ceği kaydedildi.
Pilin içeriğinde 
bulunan ağır metaller 
arasındaki en 
tehlikeli ve toksit 
maddelerden birinin 
"Kadmiyum" olduğu 
vurgulanan araştır
mada, pillerin çöp 
depo sahasında 
bozularak kadmiyum 
ve bileşiklerinin 
serbest hale geçtiği 
ve suya karıştığı

ifade edildi. 
Kadmiyumlu sızıntı 
suyunun, içme suyu 
ve toprağı kirleterek 
gıda zinciri ve su 
yoluyla insan vücu 
duna girdiği belirtilen 
açıklamada, kadmiyu 
mun, akciğer hastalık 
larına, prostat kanse 
rine, kansızlığa, doku 
ve böbrek üstü bez
lerin tahribine neden 
olduğu ifade edildi. 
Kadmiyumun, 
vücuttaki yarılanma 
ömrünün 10 ile 25 yıl 
arasında değiştiği 
belirtilen araştırma
da, içme suyu veya 
gıda zinciriyle alınan 
kadmiyumun yüzde 
2'sinin vücutta birikir 
ken, solunum yoluyla 
gelen kadmiyumun 
ise yüzde 10-50'sinin 
vücutta tutulduğuna 
dikkat çekildi.

'Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye’de ilaç daha ucuz
Yenilikçi ilaçlar ve 
aşılar hayat kurtarıp 
yaşam süresini uza
tıyor. Üstelik bu ilaç 
lar Türkiye’de Avrupa 
dan çok daha ucuza 
satılıyor. Halen küre
sel çapta araştırma 
ve geliştirme aşa
masında yaklaşık 
6.000 yeni ilaç adayi 
üzerinde çalışılıyor. 
Araştırmacı ilaç 
Firmaları Derneği 
(AİFD), yenilikçi 
ilaçların ve aşıların 
kullanımıyla Türki 
ye’nin, 2006 yılında 
hastalıklara karşı 
önemli bir ilerleme 
kaydettiğini, ayrıca 
komplikasyonlar ve 
hastaneye yatışla 
bağlantılı çok yüksek 
masrafların etkisini 
azaltmak üzere yeni 
ilaçları kullanarak 
sağlık sisteminde 
önemli bir tasarruf 
elde ettiğini duyurdu. 
YENİ İLAÇLAR 
UMUT VERİYOR 
AİFD açıklamasında 
Avrupa’daki referans 
fiyatlara dayanarak 
2004 yılında daha şef
faf bir fiyatlandırma 
sisteminin uygula
maya koyulmasının 
ardından Türkiye’nin 
modern ilaçlara 
Avrupa’nın en düşük 
fiyatlarıyla erişimden 
yararlanarak yaklaşık 
619 milyon Dolarlık

tasarruf sağladığı 
vurgulandı.
“Yeni ilaçlar daha 
fazla insanın 
yaşamını kurtarıyor 
ve hastalıkların 
olmadığı, daha iyi ve 
daha sağlıklı bir 
yaşam için her gün 
insanlara yeni ümit 
veriyor” ifadesini 
kullanan AİFD Genel 
Sekreteri Engin 
Güner, “Halen küresel 
çapta araştırma ve 
geliştirme aşamasın
da yaklaşık 6.000 
molekül, yani yeni 
ilaç adayı üzerinde 
çalışılıyor. AİFD 2007 
w.’.Uu£t? JjRk'VP’jd? 
kullanım için onay
lanacak, çığır açabile
cek bir dizi yeni ilacın 
ecza ne raflarına çık
masını bekliyor,” 
dedi.
İLAÇ HARCAMALARI 
KİŞİ BAŞINA 
132 USD

Kişi başına yılda yak
laşık 132 dolar har
cayan Türkiye bu 
rakamla, yılda 300- 
400 Dolar harcayan 
Yunanistan gibi 
komşu ülkeler de 
dahil olmak üzere 
Avrupa ülkelerinin 
gerisinde kalıyor. 
AİFD, Türkiye’de 
hastaların kaliteli 
bakım ve tedavi 
talebinin dikkate alı
narak yeni ilaçlara 
daha fazla harcama 
yapılması ve sağlık 
sisteminin başka 
alanlarındaki harca
maların azaltılmasıyla 

sonucunda aradaki 
açığın kapanmaya 
başladığını belirtti. 
Geçtiğimiz on yıl 
içerisinde ortalama 
yaşam süresi beklen
tisindeki yüzde 40’lık 
artışın yeni ilaçların 
sunulmasına bağlan

abileceğini belirten 
AİFD’a göre yeni 
ilaçlara harcanan her 
dolar sağlık siste
minde 3 ile 6 kat 
tasarruf sağlıyor. 
2007’DE İLAÇ 
SEKTÖRÜNDE 
ATILIM BEKLENİYOR 
Açıklamada, 2006 
yılında kalp, kanser, 
astım, diyabet, alerjik 
rinit ve parkinson gibi 
hastalıkların tedavi
sine yönelik 10 yeni 
ilacın sunulması dahil 
önemli kazanımlar 
yaşandığı, ancak 
Avrupa ve 
Amerika’da çoktan 
piyasaya sunulmuş 
pek çok ilacın 
onay ve geri 
ödeme sürecini 
tamamlayamadığı 
için Türkiye’deki 
hastalara sunula- 
madığı vurgulanıyor. 
TÜRK HALKI YENİ 
İLAÇLARA KISA 
SÜREDE ULAŞMAK 
İSTİYOR 
AİFD özellikle yeni 
ürünlerin geri ödeme 
incelemelerinin uza
ması konusunda 
ciddi reformların 
gerçekleştirilmesi 
gerektiğini ve 
Türkiye’de yenilikçi 
ilaç sektörüne yönelik 
net bir stratejinin 
bulunmamasının 
sıkıntı yarattığını da 
belirtti.

Verem uyarısı

Gaziantep il Sağlık 
Müdürü Dr. Yusuf 
Ziya Yıldırım, 
verem (tüberküloz) 
hastalığının tedavi 
edilmediği veya yan
lış tedavi edilmesi 
halinde öldürücü 
olabileceğini bildirdi. 
Dr. Yıldırım, Verem 
Haftası dolayısıyla 
yaptığı yazılı açıkla
mada, veremin en 
çok akciğerlerde 
görüldüğünü ancak 
bütün organlarda 
hastalık yapabildiği
ni belirtti. Veremin, 
erken ve uygun 
tedavi yöntemiyle, 
yeterli süre 
içerisinde tedavi 
edilmesi gerektiğini 
kaydeden Dr.
Yıldırım, "Verem, 
tedavi* edilmez 
veya yanlış tedavi 
edilirse öldürücü 
olabilir" dedi.
Verem mikrobunun 
vücuda yerleştikten 
sonra aylarca hatta 
yıllarca hastalık yap
madan kalabileceği
ni ifade eden

Yıldırım, 
şunları söyledi: 
"Vücut tarafından 
oluşturulan savun
ma yanıtları, mikro
pları aktif olmayan 
bir şekilde tutarlar. 
Buna tüberküloz 
enfeksiyonu ya da 
kişinin enfekte 
olması diyoruz. Kişi, 
kendisinin enfekte 
olduğunu genellikle 
bilmez. Türkiye'de 
10 milyon ile 20 
milyon arası bir 
nüfusun enfekte 
olduğu, yani vücut
larında henüz 
hastalık oluştur
mamış verem mikro 
bunun bulunduğu 
hesaplanmaktadır." 
Dr. Yıldırım, vücut
larında hastalık 
oluşturmamış 
verem mikrobu 
bulunan insanların 
yüzde 5 ile 
yüzde 10'unun 
yaşamlarının bir 
döneminde verem 
hastası olabilecek
lerini de sözlerine 
ekledi.

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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
6 Ocak 2007 Cumartesi 

MELÎS ECZANESİ 
7 Ocak 2007 Pazar

S. SARAL ECZANESİ
GEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 34 SAYI : 2639 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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■■■aUNLüK al YASI OAİBTIİHH

TFF Bölge Karmaları 
Ümitleri Futbol Turnuvası 

IstanbuPda yapılacak
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
tarafından 7-10 Ocak 
tarihleri arasında 
düzenlenecek TFF 
Bölge Karmaları 
Ümitler Futbol Turnu 
vasi İstanbul'da 
yapılacak.
Turnuvaya TFF'nln 
Almanya dahil olmak 
üzere 15 bölge mü 
dürlüğü ve temsilci 
liğl karmasıyla Ulu 
sal Amatör Karma 
katılacak. 1986, 87 
ve 88 doğumluların 
yer alacağı turnuva
da TFF'nln Adana, 
Ankara, Antalya, 
Avrupa, Bursa, Diyar 
bakır, Erzurum-Van, 
İstanbul, İzmir, Kay 
seri, Malatya, Sakar 
ya, Samsun, 
Trabzon, Trakya 
bölge karmaları ve 
Ulusal Amatör 
Karma'dan toplam 
288 futbolcu 
mücadele edecek. 
Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih 
Terlm'in yanı sıra 
milli takımlar teknik 
heyetleri ile bölge 
teknik sorumluları 

ve antrenörlerinin 
de takip edeceği 
turnuva TFF'nln 
İstanbul Rlva'da 
bulunan Orhan 
Saka ve Özkan 
Olcay Teslslerl'nde 
gerçekleştirilecek. 
Türk futboluna yeni 
yıldızlar kazandır
mayı ve Ümit Milli 
Takıma kaynak 
yaratmayı hede
fleyen milli takımlar 
heyeti, bu turnuvada 
288 futbolcuyu 
yakından izleme 
fırsatı yakalayacak. 
7 Ocak'ta takımların 
Rlva'da buluş
masının ardından 
8 Ocak 2007'de ilk 
maç saat 10.00'da 
başlayacak, 2 ayrı 
sahada 2 gün 
boyunca toplam 
16 karşılaşma 
yapılacak.
10 Ocak Çarşamba 
günü saat 10.00'da 
ise milli takım 
teknik heyetleri ile 
bölge antrenör
lerinin ortaklaşa 
seçecekleri kadrolar 
karşı karşıya 
gelecek.

Nöbetçi Tiyatrosu turneye çıkıyor 
'Kız Kulesi Kastamonu'ya Taşınıyor' oyunuyla 
Türkiye turnesine çıkacak. Oyun 9 Şubat’tan 

itibaren Bursa’da da sahnelenecek.
Kastamonu'nun ve 
Batı Karadeniz'in 
tek özel tiyatro 
topluluğu olan 
Nöbetçi Tiyatrosu, 
en son sahneye 
koyduğu "Kız Kulesi 
Kastamonu'ya 
Taşınıyor" adlı 
oyunuyla 
Türkiye turnesine 
hazırlanıyor. 
Kastamonuluların 
desteğiyle 
şimdiye kadar 
ayakta kaldıklarını, 
15 yıldır Nöbetçi 
Tlyatrosu'nu 
yaşatmaya çalıştık
larını ve bugünlere 
geldiklerini belirten 
Nöbetçi Sahne 
Sanatları Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hulusi Sıvacı, 
"Kastamonu 
şivesinin kul
lanıldığı komedi 
türü oyunlarla 
topluma mesaj

vermeye çalıştık" 
dedi.
Sahneye koydukları 
oyunlar için bol 
bol teşekkür 
aldıklarını, ancak 
kimsenin tiyatro 
biletine para 
vermediğini belirten 
Sıvacı "Aralık 
ayında İlk defa 
Kültür Merkezi'nde 
sahnelenen 
Kız Kulesi

Kastamonu'ya 
Taşınıyor oyunu 
İçin 200 özel 
davetli gelip izledi, 
ancak bu 200 
özel davetliden 
sadece 2 kişinin 
ücret ödemesi biz- 
ieri şaşkına çevirdi" 
diye konuştu. 
Nöbetçi Sahne 
Sanatları ekibinin 
bundan önce 
sahneye koyduğu 

ve II dışında da 
oynanan 
"Sepetçioğlu 
Osman Efe" 
adlı oyunun 
Türkiye'de 
izlenme bakımından 
7. sıraya yerleştiğini 
söyleyen 
Sıvacı, oyunların 
Kastamonu 
kültürünü yansıt
tığını ve Kastamonu 
şivesine göre 
yazıldığını söyledi.
9 Şubat'tan itibaren 
Türkiye turnesine 
çıkacaklarını 
kaydeden Sıvacı, 
"Kız Kulesi 
Kastamonu'ya 
Taşınıyor" adlı 
oyunun İstanbul, 
Ankara. İzmir, 
Bursa, İzmit, 
Kocaeli ve 
Antalya'da, 
ayrıca Hollanda'da 
sahneleneceğini 
bildirdi.

j
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Kurslara katılanlara toplam 800 ile 964 saat arasında değişen ve 8 ay sürecek olan eğitim verilecek.

8Wıiı Beledivesi’ntler eğilim desteği
Büyükşehir Belediyesi, 18-30 yaş arası lise ve dengi okul mezunu işsiz gençlere 
bilgi, beceri ve nitelik kazandırmak ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla 
düzenlediği eğitim kurslarına bir yenisini daha ekliyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı (BEGEV) işbirliğinde plastik kalıp, 
tekstil ve web tasarımı branşlarında meslek edindirme kursları 15 Ocak 
Pazartesi günü başlıyor. İşsiz gençlere istihdam garantili meslek edindirme 
kurslarına kayıtlar ise 9 Ocak Salı günü sona erecek. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK Bursa’da ‘Uyuşturucuya 

Son’ konferansı
AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolla 
n ve Gençlik Kolları tarafından orga 
nize edilen "Uyuşturcuya Son" konu
lu konferansa Kaçakçılık ve Orga . 
nize Suçlarla Mücadele Şube Müdü 
rü Yesavi Vural, konuşmacı olarak 
katıldı. Türkiye Güzeli Burçin Bir 
can'ın hayatının anlatıldığı konferans 
ta, ailelerin çocukları ve onlann arka 
daşlarıyla her zaman iyi ilişkiler için 
de olmalan gerektiği anlatıldı. 4’de

lutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Demeği üyeleri F tipi cezaevlerinde tecritin kaldırılmasını istediler

TAYAD’lılar Taşköprü’de
tecriti protesto etti

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Durak sorunu
Nihayet Büyükşehir Belediyesi durak 

sorununa el attı.
15 tane yeni durak yapımı için çalış

maların başladığını bugün Gemlik 
Körfez’de okuyacaksınız.

15 yeni durak, Gemlik’in nerdesine 
yetecek bilmiyorum.

Yalnız İstiklal Caddesinde 5 durak yeri 
var.

Eskiler söküldüğüne göre aynı yere 
Bursa da duraklara reklam ihalesini alan 
bir Alman firması, modern ve çok sağlam 
duraklar yapmış, sanırım bize de aynısını 
koyacaklar.

Buna bir diyeceğimiz yok. Ancak, 
ilçenin birçok yerinde kümes gibi duraklar 
var. Bunların da değiştirilmesi gerekir.

Cumhuriyet Mahallesi Barış Sitesi önü, 
Samanyolu Sitesi karşısı, Şahinler Sitesi 
önü daha ilerideki caddelerde hiç durak 
yok.

Kış aylarında yağışlarda bu bölgenin 
halkı araç beklerken büyük sıkıntı çeki 
yor.

Reklam amaçlı duraklara bir diye
ceğimiz yok ama, durağın asıl amaçı 
reklam değil, insanların sağlıklı, güvenli 
bir şekilde araç beklemesidir.

Manastır bölgesi ve Orhangazi Cad 
desi, Çevre Yolu sakinleri durak bekliyor.

Ana Caddelerde var olan durakları yeni 
lerken, asıl ihtiyaç duyulan yerlere de 
durak koymayı unutmayalım.

Bir grup TAYAD'lı aile Dere boyundaki 
Taşköprü üzerinde yaptıkları açıklamada F 
tipi cezaevlerinde sürdürüldüğünü iddia 
ettikleri tecritin kaldırılmasını istediler. 
Tecritin sona erdirilmesi için F tipi cezaev
lerinde ölüm oruçlarının başladığını açık
layan TAYAD’lılar, sloganlar atarak protesto 
gösterisi yaptılar. Haberi sayfa 3’de

Öz Karadenizspor; 4
Kumla Belediyespor; O

İkinci küme gençler liginde Öz Karadenizspor 
Kumla Belediyesporü 4-0 yenerek moral buldu.5’de

Duraklar Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından il içinde 
başlatılan durak yenileme çalışmaları içinde 
Gemlik'te de başlatıldı. Gemlik'te muhtelif 
yerlere monte edilecek olan duraklardan 15 
adet konulacağı bildirildi. Haberi sayfa 3’de

Çiftçiye kimyevi gübre 
ve mazot desteği

Devlet, çiftçiye dekar başına 1,8 ile 5,4 YTL 
arasında mazot desteği, 1,43 ile 3 YTL arasın 
da da kimyevi gübre desteği verecek. 8’de

Gemlikspor’u penaltı vıktı

Birinci amatör küme dördüncü grupta mücadele eden 
Gemlikspor genç takımı ikinci maçında kendi 
sahasında Bağlarbaşı'na 2-1 yenildi. Haberi 12’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sayfa 2

Devlet Bakanı 
Babacan yeni 
öngörülerde bulundu..

2007 hedefleri 
ulaşılabilirmiş.. Enflas 
yon yüzde 4 olarak 
gerçekleşebilirmiş.

Onlar işadamları 
mn bilmediği bilgilere 
sahiplermiş.... Falan 
filan...

2002 seçimleri 
öncesine seçim kam
panyalarında sunulan 
seçim beyannamele 
rine bir göz atalım..

AKP’nin beyan
namesi önemli... 
Çünkü onlar söyledik
leriyle halkı “ikna 
ederek “işbaşına 
geldiler..

AKP’nin “Seçim 
Beyannamesinde 
küreselleşme prog 
ramının esaslarına 
bağlılıkla birlikte ifade 
edilen “insan merkezli 
bir ekonomik yak- 
laşım”ın, insani yanı 
da, bölüşüm ve pay
laşım dengesini 
değiştirecek düzen-

Ekonomi...
lemeler ve ona uygun 
bir vergi sistemi gibi 
adımlardan söz 
edilmişti

Ne yazık ki uygula
ma “sadaka” usulü 
düzenlemelerle küre
selleşme programına 
yol aldırmanın bir 
adım ötesine geçeme
di.

AKP seçim 
öncesinde verdiği 
sözleri yerine 
getiremedi.

AKP hükümeti 
ülkenin gerçekleriyle 
uyumlu, kalkınma 
hedef ve politikalarıy
la donatılmış yeni bir 
programla IMF-Dünya 
Bankası patentli pro
gramlara son vere
bilme yürekliliğini 
gösteremedi.

3 Kasım seçimler
ine giderken, Türki 
ye'nin önündeki iki 
seçenekden “IMF ve 
Dünya Bankası 
patentli programları 
uygulayarak ekono 
mik ve toplumsal yıkı

ma gitmek.” biçiminde 
olanını tercih eden 
AKP ekonomiyi 
yönetememiştir.

Ülke insanı her 
geçen gün daha da 
yoksullaşmıştır.

Aslında partilerin 
büyük bir çoğunluğu, 
IMF-Dünya Bankası 
aracılığı ile Türkiye'yi 
mutlak bir bağımlılık 
cenderesine 
sürükleyen mevcut 
programla kavgalı 
olmayacağı mesajını 
iç ve dış güç odakları
na aktarmada büyük 
bir özen göstermişler 
ve bu programın "yeni 
yerli sesi" olmaya 
aday olduklarını ilan 
etmişlerdi.

Ne yazık ki;
Borç kıskacına 

düşen ülkeler dış 
kaynak bulmak 
uğruna IMF-Dünya 
Bankası patentli poli
tikalara sarılıyor. Yeni 
bağımlılık ilişkileri 
içine çekiliyor, başta 
bütçe olmak üzere 

iktisat politikalarına 
egemen olamaz bir 
konuma düşürülüyor.

Nitekim 3 Kasım 
seçimleri sonrasında 
da böyle oldu.

Seçimler sonrasın
da iktidar olan 
AKP’nin programları 
ve bugüne kadarki 
icraatları özü itibariyle 
IMF-Dünya Bankası 
İkilisinin güdümünde 
sürdürülmekte olan 
acı reçetenin devamı 
niteliğinde yürüdü.

AKP Hükümeti 
IMF'nin ve Dünya 
Bankası'nın baskısın
dan ve etkisinden 
kendini kurtaramadı..

Ulusal güçlerle 
ortak bir çalışmaya 
gitmedi..

4 .İzmir iktisat Kong 
resi iyi bir fırsattı..

Ancak;
Bu kongrede ne 

sorunlar ta rt ışı labi İdi t 
ne de çözümler 
üretilebildi..

Çünkü çözüme 
katkı yapabilecek 
örgütlü kesimlere bir 
tartışma zemini 
yaratılamadı.. Ya da 
yaratılmak istenmedi.

Oysa, bu tür kon

grelerin tarihsel 
önemi, ekonominin 
yol haritasının 
çizildiği ve vizyonu 
nun oluşturulduğu bir 
zemin olmasından 
kaynaklanır. Ona ta 
rihselliğini veren bu 
özelliğidir. Sorunları 
tartışmayan, çözümler 
üretmeyen, bir alter
natif geliştiremeyen 
bir iktisat kongresinin 
kalıcı olması 
olanaksızdır.

Toplumun, 
hükümetin bu konuda 
ne düşündüğünü 
ayrıntısıyla bilme 
hakkı vardır. AKP’nin 
bir alternatif programı 
yoksa, bunları sun
abilecek örgütlü ke 
simlerin önerilerini 
anlama ve dinleme 
zorunluluğu vardır. 
Önerileri değerlendirir 
veya reddeder, bunun 
siyasi sorumluluğu 
onun üzerindedir. 
Sonuç öyle ya da 
böyle olabilir ama 
bunun için öncelikle 
alternatif önerilerin 
tartışılması gerekir. 
Çünkü, IMF-Dünya 
Bankası patentli pro
gramın bizi nereye 
getirdiği çok açık bir 
biçimde ortadadır. 
Gelinen nokta , 
toplumun büyük 
çoğunluğunu oluştu
ran geniş halk yığın

larının arzuladığının 
bir hayli uzağındadır.

Türkiye'nin IMF ve 
Dünya Bankası’nca 
dayatılan programlar
la kendisine bir gele
cek oluşturması 
mümkün değildir. Bu 
programda ısrarcı 
olunması halinde, 
gelir dağılımı ve 
ekonomik bağımsızlık 
açısından geçmişi 
arar hale geldiğimiz 
ortadadır.

80 sonrası, 
döneme egemen olan 
ve günümüze kadar 
sürdürülen iktisat 
politikalarının ciddi bir 
özeleştirisinin 
yapılarak alternatifinin 
üretilmesi gerekir.

Cumhuriyetin 
kuruluş yıllarında 
olduğu gibi, 
Türkiye kendi 
vizyonunu ve 
amaçlarını kendisi I 
üretmelidir.

Aksi halde, uygu- I 
lanmakta olan pro
gramın göz ardı ettiği 
birikim, kalıcı 
büyüme, yapısal 
değişme, istihdam, 
sanayileşme, teknolo
jik dönüşüm, adil 
bölüşüm, sosyal 
adalet ve ekonomik 
bağımsızlık gibi temel 
ve orta-uzun döneme 
dönük hedefler 
yakalanamayacaktır. "

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği üyeleri F tipi cezaevlerinde tecritin kaldırılmasını istediler

TAYAD’hlar Taşköprü’de
tecriti protesto etti

Seyfettin SEKERSÖZ 
Bir grup TAYAD'lı 
aile Dere boyundaki 
Taşköprü üzerinde 
yaptıkları açıklamada 
F tipi cezaevlerinde 
sürdürüldüğünü 
iddia ettikleri 
tecritin kaldırılmasını' 
istediler.
Yaklaşık 15 kişilik bir 
grupla dün Taşköprü 
üzerine gelen TAYAD'lı 
(Tutuklu ve Hükümlü 
Aileleri Yardımlaşma 
Derneği) üyeleri 
basın açıklaması 
yaparak F tipi 
cezaevlerinde 
uygulandığını ileri 
sürdükleri tecritin 
sona erdirilmesini 
istediler.
Tecritin sona 
erdirilmesi için 
F tipi cezaevlerinde 
ölüm oruçlarının 
başladığını açıklayan 
TAYAD'lılar, sloganlar 
atarak protesto 
gösterişi yaptılar. 
Emniyet güçlerinin* 
uzaktan takip 
ettikleri TAYAD'lı 
ailelerin 
protestosunda 
tecritlerde ölen insan
ların sayılarının

W

iü. IIBI
artmamasını istediler.
7 yıldan bu yana 
yaptıkları eylemlerle 
kamu oyunu sessiz 
kalmamaya davet 
ettiklerini açıklayan 
eylemciler 
"Bedel ödedik, 
bedel ödeteceğiz" 
"Tecriti kaldırın, 
ölmeleri durdurun" 
gibi sloganlar attılar. 
Aydınlar, sanatçılar, 
barolar, meslek odaları 
ve sendikaların
tecritin kaldırılmasını 
ve ölümlerin son 
bulmasını istedikleri

^Tecritin sansür 
edilerek halktan
gizlendiği'' 
ileri sürüldü.

Yaklaşık 10 dakika
bildirilen açıklamada süren eylemde

lAYAU'iilâriri
F tipi cezaevlerindeki
tecriti protesto 
gösterisi her hangi bir 

olay yaşanmadan
sona erdi.

Duraklar yenileniyor
Seyfettin SEKERSÖZ
İstiklal Caddesi'nde 
bulunan yolcu 
durakları değiştiril 
meye başlandı. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan il içinde 
başlatılan durak 
yenileme çalışmaları 
içinde Gemlik'te de 
yenileme çalışmaları 
başlatıldı.
Bursa içinden 
kaldırılan 
durakların Gemlik’te 
belirlenen muhtelif 
yerlere monte 
edilecekleri 
öğrenilen duraklar
dan ilçe içine 
15 adet konulacağı 
bildirildi.
Bursa içinde bir 
süre önce başlatılan 
durak yenileme 
çalışmalarında 
kaldırılan duraklar 
yoğunluğun daha 
az olduğu ilçelere 
getirilerek bekleme 
yerlerine konuluyor. 
ZENO Reklam

Ajansı tarafından 
ihale ile alınan 
durak yenileme işi 
aynı firmanın ele
manları tarafından 
belirlenen yerlere 
monte edilecek.

w

«a

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Doğalgaz neredesin?...

Türkiye enerjide doğalgaz kaynaklarına 
bağımlı hale geldi.

Şurasını herkes biliyor ki, Rusya’dan şu 
veya bu sebeplerle gaz akışı durdurulsa 
veya dursa sanayi duracak, elektrik üretim
imiz yarılanacak, biz halk ise soğuktan 
donacağız..

Niçin, niye?...
Cevabı çok basit... Çünkü gaz depo ede

cek yerimiz yok...
Tükettiğimiz gazın 30 milyar metreküp 

gazın yüzde 65 Rusya’dan alıyoruz..
Günlük (ortalama) 140 milyon metreküp 

gaz tüketiyormuşuz..
60 milyon metreküp gazı konutlar, 60 

metreküpünü elektrik santralleri, geri kalanı 
da sanayi kütlanıyormuş...

Sizin anlayacağınız pamuk ipliğine bağlı 
bir enerji politikası sürdürüyoruz..

Geçen senede oldu, Rusya bize verdiği 
gazı Ukranya'yı sıkıştırmak için azaltınca 
bizde sıkıntıya düştük..

Sonra da İran gazı bir ara kesti..
Tıpkı bu sene olduğu gibi...
Önce şunu söyleyeyim; İran güvenilir bir 

doğalgaz vericisi değil..
Sözünde durmayan, aslında Türkiye’nin 

zor durumlara düşmesini isteyen bir 
komşu!... Tarih boyunca aşağılık psikolo
jisinden kurtulamamış,

Türkiye’yi her zaman kıskanmış, onun 
işlerine taş koyan bir komşu...

Nitekim verdiği sözleri yerine getirmediği 
için İran’la (tahkime gittik) mahkemeliyiz.

Rusya’ya bağlı kalmayalım, başka nokta
lardan da (İran) gaz alalım sözleri pek işe 
yaramamış görünüyor... İlgililer geçen kış 
bugünlerde yine ayni şeyler başımıza 
geldiğinde, “Yedek depolarımız gerekli, 
süratleyapılacak” dediler..

Sayın Bakan; “Allahtan Silivri’de 1,6 mil
yar metre küplük doğalgaz depomuz 2006 
Haziran ayında hizmete girecek” diyordu..

Hani nerede?... Hayır... Bu doğal gaz 
depo yerini yapacak olanlar bu işi bitireme
di.. Ayni şekilde Tuz gölü gaz deposu 
yapılacaktı..

Projeye daha başlanmadığını öğrendik... 
Görüyorsunuz lafla peynir gemisi yüzdüren- 
ler, kış gelince ağustos böceği gibi halkı 
ortada bırakıyorlar..

Bu iki yatırım bitirilmiş olsaydı, 4-5 mil
yar metreküp gaz depolarda hazır bekliyor 
olacaktı.

Bu ise Türkiye’nin nereden bakarsanız 
bakın 1 veya 1,5 aylık gaz tüketimi idi...

Görüyorsunuz, aslında eksiklikte en 
büyük pay bize ait..

Onun için Rusya’ya veya İran’a kızıyo
rum ama asıl ben doğalgaz kullanan bir 
vatandaş olarak en çok baştakilere, 
hükümete kızıyorum..

İktidarda olan beni korumakla sorumlu 
olanlar, bu kadar basit depolama hizmetleri
ni niye aksattıklarını, laf kalabalıklığı yap
madan, kıvırmadan, açık ca halkına anlat
malı, hatta Başbakan televizyonlarda 
“Sesleniş” konuşmalarında bizim anlaya
cağız şekilde anlatmalı, suçlular varsa 
onları cezalandırma!)..

Kışın bu soğuk günlerinde evlerinde 
huzursuz, acaba gaz kesilecek mi, kesilirse 
neyle ısınacağız niye kara kara düşünen, 
insanlarımız, sanayimiz üşütükçe sinirleni 
yor, sonra bu soğumuş insanlar birden can
lanıp ayağa kalkıp dikilirlerse, Enerji 
Bakanlığının kapıları zorlanır..

Çalışana -emekline insana yakışan 
parayı veremiyorsun, bari iyi ısıt ta bu 
garibanlar bununla mutlu yaşayıp, ölsün
ler.....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bursa’da ‘Uyuşturucııya Son1 konferansı Kaza sonrası cip sürüsüne darp
Bursa'da Türkiye 
Güzeli Burçin 
Bircan'ın hayatının 
anlatıldığı 
"Uyuşturucuya 
Son" konulu 
panelde, salonda 
bulunan küçük 
çocuklar dışarıya 
çıkartıldı.
AK Parti Osmangazi 
ilçe Kadın Kolları ve 
Gençlik Kolları 
tarafından organize 
edilen "Uyuşturcuya 
Son" konulu 
konferansa AK 
Parti Grup Başkan 
Vekili Faruk Çelik, 
AK Parti Bursa 
milletvekilleri 
Niyazi Pakyürek, 
Faruk Ambarcıoğlu 
ve çok sayıda kadın 
partili katıldı.
Ahmet Vefik Paşa 
(AVP) Eğitim 
Araçları Konferans 
Salonu'nda 
gerçekleştirilen 
konferansta konuşan 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürü Yesavi 
Vural, panel 
öncesinde salonda 
bulunan çocukların 

dışarıya çıkartıl
masını istedi. 
Bunun üzerine, 
anneleriyle 
birlikte konferansı 
dinlemeye gelen 
yaşları 8 ile 13 
arasında değişen 
20'ye yakın çocuk 
dışarı çıkartıldı. 
Türkiye güzeli 
seçildikten 
sonra uyuşturucu 
müptelası olan 
Burçin Bircan'ın 
hayatının anlatıldığı 
filmden çocukların 
etkilenmemesi ve 
uyuşturucunun 
merak uyandırma
ması için çocukların 
dışarıya çıkartıl
masını istediğini 
söyleyen Vural, 
uyuşturucuyla 
mücadele ve 
uyuşturucunun 
zararları hakkında 
katılımcılara bilgiler 
verdi.
Ailelerin çocukları 
ve onların 
arkadaşlarıyla her 
zaman iyi ilişkiler 
içinde olmaları 
gerektiğini belirten 
Vural, "Çocuklarımız 
bizim için çok 

önemli, onlara 
sadece harçlık 
vererek ilgilenme 
olmaz.
Uyuşturucuyu 
deneyen her 
3 kişiden birisi 
mutlaka müptela 
oluyor" dedi. 
Türkiye güzeli 
Burçin Bircan'ın 
başına geçenlerin 
sinevizyonda anlatan 
Vural, "Türkiye 
güzeli seçilen 
Bircan'ın başına 
gelenlerin 
sevgisizlikten 
kaynaklandığına 
dikkat çekti. 
Uyuşturucu krizine 
giren iki kişinin 
yaşadıkları ve 
kullandıktan sonra 
yaşanan fiziki 
değişimin 
fotoğraflarla 
gösterildiği konfer
ansta internet 
konusunda aileleri 
uyaran Vural, 
"Çağımız internet 
çağı. İnternetin 
çocukların odasında 
değil de ortak kul
lanım alanlarında 
bulunmasında yarar 
var" diye konuştu

Bursa'da, kırmızı ışık 
ihlali yüzünden bir 
minibüsle cipin 
çarpışması sonucu 
6 kişi yaralandı. 5 
kişinin yaralandığı 
minibüsteki şahıs
ların olay yerine ge 
len yakınları, kaza 
dan yara almadan 
kurtulan cipin 
sürücüsüne saldırdı. 
Alınan bilgiye göre, 
İzmir İstanbul Yakın 
Çevre Yolu Soğanlı 
Kavşağı'nda İbrahim 
Tekin (50) idaresinde
ki 16 BU 724 plakalı 
ciple İbrahim Halil

Sigara çalarken yakalandı
Bursa'da bir alışveriş 
merkezinden çaldığı 
bir karton sigarayla 
kaçmaya çalışan 
şahıs, suçüstü 
yakalandı.

Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi

inteemetteörfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yıldız'ın kullandığı 
16 U 0429 plakalı 
minibüs, kırmızı 
ışık ihlali yüzünden 
çarpıştı. Minibüsteki 
sürücü ile birlikte 
Nuray Yıldız, Meryem 
Vurur, Saniye Balta 
ve Halil Balta ile 
patronu tarafından 
evine götürülen 
cipteki Desinatör 
Mine Aydemir (30) 
yaralandı. Yaralılar, 
olay yerine gelen 
ambulanslarla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.Yaralılar 
ambulanslara bindi

Odunluk 
Mahallesi'nde 
bulunan bir alışveriş 
merkezinden 
1 karton sigara 
alan M.G. (33), 
parayı ödemeden 
kaçmaya başladı. 
Bu sırada kasiyer 

rildiği sırada olay 
yerine gelen 
minibüsteki 
yaralıların yakınları, 
cip sürücüsü İbrahim 
Tekin'e saldırdı.
Olay yerindeki trafik 
ve asayiş ekipleri, 
kavgayı güçlükle 
ayırdı. Darp edilen 
cip sürücüsü, "Hem 
kırmızı ışıkta geçtiler 
hem de bana saldırdı 
lar" dedi.
Yaralıların hayati 
tehlikesinin olmadığı 
belirtilirken, polis 
darp olayıyla ilgili 1 
kişiyi gözaltına aldı.

tarafından uyarılan 
güvenlik görevlileri, 
hırsızı kısa 
sürede yakaladı. 
Polis ekiplerine 
teslim edilen zanlının 
soruşturması 
sürüyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSOZ
İkinci küme gençler 
liginde Öz Karade 
nizspor Kumla 
Belediyespor'u 4-0 
yenerek moral buldu. 
Maça çok iyi başla 
yan Öz Karadeniz 
spor'lu gençler 
10. dakikada Murat, 
11 ve 20 dakikalarda 
Mustafa'nın 
attığı gollerle 
3-0 öne geçti.
Arka arkaya yediği 
gollerle dağılan

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Orhangazi Yeniköy: 2 Ovaakça: 1

İkinci küme gençler 
liginde Gemlik'te 
oynanan maçta 
Orhangazi
Yeniköy rakibi 
Ovakça'yı 2-1 yendi. 
İki takımın da iyi 
başladığı ilk yarıyı 
Yeniköy, 20 dakikada 
Yiğit'in attığı golle 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıya daha iyi 
başlayan Ovaakça, 

Kumlaspor takımı 
yakalanan pozisyon
ları gole çevireme 
yince ilk yarı 3-0 
Öz Karadenizspor'un 
üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıda Kumla 
spor karşısında 
baskısını sürdüren 
Özkaradenizspor, 60 
dakikada İsmail'le 
durumu 4-0 yaptı. 
Kalan dakikalarda 
başka gol oymayınca 
sahadan 4-0 galip 
ayrılan Öz Karadeniz

49 dakikada Sinan'ın 
attığı golle eşitliği 
sağladı.
İki takamın da gole 
yakın oynadığı 
maçta Orhangazi 
Yeniköy 63 dakikada 
yakaladığı pozisyon
da Ali'yle 2-1 
öne geçti.
Kalan dakikalarda 
Ovaakçaspor'un 
çabası gol getirme 
yince Yeniköy 
sahadan 2-1 gali- 

spor'lu gençler 
moral buldular.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Gürkan Kınay (6) 
H. Talha Çalışye (6) 
Haşan Yıldırım (6) 
ÖZ 
KARADENİZSPOR : 
Oğuzhan (5) Ahmet 
(7) Çağlar (7) 
Yakup (7) (Oğuz 4) 
Murat (8) Samet (7) 
(Gökhan 5) İsmail (7) 
(Sinan 5) Erkan (7) 
Mustafa (8) Mehmet 

biyetle ayrıldı. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mustafa Kılıç (8) 
Gürkan Kınay (7) 
H. Talha Çalışye (7) 
ORH. YENİKÖY : 
Okan Salman (6) 
Soner (6) Aytaç (7) 
Okan Şen (7) Serkan 
(7) Ali (6) (Haşan 
Bahçeci 6) Haşan 
Türkyılmaz (7) 
Mehmet (7) Yiğit (7) 

(8) Ömer (7) 
KUMLA 
BELEDİYESPOR : 
Halit (3) (Oğuz 5) 
Ahmet (4) 
Rıdvan (49 
(Barış 3) Suat (4) 
Tankut (5) İsmail (3) 
(Kerem 4) Boran (5) 
Turgut (5) Mustafa 
(4) Necmettin (4) 
Yunus (5) 
GOLLER :
Dk. 10 Murat, 
Dk. 11-20 Mustafa, 
Dk. 60 İsmail 
(Öz Karadenizspor)

(Anıl 5) İbrahim (7) 
Melih (4) (Adnan 6) 
OVAAKÇA : Semih (5) 
Hüseyin Özgür (5) 
Mehmet Helvacıoğlu 
(6) Bilal (6) Yusuf (6) 
Umut (6) Serhan (5) 
(Onur 5) Ali (6) 
Hüseyin artık (5) 
Sinan (7) Mehmet 
Kurular (5) (İbrahim 5) 
GOLLER :
Dk. 20 Yiğit, Dk. 63 Ali 
(Orh. Yeniköy) Dk. 49 
Sinan (Ovaakça)
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Serbest Bölgelerde ticaret 
21.7 milyar doları aştı

Dış Ticaret Müsteşarlığının verilerine göre 
Bursa Serbest Bölgesi’ndeki ticaret yüzde 9.6’hk 

gerilemeye karşın 1.8 milyar dolara ulaştı.

Kira artışı enflasyonu solladı

Türkiye'nin çeşitli 
illerinde bulunan 
toplam 20 serbest 
bölgesinden 
yapılan ticaret hacmi 
geçen yılın ocak- 
kasım döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 2.6 oranında 
artarak 21.7 milyar 
dolara ulaştı. 
Dış Ticaret 
Müsteşarlığının 
verilerine göre, 20 
serbest bölgenin 
2006 yılı ocak-kasım 
döneminde gerçek
leştirdiği ticaret 
hacmi 2005 yılının 
aynı dönemine göre 
yüzde 2.6 oranında 
artış gösterdi. 2005 
yılının ilk 11 aylık 
döneminde 21 milyar 
120.8 milyon dolar 
düzeyinde bulunan 
serbest bölgelerin 
ticaret hacmi 2006 
yılının aynı döne
minde 21 milyar 
672.3 milyon dolara 
ulaştı.
EN YÜKSEK 
TİCARET HACMİ 
İSTANBUL DERİ 
SERBEST 
BÖLGESİNDE 
En yüksek ticaret 
hacmi 2005 yılının 
aynı dönemine göre 

yüzde 6.9 oranında 
artarak 6.3 milyar 
dolara ulaşan İstan
bul Deri Serbest 
Bölgesinde 
gerçekleşti. Ege 
Serbest Bölgesinin 
ticaret hacmi ise 
yüzde 7.7'lik 
büyümeyle 3.6 mil
yar dolara ulaştı. 
İstanbul Atatürk 
Havalimanı Serbest 
Bölgesindeki ticaret 
ise yüzde 7.1'lik 
gerilemeye karşın 
2.9 milyar dolar 
düzeyinde gerçek
leşti. İstanbul 
Trakya Serbest 
Bölgesindeki ticaret 
hacmi ise yüzde 
9.2'lik artışla 2.2 
milyar dolara çıktı. 
Bursa Serbest 
Bölgesindeki ticaret 
yüzde 9.6'hk gerile
meye karşın 
1.8 milyar dolar, 
Mersin Serbest 
Bölgesindeki ticaret 
ise yüzde 14.3'lük 
gerilemeye karşın 
1.7 milyar dolar 
seviyesinde 
gerçekleşti.
Mardin Serbest 
Bölgesi 1.7 milyon 
dolarla ticaret hacmi 
en düşük serbest 
bölge oldu.

YAKLAŞIK
36 BİN KİŞİYE 
İSTİHDAM
Türkiye'deki 
serbest bölgelerde 
41 bin 946 kişinin 
istihdam edildiği 
belirlendi. Bunların 
34 bin 54'ü işçi, 4 
bin 967'si büro 
personeli olarak ve 
3 bin 25 kişinin ise 
diğer statülerde 
çalıştığı belirlendi. 
En fazla istihdam 
13 bin 708 kişiyle 
Ege Serbest 
Bölgesindeki fir
malar tarafından 
sağlandı. Mersin 
Serbest Bölgesinde 
6 bin 451 kişilik, 
Antalya Serbest 
Bölgesinde 4 bin 
882 kişilik, İstanbul 
Deri Serbest 
Bölgesinde 2 bin 
289 kişilik ve 
Menemen Serbest 
Bölgesinde ise 
2 bin 215 kişilik 
istihdam sağlandı. 
İstanbul Atatürk 
Hava Limanı, 
Kocaeli, Avrupa, 
Kayseri ve 
İstanbul Trakya 
Serbest 
Bölgelerinde ise 
bin kişinin üzerinde 
istihdam yaratıldı.

Merkez Bankası'nın 
raporuna göre 
kiralardaki artış 
2004, 2005 yılların
daki yüksek seyrini 
2006'da da devam 
ettirdi. Konut grubu 
fiyatları yüzde 0,71 
yükselirken, yıllık 
bazda yüzde 20*lik 
yükseliş ile genel 
tüketici enflas 
yonunun oldukça 
üzerinde arttı 
Merkez Bankası, 
Aralık Ayı Fiyat 
Gelişmeleri 
Raporu'nu açıkladı. 
Açıklamada, 2006 
yılı Aralık ayında 
tüketici fiyatlarının 
yüzde 0,23 yüksel
erek yüzde 9,65 
oranında artışla 
tamamladığı ifade 
edildi. Giyim ve 
ayakkabı grubu 
fiyatlarındaki ge 
rilemelerin aralık 
tüketici enflas 
yonunda belirleyici 
olduğu, ancak işlen
memiş gıda ürünleri 
fiyat gelişmelerinin 
bu olumlu tabloyu 
sınırladığı kaydedil
di. Raporda, kira 
ve ulaşım hizmet
lerindeki yüksek 
artışlar enflasyonu 
olumsuz etkileyen 
diğer unsurlar 
olarak sıralandı.
Tüketici enflasyonu 
nun yükseliş göster
mesinde, enerji ve 
işlenmemiş gıda 
fiyatlarının etkili

olduğu ifade edilen 
raporda, enerji 
grubunda yıllık 
fiyat artışının yüzde 
10,52'ye ulaştığı 
kaydedildi. İşlen
memiş gıda ürün
lerinde ise yıllık 
enflasyon yüzde 
12,94 oranıyla 
önceki yıllara göre 
oldukça yüksek 
bir seviyede 
gerçekleşti. Merkez 
Bankası'nın değer
lendirmesine 
göre, yıllık tüketici 
enflasyonu gerileme 
eğilimini aralıkta da 
sürdürdü. Ekim ve 
kasım aylarında 
döviz kurunun 
gecikmeli etkilerini 
yansıtarak geçmiş 
yıllara kıyasla yük
sek oranlı artışlar 
gösteren giyim ve 
ayakkabı fiyatları, 
aralıkta yüzde 2 ile 
mevsimsel eğilim
inin üzerinde bir 

gerileme gösterdi. 
Gıda ve alkolsüz 
içecekler grubu 
fiyatları aralıkta 
yüzde 0,60 oranında 
arttı. Son dönemde 
yavaşlama eğilimi 
gösteren işlenmemiş 
gıda ürünlerinde 
yıllık enflasyon 
aralık ayıyla birlikte | 
yükseldi. Bu 
gelişmede, 
mevsimsel eğilimin 
üzerinde gerileme 
gösteren meyve 
fiyatlarına karşılık, 
sebze fiyatlarında 
gözlenen yüksek 
oranlı artışların 
etkisi hissedildi. 
İşlenmemiş gıda 
fiyatlarının aylar 
itibarıyla keskin 
hareketler 
göstererek dalgalı 
bir seyir izlemesi, 
kısa vadeli enflas 
yonun seyrine 
yönelik belirsizliği 
artırdı.

Trafik uzmanlarından yakıt tasarrufu için öneriler
Trafik uzmanları, 
araba sahiplerine 
nasıl yakıttan tasarruf 
edilebileceği konusun 
da önerilerde bulun
dular. İlk uyarı: 
Arabanız verdiğiniz
den fazlasını alıyorsa 
hurdaya ayırın: 
Trafik uzmanları, 
motorlu taşıt sahip
lerini uyararak, 
ekonomik ömürlerini 
tamamlayan taşıtlarını 
hurdaya ayırmalarını 
istediler. Taşıtlarda 
yakıt tasarrufu sağla
mak için araçtan ve 
sürücüden kaynakla 
nabilecek kullanım 
hatalarının önüne geç 
menin gerekliliğine 
dikkat çeken uzman
lar, yakıt tasarrufu 
için vatandaşlara 
çeşitli tavsiyelerde 
bulundular.
Ankara Emniyet 
Müdürlüğünün inter
net sitesinde vatan
daşlara çeşitli 

tavsiyelerde bulunan 
trafik uzmanları, 
trafiğe çıkan motorlu 
araçların, teknik şart
lara uyup uymadığı 
nın ekonomik yapıları 
da dikkate alınmak 
suretiyle belirli za 
mantarda muayene 
edildiğini kaydettiler. 
Araçların cinslerine, 
kullanma amaç ve 
şekillerine göre; huşu 
si otomobiller ile bun
ların her türlü römork 
larının 3 yaş sonunda 
ve devamında her 2 
yılda 1, resmi ve ticari 
plakalı otomobiller ile 
bunların her türlü rö 
morklarının ilk 2 yaş 
sonunda ve davamın- 
da yılda I, lastik teker
lekli traktörler ile bun
ların her türlü römork 
larının, ilk üç yaş 
sonunda ve devamın
da her 3 yılda 1, diğer 
bütün motorlu araçlar 
ile bunların her türlü 
römorklarının, ilk I 

yaş sonunda ve 
deva mında yılda I 
muayeneye tabi 
olduğu hatırlatıldı. 
"Aracınız verdiğinden 
fazlasını alıyorsa 
hurdaya ayırın" 
görüşünü belirten 
uzmanlar, motorlu 
araçların ekonomik 
ömürlerini doldurup, 
yanma, tahrip edilme, 
eskime, yıpranma ve 
kaza sonucu kullanıla 
maz duruma gelmesi 
durumunda bir dilek 
çe verilerek hurdaya 
ayrılabileceğini belirt
tiler. Uzmanlar, trafik 
emniyeti bakımından 
muayene istasyonla 
rınca tehlikeli olacağı 
tespit edilen araçların 
ise yetkililer tarafın
dan hurdaya ayrıla
cağını kaydettiler. 
"KESENİZ VE ÜLKE 
EKONOMİSİ İÇİN..." 
Uzmanlar, araçlarda 
benzin tasarrufu 
sağlanabilmesi için 

şu tavsiyelerde 
bulundular: "Yurdu 
muzda her geçen gün 
artan motorlu taşıt 
ve iş makinesi sayısı 
yakıt tüketimini artır
maktadır. Petrol ihti 
yacımızın çoğunluğu
nun yurt dışından kar 
şılanması, fiyatlarının 
devamlı yükselmesi 
ve ağır ekonomik 
şartlar bizim tasarru
flu davranmamızın en 
önemli gerekçesidir. 
Motorlu taşıtların nor
malin üstünde ve nor
mal olmayan ölçüler 
de benzin harcaması 
iki ana kaynaktan 
meydana gelmektedir. 
Bunlardan birincisi 
aracın kendisinden, 
diğeri ise sürücüden 
kaynaklanan gereksiz 
harcamalardır. Şasi, 
motor gibi akşamlar 
dikkatli ve muntazam 
yağlanmalıdır. Aksi 
halde yağsızlıktan 
dolayı sürtünme arta

cağından güç düşe
cek, parçalar çabuk 
aşınacak, bunlar da 
benzin tüketiminin

Motorun elektrik 
ihtiyacını karşılayan 
malzeme ile bunun 
motora iletisini

artmasına sebep ola
caktır. Bujilerin ayar 
sız, bozuk ve pis olu 
şu her 10 litrede I 
litre fazla benzin 
sarfiyatına sebep 
olur. Karbüratörün 
ayarsız ve pis oluşu, 
jikle kelebeğinin iyi 
açılıp kapanmayışı, 
spiral hortum içindeki 
çelik telin tutukluk 
yapması, keza el 
gazının aynı şartlarda 
bulunması benzin 
sarfiyatı nı artırır. 

sağlayan akşamlarda
ki bozukluklar verimi 
düşürür, benzin 
sarfiyatını artırır.
Lastik havala rının az 
olması yüzünden 
sürtünme artar, güç 
azalır ve dolayı sıyla 
yakıt sarfiyatının art
masına sebep olur.
Debriyaj kaydırması, i 
hava filtresinin 
tıkalı olması, soğutma 
sisteminin normal 
olma yışı yakıt 
sarfiyatını artırır."
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iiiyiikşehir Belediyesi’nden eğitim desteği
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin Bursa 
Eğitim Geliştirme 
Vakfı (BEGEV)

I ^-işbirliğinde plastik 
kalıp, tekstil ve 
web tasarımı 

ı branşlarında meslek 
edindirme kursları 
15 Ocak Pazartesi 

| günü başlıyor.
Büyükşehir 
Belediyesi, 

ı 18-30 yaş arası 
lise ve dengi okul 
mezunu işsiz 
gençlere bilgi, 

' beceri ve nitelik 
| kazandırmak ve 

ekonomilerine 
' katkı sağlamak 

amacıyla düzenlediği 
| eğitim kurslarına 

I bir yenisini daha 
ekliyor.

| BUSMEK ile bu 
। yıl 7 bin kişiye 
! sanat ve meslek 

eğitimi veren
I Büyükşehir 

Belediyesi'nin yine 
'sosyal belediyecilik 
I kapsamında başlat- 
1 tığı işsiz gençlere 

istihdam garantili 
meslek edindirme 
kurslarına kayıtlar 
9 Ocak Salı günü 
sona eriyor.
Plastik kalıp 
tasarımı, tekstil 
moda tasarımı ve 
web tasarımı olmak 
üzere üç branşta, 
hiçbir ücret talep 
edilmeden gerçek
leştirilecek olan 
kurslara katılanlara 
toplam 800 ile 964 
saat arasında 
değişen ve 8 ay 
sürecek olan eğitim 
verilecek. 15 Ocak 
Pazartesi günü 
başlayacak olan 
kurslara katılmak 
isteyenlerin kayıt-

______

Bursa’da yoksullar için ilaç kampanyası
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
İl İzci Kurulu ile 
ortaklaşa ilaç 
kampanyası başlattı. 
Evlerde kullanıl
mayan ilaçları 
toplayan Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı, 
gezici sağlık 
araçları vasıtasıyla 
bunları köylerde ve 
varoşlardaki yok
sullara dağıtacak. 
Bursa Büyükşehir

larını Demirtaş 
Organize Sanayi, 
Bölgesi Mustafa 
Karaer Caddesi 
Çiğdem-2 Sokak'taki 
BEGEV'e yaptırabile
cekler. Katılımcılar 
aldıkları eğitimler 
sonunda kazandıkları 
bilgi ve becerilerini, 
işletmelerin

Belediyesi Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı 
ile Milli Eğitim 
Müdürlüğü İl İzci 
Kurulu Başkanlığı'nın 
ortaklaşa yapacağı 
çalışma ile 
okullardaki izcilerin 
önderliğinde 
toplanan ilaçların, 
Bursa'daki sosyal 
güvencesi olmayan 
ihtiyaç sahibi hasta
ların tedavisinde 
kullanılacağı 
bildirildi. 

çeşitli birimlerinde 
görev alarak değer
lendirebilecekler. 
BEGEV Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
BUSİAD Başkan 
Yardımcısı Arif 
Özer, bu tür 
kursların hem 
işsizlere istihdam 
sağladığını hem de

Yanhzca Bursa 
Büyükşehir 
Belediye sınırlarında 
değil, tüm Bursa 
ilçelerinde yürütüle
cek olan kampanya 
ile okullardan 
toplanan ilaçlar 
belediyenin sağlık 
poliklinikleri ile 
gezici sağlık 
araçlarında 
değerlendirilecek. 
2006 yılında gezici 
sağlık aracıyla 5 
binin üzerinde 
kişiye ücretsiz 

sanayicilerin 
ihtiyacı olan nitelikli 
iş gücü eksikliğini 
giderdiğini 
belirterek, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'e meslek 
edindirme kurslarına 
verdiği destekten 
ötürü teşekkür etti.

olarak ilaç 
dağıtıldığını belirten 
yetkililer, evlerinde 
kullanılmayan ilaç 
olan vatandaşların 
ilaç israfını önlemek 
amacıyla Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü'nün 
225 1810- dahili
4354 ve İl İzci Kurulu 
Başkanlığı'nın 
234 7375 numaralı 
telefonlarından 
irtibat kurabilecekleri 
ifade edildi.

‘Bölünmüş yol’

"Acil Eylem Planı" 
kapsamında inşası 
planlanan 15 bin 
kilometre uzun
luğundaki bölün
müş yol projelerine 
yeni yılda da 
yatırım önceliği 
verilecek.
Edinilen bilgiye 
göre, program 
kapsamında, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 
kapasite yetersizliği 
nedeniyle kısa 
vadede yatırım 
programına aldığı 
önemli 5 güzergah 
bulunuyor.
2007 yılı içinde 
ihale programında 
değerlendirilmesi 
planlanan projeler 
arasında Ankara- 
Afyon-Antalya 
yolu ile Ankara- 
Eskişehir-Bursa 
aksı güzergahı 
bulunuyor. 
Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
ayrıca yeni yılda, 
Ankara-Afyon-

Kars’tan 19 bin 
500 adet kurbanlık 

gönderildi
Kars'tan diğer illere 
16 bin 300 büyük
baş ve 3 bin 2ÖÖ 
küçükbaş olmak 
üzere toplam 
19 bin 500 adet 
kurbanlık hayvan 
gönderildiği 
bildirildi.
TÜRKVET sistemine 
kayıtlı Tarım İl 
Müdürlüğü Hayvan 
Sağlığı Şube 
Müdürlüğü 
verilerine göre, 
16 bin 300 büyük
baş hayvan 
özellikle İstanbul, 
Ankara, Bursa, 
Kocaeli, Rize 
illerine küpeli 
ve pasaportlu 
olarak sevk edildi. 
Gönderilen hayvan
lar illerin kurbanlık 

İzmir aksı, Afyon- 
Konya-Ereğli yolu 
ile Kuzey TETEK 
güzergahı olarak 
isimlendirilen 
Gerede-Tosya- 
Amasya-Erzincan 
yolunu kısa vadede 
gerçekleştirmeyi 
planlıyor.
Yeni yılda, 
mevcut Boğaziçi 
ve Fatih Sultan 
Mehmet köprü
lerinde kapasite 
dolduğu için yeni 
boğaz köprüsü 
yapımı projesi de 
gündeme gelecek. 
Ayrıca, daha 
sonraki yıllarda 
inşa edilecek 
bölünmüş yolların 
bazı kesimleri, iki 
şeritli standart 
bölünmüş yol 
olarak inşa 
edilirken, trafik 
akışı yoğun bazı 
güzergahlarda ise 
geliş-gidiş toplam 
6 şeritli bölünmüş 
yollar devreye 
alınacak.

hayyan depolarına 
nakil yapıldı ve 
ardından 
TÜRKVET kayıt 
sistemi ile aktarıldı. 
Kurban bayramının 
sona ermesinin 
ardından çeşitli 
sebeplerle 
satılamayan büyük
baş ve küçükbaş 
hayvanlar da 
işletme sahibinin 
bildirmesi sonucun
da kontrolleri 
yapılarak tekrar 
işletmeye aktarıldı. 
Büyükbaş 
hayvanların yanı 
sıra Kars'tan diğer 
illere kurbanlık 
olarak 3 bin 200 
adet de küçükbaş 
hayvan sevkiyatı 
yapıldı.
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Babacan; ‘İş dünyasının 
bilmediklerini biliyoruz’

Çiftçiye kimyevi gübre 
ve mazot desteği

Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali 
Babacan, "Biz hükü 
met olarak sorumlu
luğumuzun farkın
dayız ve iş dünya 
sının bilmediği şey
leri biliyoruz" dedi. 
Ali Babacan, 
BusinessVVeek 
Türkiye Dergisine 
verdiği demeçte, son 
ekonomik gelişmeleri 
değerlendirdi. 2007 
makro hedeflerinin 
ulaşılabilir hedefler 
olduğunu ifade eden 
Babacan, "Dışardan 
bakanlar bazı riskler 
algılayabilir ve herke 
sin endişeleri ola
bilir. Ama biz rahatız, 
çünkü ne yapaca 
ğımızı iyi biliyoruz" 
diye konuştu.
Bakan Babacan, 
şöyle devam etti: 
"Bakın, enflasyon ile 
büyüme arasında 
gelişmiş ülkelerde 
ters bir orantı vardır. 
Yani enflasyonla ne 
kadar mücadele 
ederseniz, büyümeyi 
o kadar yavaşlatır 
siniz, öızoe oöyı'e 
değil. Bunun en 
önemli sebebi, biz

enflasyonla müca 
dele ettikçe ekono
mideki 'öngörülebilir
liğin' artması ve bu 
sayede reel faizlerin 
düşmesi. Faizler 
düşünce büyüme 
zaten kendiliğinden 
geliyor. Fakat bu, 
belki birkaç yıl daha 
devam edecek.
Enflasyonla birlikte 
faizler de makul bir 
seviyeye geriledikten 
sonra, biz de geliş 
miş ülkelerdeki gibi 
enflasyon ile faizler 
arasındaki ters oran
tıyı yaşayacağız. 
2007'deki yüzde 4'iük 
hedefimizi tuttur
duğumuzda, bizim 

ekonomimiz de geliş 
miş ülkelerdeki 
yapıya bürünecek." 
Kasım ayında cari 
açığın artmaya 
devam etmekle 
beraber hız kestiğine 
dikkat çeken Ali 
Babacan, "Mayıs 
ayındaki faiz artırım
larının ekonomi 
üzerindeki etkisinin 
3?6 ay içinde kendini 
göstereceğini bekli 
yorduk. Bu şimdi 
gerçekleşiyor" dedi. 
Babacan, cari açığın 
büyüklüğünden çok, 
finanse edilip 
edilmediğine bakıl
ması gerektiğinin 
altını çizdi.

Devlet, çiftçiye dekar 
başına 1,8 ile 5,4 YTL 
arasında mazot 
desteği, 1,43 ile 3 
YTL arasında da 
kimyevi gübre 
desteği verecek. 
Bakanlar Kurulunun 
konuyla ilgili 
"Tarımsal Faaliyette 
Kullanılan Mazot ve 
Kimyevi Gübre İçin 
Çiftçilere Destekleme 
Ödemesi Yapılma 
sına Dair Kararı" 
Resmi Gazetede 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Kararnameye göre, 
çiftçi başına destek
lenecek toplam arazi 
miktarı 50Ö dekarla 
sınırlı olacak. Mazot 
ve kimyevi gübre 
destekleme ödeme 
leri Tarım ve Köyiş 
leri Bakanlığı il ve 
ilçe müdürlüklerince 
Çiftçi Kayıt Sistemin 
deki 2006 yılı Doğru 
dan Gelir Desteği 
ödemesi kayıtlarına 
göre oluşturulacak 
icmaller üzerinden

Kamu personeline uygulanacak toyı belirlendi

doğrudan çiftçilere, 
Ziraat Bankası aracı 
lığı ile yapılacak.
Düzenleme uyarınca, 
mazot ve kimyevi 
gübre destekleme 
miktarları, çeşitli 
ürünler itibariyle 
dekar başına şöyle 
uygulanacak: 
-Sebze, meyve, süs 
bitkileri, özel çayır, 
mera ve orman 
emvali ürün alanları: 
Mazot desteği 1,8 
YTL, kimyevi gübre 
desteği 1,43 YTL 
-Hububat, yem bitki
leri, baklagiller ve 

yümru bitkiler alanı: 
Mazot desteği 2,88 
YTL, kimyevi gübre 
desteği 2,13 YTL 
-Yağlı tohumlu bitki 
ler ve endüstri bitki
leri alanları: Mazot 
desteği 5,4 YTL, 
kimyevi gübre 
desteği 3 YTL. 
Destekleme 
ödemelerinden, hak
sız yere yararlandığı " 
tespit edilen üretici 
ler, 5 yıl süreyle 
hiçbir destekleme 
programından 
yararlandırılmaya
caklar.

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 
_ _ _ _ _ _  Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire 
_ _ _ _ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde|Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan ; 
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D.4 Sadık Fatma Apt. 3-^1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan.
 Önünde 115 fn2Bahçel^ j

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm,Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi *' 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta işlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021

Kamuda çalışan 
personelin 1 Ocak 
2007'den geçerli 
olmak üzere ücret 
tavan ve tabanları ile 
ücretin hesaplan
masına ilişkin kat
sayılar belirlendi. 
Kamu Personelinin 
Maaşlarının 
Hesabına Esas 
fflnulan Katsayıların 
Yeniden Tespiti ve 
Muhtelif Statülerde 
İstihdam Edilen 
Sözleşmeli Persone 
lin Ücretlerinin 
Artırılması ile Bazı 
Kararlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararı, Resmi, 
Gazete'de yayîm- 
landı. Karara göre, 
1 Ocak 2007'den 
geçerli olmak üzere, 
657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 
uyarınca, aylık 
gösterge tablosunda 
yer alan rakamlar ile 
ek gösterge rakam
larının aylık tutarlara 
çevrilmesinde uygu
lanacak aylık kat
sayısı (0,046985), 
memuriyet taban 
aylığı göstergesine 
uygulanacak taban

aylık katsayısı 
(0,59812), iş güçlüğü, 
iş riski, temininde 
güçlük ve mali 
sorumluluk zam
larının aylık tutarlara 
çevrilmesinde 
uygulanacak yan 
ödeme katsayısı ise 
(0,0149) olarak 
yeniden belirlendi. 
Aynı şekilde, 1 Ocak 
2007'den geçerli 
olmak üzere; 
sözleşmeli olarak 
çalıştırılan perso 
nelin mevcut ücret 
tavanı, 2 bin 328 
YTL'den 2 bin 451 
YTL'ye yükseltildi. 
En yüksek devlet 
memuru olan Baş 
bakanlık Müsteşa 
rının aylık sözleşme 
ücret tutarı, 2 bin 402 
YTL'den 2 bin 529 
YTL'ye yükseltildi. 
Kurum ve kuru
luşların hizmet 
sözleşmesi esasla 
rında yer alan taban 
ve tavan ücretleri de 
yeniden belirlendi. 
Tavan ücretleri; 925 
(dahil) YTL'ye kadar 
olanlar için yüzde 
6,1, 925 YTL'den 
1125 (dahil) YTL'ye 
kadar olanlar için

yüzde 5,9, 1125 
YTL'den 1450 (dahil) 
YTL'ye kadar olanlar 
için yüzde 5,7, 1450 
YTL’den 2 bin 75 
(dahil) YTL'ye kadar 
olanlar için yüzde 
5,5, 2 bin 75 YTL'den 
2 bin 700 (dahil) 
YTL'ye kadar olanlar 
için yüzde 5,3, 2 bin 
700 YTL'den daha 
fazla olanlar için ise 
yüzde 5,1 artırıldı. 
Çeşitli statülerde 
2006 yılında sözleş 
meli olarak çalıştın 
lanlardan 2007 yılın
da da görevlerine 
devam etmeleri ilgili > 
kamu idarelerince 
uygun görülenlerin 
belirlenmiş mevcut 
brüt sözleşme ücret
leri ile ilgili mevzuatı 
uyarınca vize edilmiş 
sözleşmeli personel 
pozisyonlarının 
tavan ücretleri de 
aynı ücret dilimleri 
dikkate alınarak 
aynı oranlarda yük
seltildi. Katsayı 
ve ücret tavanlarına 
ilişkin tutarlar, 1 
Ocak 2007'den 
geçerli olmak 
üzere yürürlükte 
olacak.
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SSK’dan gerçeğe 
aykırı faturaya ceza

Zonguldak'ta bulu
nan iki özel sağlık 
kuruluşuna, gerçeğe 
aykırı fatura ibraz 
ettiği iddiasıyla, 
SSK Sağlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından 
görevlendiren 
6 müfettişin 
soruşturmasını 
tamamlamasının 
ardından toplam 
15 bin YTL para 

ı cezası verildiği 
bildirildi

»tr SSK Sağlık 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden

• gelen 6 müfettişin 
» Zonguldak'ta

yaptığı incelemelerin 
ardından, iki özel 
sağlık kuruluşunun 
gerçeğe aykırı 
fatura beyan

ettiği tespit edildi. 
Sağlık kuruluşların
dan birine
5 bin YTL para 
cezası ve SSK ile 
yapılan Taş Kırma 
ünitesiyle ilgili 
anlaşmasına, diğer
ine ise 10 bin YTL 
para cezası ve 
kemik densitometre- 
si ve tomografi 
alanında olan 
sözleşmesine iptal 
kararı verildiği 
kaydedildi.
Ayrıca kuruluşlara, 
sözleşme gereği 
mükellef olduğu 
halde tetkikleri 
başka kuruluşlara 
yaptırdıkları 
gerekçesiyle 100 
YTL'nin üzerinde 
para cezasının tatbik 
edildiği öğrenildi

SATILIK
Az kullanılmış 

40 binlik otomatik 
Kömürlü Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

m abone OLDUNUZ MU?

I pH AB0NE 0LUN
ESüERSüS! OKUYUN OKUTUN

GERÇEK SKtfniK
Hüseyin TAŞKIRAN _ 

HER TÜRLÜ
LflZOGLU

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Ahm Satımı
2. El Jant Alım Satımı

>24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
“SZS/bS’ M™

ATM kullanımı 
bankacılık sektörüne 

kazandırıyor

ATM kullanımının, 
Türk bankacılık 
sektörüne son 
5 yılda sadece 
para çekme 
konusunda 2,5 
milyar dolar tasarruf 
sağladığı bildirildi. 
ATM ve yazar 
kasa üreticisi 
NCR'nin Türkiye 
Genel Müdürü 
Yalçın Orhon, 
2005 sonu itibariyle 
Türkiye'de 15 bin 
ATM bulunduğunu, 
1 milyon nüfusa 
düşen ATM sayısının 
Türkiye'de 200-215 
iken, Avrupa'da 600 
olduğunu bildirdi. 
2006 sonunda 
banka kartıyla 
nakit çekme işlemi 
sayısının tahmini 
olarak 578 milyon 
adet olacağını 
belirten Orhon, 
bunun dışında 
ATM'lerle, hisse 
senedi alım-satımı, 
yatırım hesabına 
para aktarma ve 
bakiye sorgulama 
gibi bir çok işlem 
yapılabildiğini 
anlattı.
Para çekme 
maliyetinin bir 
banka şubesinden 
ortalama 1,5 dolar,

ATM'deh ise 
35 çent olduğunu 
belirten Orhon, 
"Para çekme işlemi 
şubeler yerine 
ATM'den yapıldığı 
için bankalara 
2002'de 353 
milyon dolar, 
2003'de 393 milyon 
dolar, 2004'de 477 
milyon dolar, 
2005'de 560 milyon 
dolar ve 2006'da 
665 milyon dolar 
tasarruf sağlandı. 
Yani ATM teknolo
jisinin, sadece para 
çekme konusunda 
son 5 yıllık dönemde 
Türk bankacılık 
sektörüne sağladığı 
tasarruf miktarı 
en az 2,5 milyar 
dolardır" diye 
konuştu.
ATM'den yapılan 
diğer işlemlerle 
birlikte bu rakamın 
daha fazla olduğunu 
belirten Orhon, 
İş Bankası ve Yapı 
Kredi önderliğinde 
1987 yılında 
başlayan ATM 
teknolojisi 
kullanımının 
büyüdüğünü, 
bankaların şube 
ve ATM ağını 
genişlettiğini anlattı.

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

Ulusal marker
denetimi başlıyor

Yeni yıldan itibaren 
uygulamaya konu
lan ve kaçak ile 
kalitesiz akaryakıtın 
dolaşımını önlemek 
amacıyla piyasaya 
sunulan akaryakıta 
konulan ulusal 
markerin denetimi 
başlıyor.
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) bu kapsam
da kamu kurum ve 
kuruluşları tarafın
dan dağıtım şirket
lerinden ihaleyle 
yüklü miktarda alı
nan akaryakıtın 
içerisinde ulusal 
marker olup 
olmadığını denetle
meye hazırlanıyor. 
TÜBİTAK tarafından 
TÜPRAŞ rafinerileri 
ve dağıtım şirketler
ine teslim edilen 
akaryakıt miktarı 
12 bin tona yak
laşırken, ulusal 
markerin akaryakıta 
kaıiiip kata
madığının denetimi 
uygulama açısın
dan önem taşıyor. 
EPDK Başkanı 
Yusuf Günay 
konuyla ilgili 
yaptığı değer
lendirmede, 
TÜPRAŞ'ın tüm 
rafinerilerinden 
ulusal markerin

işaretlenerek 
piyasaya sunul
duğunu, dağıtım 
şirketlerine de 
satış projeksiyon
ları çerçevesinde 
marker teslimat
larının yapıldığını 
bildirdi.
Uygulamanın 
başladığı ilk gün 
TÜPRAŞ'ın 
Kırıkkale rafiner
isinde akaryakıta 
ulusal marker 
enjeksiyonu ile ilgili 
sıkıntı yaşandığını 
belirten Günay, 
ancak EPDK ve 
TÜBİTAK'tan ilgili 
personelin hem 
Kırıkkale hem 
İzmit rafinerilerine 
giderek TÜPRAŞ 
yetkilileriyle ile 
birlikte sorunu 
giderdiklerini 
ifade etti.
Uygulamanın ilk 
günlerinde dozajla- 
ma ile ilgili yaşanan 
gelişmeleri de 
takip ettiklerini 
belirten Günay, 
şirketler yaşadıkları 
sorunları 
bildirdiğini bu 
kapsamda da 
gerekli tedbirlerin 
alındığını, şu aşa
mada ciddi bir 
sıkıntı görülmediği
ni kaydetti.

İran’dan doğal gaz 
akmaya başladı

İran'dan dün sabah
tan itibaren doğal 
gaz akışının yeniden 
başladığı öğrenildi. 
Iran, kış şartları 
nedeniyle iç talebi 
karşılayamamasını 
gerekçe göstererek 
Türkiye'ye günlük 
yaklaşık 27 milyon 
metre küp civarında 
verdiği doğal gazı

Aralık ayı başların
dan itibaren 
kısmaya başlamış, 
3 Ocak 2007 
tarihinde de tama
men kesmişti. 
Türkiye'ye doğal 
gazı tekrar akıtmaya 
başlayan İran'ın 
yaklaşık 3,5 milyon 
metre küp gaz 
verdiği belirtildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye, egzotik 
ülkeler arasında

Dünya genelindeki 
bazı kuruluşların 
yaptırdığı araştır
malar, 2007'nin tur
izm trendleri arasın
da, Türkiye'nin ara 
larında bulunduğu 
"egzotik ülkeler" in 
tatilcilerin gözde 
mekanları olacağını 
ortaya çıkardı. 
Turizm Gazeteci ve 
Yazarları Derneği 
(TUYED) Başkanı 
Kerem Köfteoğlu'nun 
yönetimindeki 
www.turizmhaber.eu 
sitesi, çeşitli kurum 
ve kuruluşların 
raporlarından yarar
lanarak 2007'nin 10 
temel turizm trendini 
belirledi. Gezi 
rehberleri yayınlayan 
dünyaca ünlü Lonely 
Planet, "Görülmeye 
Değer Egzotik 
Yerler" kategorisinde 
2007'nin gözde desti- 
nasyonları listesinde 
Türkiye'nin yanı sıra 
Çin, Fas, Arjantin, 
Brezilya, Nikaragua, 
İspanya, Yunanistan, 
Küba ve Meksika'ya 
yer verdi.
Avrupa-Türkiye 
Turizm Konseyi 
(ETTC) Başkanı 
Hüseyin Baraner de 
2007'nin iş hayatını 
tamamlamış, ancak 
aktif tatili tercih eden 
emeklilerin yılı ola
cağına dikkati çekti. 
Araştırmada, tatilde 
bol para harcayan 
gay-lezbiyen turist
lerin 2007’de tüm 
turizmcilerin iştahını 
kabartmaya devam 
edeceğine değinildi. 
Amerikan Tur 
Operatörleri Birliği 
(USTOA) ile 
Amerikan Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(TIA) uzmanlarına 
göre, Avrupa'nın 
yeni tatil modası 
nehirde kruvaziyer- 
lerle gezmek.
Bu turlara 

katılanlar gemilerle 
dolaşırken birçok 
köy, kasaba ve üzüm 
bağlarında verilen 
molalardan büyük 
keyif alıyor.
Baltık kıyıları, 
Fransa, Almanya 
ve Çin'deki 
nehirlerin 2007'de 
daha çok rağbet 
görmesi bekleniyor. 
Amerikan Seyahat 
Acenteleri Birliğinin 
(TIA) yaptığı araştır
ma, tatilcilerin 
yüzde 54'ünün 
tatildeyken 
SPA-Wellness 
(sağlık-güzellik) 
merkezlerine 
uğrayıp rahatlamak 
istediklerini ortaya 
çıkarı yor. Sadece 
Alman ya'dan 
Türkiye'ye her yıl 
wellness için 90 bin 
kişinin geleceği tah
min ediliyor. 
2007'de çevreyi 
koruyan tesislerin 
rağbet göreceği tah
min ediliyor.
Süpermarketlerin 
2007’de çeşitli 
kampanyalarla tatil 
satışına yüklenecek
leri belirtiliyor, 
internetten tatil 
satışlarının 2007'de 
katlanarak arta
cağının öngörüldüğü 
araştırmada, geçen 
yıl Türkiye rezer
vasyonlarının 5 mil 
yonu aştığı, bu 
rakamın 2007’de 7 
milyona ulaşmasının 
hedeflendiğine 
işaret edildi.
2007'de de "home 

Office” çalışan lapto- 
plu turistlerin, 
"otel Office" 
turizmine eğilim - 
gösterecekleri .. 
belirtiliyor.
Araştırma, hava yolu 
şirketlerinin önemli 
bir kısmının kağıt 
biletten vazgeçip, e- 
bilet satmaya başladı 
ğını ortaya koydu.

Balık yağı içen annelerin 
bebekleri daha zeki oluyor
Yapılan araştırmalara 
göre, yüksek dozda 
balık yağı içen 
hamile kadınların 
bebeklerinde el 
ve göz koordinas 
yonunun diğerlerine 
oranla daha fazla 
olduğu ortaya çıktı. 
Batı Avustralya 
Üniversitesi 
Pediatri ve Çocuk 
Sağlığı Bölümü 
tarafından 98 hamile 
kadını kapsayan 
küçük çaplı bir 
araştırmada; doğum
dan önceki 20 hafta 
boyunca katılım
cıların bir kısmına 
her gün 4 gram balık 
yağı, diğer kısmına 
ise 4 gram zeytin 
yağı iÇirildi. 
Doğumdan sonra

GEMIİK SİNEMA GÜTVLÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
ÇİNLİLER GELİYOR 
TAKVA

Seanslar
1 1.30 - 14.00 - 16.15 - 18.15 - 20.15
1 1.45 - 18.15-20.15

ATLAS SİNEMASI 
İLK AŞK

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.00 
(Rezervasyon Tel : 512 03 46)

72 bebek, 2.5 yaşına 
dek konuşma, 
davranış, pratik 
mantık ve el ve 
göz koordinasyonu 
açısından testlerden 
geçirildi.
Balık yağı grubunda 
33, zeytin yağı 
grubunda ise 39 

bebek bulunuyordu. 
Araştırmanın 
sonucunda balık 
yağı içen annelerin 
bebeklerinin anlama, 
kavrama ve kelime 
haznesi bakımından 
biraz daha üstün 
olduğu ortaya çıktı. 
Ancak en önemli 

fark balık yağı 
grubundaki bebek
lerin çok yüksek 
puan alması ile 
el ve göz koordinas 
yonunda görüldü. 
Emzirme ve annelerin 
yaşları gibi faktörler 
hesaba katıldığında 
bile, balık yağı 
grubunun büyük 
farkla önde olduğu 
görüldü.
Araştırmacılar, 
"Annelerin 
hamilelik 
sırasında aldığı 
balık yağı desteğinin 
hem fetus hem de 
bebeğe hiçbir 
zararı yok. Aksine 
bebeğin göz ve el 
koordinasyonu 
açısından potansiyel 
faydası var" dedi.

'GemlikKörfez’ internetle ww.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.turizmhaber.eu
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Soğuk hava hasta etmiyor
Trabzon Numune 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz (KBB) 
Hastalıkları Uzmanı 
Opr. Dr. Sinan Tilki, 
soğuk algınlığının ha 
va koşullarına bağlı 
değil, insandan inşa 
na bulaşmaya bağlı 
olduğunu ifade etti. 
Soğuk algınlığı olan 
bir kişinin burun 
akıntısının aksırık, 
öksürük veya elden 
ele bulaşması sonu
cunda virüslerin 
aktarılmasıyla insan
dan insana geçtiğini 
kaydeden Dr. Tilki, 
"Soğuk algınlığına 
karşı korunmak için 
bol miktarda C vita

İş yemeklerinde tansiyona dikkat
Beslenme ile kan 
basıncının yüksekliği 
arasında doğrudan 
ilgi olduğu ve dışarı
da sık yemek zorunda 
kalan hipertansiyon 
hastalarının kendileri 
için uygun olmayan 
menüler nedeniyle 
kan basınçlarının 
yüksek olduğu 
bildirildi.
Ondokuzmayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi 
Nefroloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Tekin Akpolat, 
hipertansiyonun 

mini alınmalı. C vita
mini vücudun soğuk 
algınlığı virüslerine 
karşı savaşma 
gücünü artırabilir. Bol 
C vitamin içeren man
dalina, greyfurt, kivi 
gibi meyveler yen
meli. Kış aylarında 
soğuk algınlığına 
daha çok rastlanır. 
Ancak soğuk algınlığı 
veya üşütmenin 
nedeni doğrudan 
soğuk hava değildir. 
Soğuk havada kişiler 
kapalı mekanlarda 
yakın mesafede 
bulunur ve bu ortam
da virüsün bulaşması 
kolaylaşır. Okul, toplu 
çalışılan yerler gibi 
kalabalık mekanlarda 

basite alınmaması 
gereken ciddi bir 
sağlık sorunu 
olduğuna işaret etti. 
Hipertansiyonun 
Türkiye'de 100 kişi
den 31 kişinin sağlık 
sorunu olduğunu vur
gulayan Akpolat, 
Karadeniz Bölgesi'n 
de ise bu oranın 
yüzde 33'e çıktığına 
dikkat çekti.
Türkiye'de yaklaşık 
15 milyon kan basıncı 
yüksek hasta 
olduğunu belirten 
Akpolat, bu hasta
ların sadece yüzde 

salgınların görülme 
nedeni budur.
Hapşırma, öksürme 
ve yakından konuş
mada kişiler ağızlarını 
kapamadığından 
soğuk algınlığı kolay
ca bulaşabilir. Halk 
arasında genellikle 
ter atmanın soğuk 
algınlığına iyi geldiği 
kanısı vardır, ancak 
bu doğru değil.
Terleme sonucu geçi
ci olarak kendinizi iyi 
hissedebilirsiniz 
çünkü burun baştaki 
dolgunluk hissini 
giderir. Ne var ki bu 
kesin bir çözüm 
değildir. Soğuk 
algınlığından kurtul
manın tek yolu,

8'inde kan basıncının 
kontrol altında 
olduğunu kaydetti. 
Hipertansiyonun 
tedavi edilebilir bir 
hastalık olduğunu 
hatırlatan Akpolat, 
hipertansiyon hasta
larının çok az kısmın
da kan basıncının 
istenilen düzeyde 
kontrol altına 
alındığını söyledi.
Prof. Dr. Akpolat, çok 
sık dışarıda yemek 
zorunda kalan hiper
tansiyon hastalarının 
kan basınçlarının 
sürekli yüksek 

bağışıklık sisteminin 
virüsleri yok etmeye 
yetecek kadar 
antikor üretmesini 
beklemektir.
Bu süre genellikle 
3-4 gündür. Soğuk 
algınlığını çabuk 
atlatmak için 
istirahatın yanında, 
burun ve gehzin 
açık tutulması ve 
burun solumasının 
devamı çok 
önemlidir. Burun 
tıkandığında soluma 
ağız yoluyla 
yapıldığından atmos
ferin soğuk ve kirli 
havası boğaza çarp
tıktan sonra direkt 
akciğere gitmektedir" 
dedi 

olduğunun belir
lendiğine işaret 
ederek, beslenme ile 
kan basıncının yük
sekliği arasında 
yakından ilişki 
olduğunu vurguladı. 
Yemeklere dikkat 
edilerek hipertansi 
yon şikayetlerinin 
azaltılabileceğine 
dikkat çeken Akpolat, 
"Mesleği veya sosyal 
konumu gereği çok 
sık dışarıda yemek 
zorunda kalan hiper
tansiyon hastaları bu 
konudaki önerilere 
uymalı" dedi.

Hacla 1 günlük doz uygulaması

Aynı eşdeğer grupta
ki ilaçların piyasada
ki 7 günlük ambalaj 
formlarından birinin 
bir kutu olarak veril 
mesi uygulamasına 
1 Ocak'ta geçilme
sine rağmen, fir
malarca henüz bu 
formda ilaç piyasaya 
sürülmedi.
İlaç firmalarıyla irti 
bata geçen Sağlık 
Bakanlığı İlaç ve 
Eczacılık Genel 
Müdürlüğü yetkili 
leri, gelecek hafta 
piyasaya sürülmesi 
beklenen ürünlerin 
dağıtım bilgilerinin 
eczanelere verile
ceğini bildirdi.
2006 Yılı Tedavi 
Yardımına İlişkin 
Uygulama Tebliği'n 
de, aynı eşdeğer 
gruptaki ilaçların 
piyasadaki 7 günlük 
ambalaj formların
dan bir tanesinin bir 
kutu olarak verilmesi 
uygulamasına geçen 
yılın Ekim ayı 
başında geçilmesi 
öngörülmüş, ancak 

ilaç sanayinin 
düzenlemeye uyum 
sağlayarak hazırlan
abilmesi ve proviz 
yon sistemlerinin 
adaptasyonu için 
yürürlük tarihi 
1 Ocak'a 
ertelenmişti. 
Bakanlık yetkilileri 
ilaç firmalarınca, 
önümüzdeki hafta 
içinde küçük amba 
lajlı ürünlerin 
dağıtımının yapıla
cağının ifade 
edildiğini bildirdi. 
Öte yandan, uygula
ma ilk etapta sadece 
antienflamatuar (ilti- 
habi reaksiyonu 
önleyen) ve antirom- 
atizmal ağrı kesici 
ilaçların ambala
jlarının küçültülmesi- 
ni kapsıyor.
Yetkililer, bunları 
sürekli kullanmak 
zorunda olan hasta
ların ilgili doktor 
raporuyla küçük 
ambalajlı yerine 30 
günlük tedavi dozu 
içeren ilaçları alabi 
leceğini bildirdi.

i
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■ GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskıhısar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28İ 1| I 1 1 1

I1
<

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 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 
B

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

1
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
8 Ocak 2007 Pazartesi 
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ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KMrfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBHİ

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2640 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör küme 
dördüncü grupta 
mücadele eden 
Gemlikspor genç 
takımı ikinci 
maçında kendi 
sahasında Bağlar 
başı'na 2-1 yenildi, 
ilk maçını deplasman 
da berabere bitiren 
Gemlikspor, dün 
sahaya mutlak 
galibiyet için çıktı. 
Maçın ilk yarım 
saatinde rakibine 
üstünlük kuramayan

Gemlikspor, 
31. dakikada yediği 
golle ilk yarıyı 
1-0 yenik kapadı. 
İkinci yarıda 
forvet elemanlarının 
rakip kalede etkili 
olduğu anlarda 
Muharrem 
67 dakikada Gemlik 
spor'a beraberlik 
sayısını getirdi, 
iki takımında rakip 
kalede gol aradığı 
dakikalarda konuk 
Bağlarbaşı kazandığı 
penaltıyı Yaşar'la

gole çevirince 
2-1 öne geçti. 
Kalan dakikalarda 
gol olmayınca 
Gemlikspor 
kendi sahasında 
oynadığı maçı 
2-1 yenik bitirdi. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Serkan Kaya (7) 
Onur Ercan (7) 
Cihan Çiçek (7) 
GEMLİKSPOR : 
Emre (5) Mehmet (5) 
Faruk (5) Selcan (6)

Fatih (6) Zafer (5) 
Samet (5) Selçuk (6) 
Adem (4) Onur (6) 
Muharrem (7) 
BAĞLARBAŞI : 
Özkan (5) Aydın (6) 
Yunus Emre (6) 
Burçin (6) Sinan (6) 
Mecnun (5) Erdi (7) 
Tuncay (7) 
Abdülkadir (5) 
Yaşar (7) Cüneyt (6) 
GOLLER : 
Dk. 31 Erdi, 
Dk. 75 Pen. Yaşar 
(Bağlarbaşı) 
Dk. 67 Muharrem

V

HVflilİMM* ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN,
■ HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

gemlik ana bayii — -...-----. -

n

A Isıtma, sıcaksa w 
A kontrol citıazlarmûa

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA 
RADYATÖR 

► SPLİT KLİMALAR
► DOĞALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com | 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com


‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, Roman vatandaşların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Bursa’da uyuşturucu baskını; 19 gözaltı
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve merkez Osmangazi Belediyesi tarafından 'Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında kamulaştırılan Roman 
vatandaşlara ait evlerin önemli bir bölümü yıkılırken, kalan evlerde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine polisler geniş çaplı 
operasyon yaptı. Sobaya atılıp, yakılmak istenen esrarlar kovayla su taşıyan polislerce söndürüldü. Operasyonda, 19 kişi gözaltına 
alınırken, satışa sunulmak üzere hazırlanmış küçük paketler halinde 885 gram esrar, 1 Glock marka tabanca, çok sayıda mermi ile uyuş
turucu madde satışından temin edildiği belirlenen 20 bin YTL, yüklü miktarda çalıntı ziynet eşyası ve hassas terazi ele geçirildi. 7’de

infota gemlikkorfezgazctesi.com9 Ocak 2007 Salı 25 YKr. (250.000 TL.)

Ticaret Meslek Lisesi 
Kantin ihalesi yapıldı 
Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek 
Lisesi’nde dün yapılan ihalede okul 
kantini bir yıllığına 825 YTL'ye kiraya 
verildi. Kantin ihalesini alan Erdal Ta 
tar ile okul yönetimi anlaştığı tak 
dirde bir yıl sonra yeniden pazarlık 
yaparak sözleşmeyi uzatabilecekler.

Haberi sayfa 4’de

lEsnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, ustalık belgesi olmayanların işyeri açamayacağını söyledi.

“2007 esnafın eğitim yılı olacak”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hergün yazmak konusu..
Hergün yazı yazacak konu bulmak 

bazen zor oluyor.
Tüm işimiz yalnız yazı yazmak olmayın

ca, kendini bir konuya uyarlayamıyorsun.
Günlük gazetelere, yerel haberlere göz 

atıp bir konu bulmak bazen çok kolay 
oluyor. Ama bazen de zor.

Ben, köşemi genelde yerel konulara 
ayırıyorum.

Yerel gazetelerde köşe yazılarının da 
yerel olması bence daha önemli.

Ulusal konularda, günlük siyasetle ilgili 
konularda yazı yazan o kadar çok yazar 
çizer var ki, bir de ilçe gazetelerinin yazar 
larının buna eklenmesi bana göre bardağı 
taşırıyor..

Önümüzdeki çukuru görmemezken 
Ankara’nın pisliğini görüp yazmak biraz 
abes değil mi?

Belki biraz kolaycılık..
Çünkü, yerel yazıldığında birşeylerin 

zülfikarına dokunmadan edemiyorsun.
O zamanda insanlarla iç içe yaşadığın 

küçük bir kentte sorunlarla karşılaşıyor
sun.

Bu nedenle yarel gazetelerde yazı yaz
mak daha zor diyorum.

Yağa sabuna okunmadan yazarsan- 
sorun yok.

Ama biraz eleştirisel olup iğneyi batırır
san, hemen ses veriyor.

Yine de yereli yazmak, yerel gazeteci
lerin görevi olmalı diyorum,.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, 29 Ocak 
2007 tarihine kadar Odaya 
kapsam dışı mesleklerden Emlak 
Komisyonculuğu için müracaat 
edecek olan kişilere önce kalfalık 
sonra da ustalık belgesi alma 
şansının yaratıldığını bildirdi. 
Talan, meslek dalında ustalık 
belgesi bulunmayanların mutlaka 
ustalık belgesi almak zorunda 
olduklarını hatırlattı. Odaya 
bağlı esnafın eğitimine de büyük 
önem verdiklerini belirten Talan, 
“2007 yılı esnafın eğitim yılı 
olacak” dedi. Haberi sayfa 3’de

Faruk Ambarcıoğlu; 
“Bursa’nın köylerinde 

su sıkıntısı had safhada

AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu, 
Bursa’nın köylerinde su sıkıntısının had safhada 
olduğunu belirterek, İl Genel Meclisi üyelerinden 
bu konuda çalışma yapmalarını istedi. Sayfa 2'de

panyası ile başladı. Türk Telekom'a olan 
borçlarını ödeyemeyen aboneler için 'borç 
indirim kampanyası" dün başladı.
Yapılan açıklamada, kampanya kapsamında 
borçludan vekalet ücreti dışında herhangi bir 
masraf ve taksitli ödemelerde taksitlen dirme 
bedeli alınmayacağı belirtildi. Sayfa 9’da

“Asker öğretmen” olma yolu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel 
Genel Müdürü Remzi Kaya, sözleşmeli 
öğretmenlerin de vatani görevlerini "asker 
öğretmen" olarak yapmaları için çalışma 
başlattıklarını bildirdi. Haberi sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazctesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sayfa 2

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Duyarlılık...
Bir gün Nasreddin 

Hoca'nın eşeği çalın
mış.

Can sıkıntısı 
içinde durumu 
komşularına anlatın
ca her kafadan bir 
ses çıkmaya 
başlamış.

Birisi.:
-Hocam demiş 

niye ahırın 
kapısına iyi 
bir kilit takmadın 
sanki?

Bir başkası:
- Evine hırsız 

giriyor da senin 
nasıl haberin olmu 
yor? diye konuşmuş.

Bir diğeri de :
- Hocam demiş, 

kusura bakma ama 
eşeğin çalınmasına 
en büyük sebep 
yine sensin. Çünkü 
doğru dürüst bir 
ahırın bile yok. 
Nerden baksan 
dökülüyor.

Hoca kızmış:
- Yahu demiş, iyi 

güzel de kabahatin 
hepsi benim mi? 
Hırsızın hiç mi suçu 
yok?

Ülkede sorunlar 
diz boyu..

Ekonomiden 
toplumsal yaşama, 
sağlıktan hukuka, 
eğitimden kültüre 
dek her alanda ciddi 
zaafiyetler var.

Yurttaş 
propaganda bom
bardımanına 
tutulmuş..

Bir kısım 
siyasetçiler, bir 
kısım medya, bir 
kısım üreticiler, tüm 
dış güçler ana 
değerleri çökertmek 
için her gün yeni bir 
silahla saldırıya 
geçiyor.

“Televole” 
düzeyindeki prog 
ramlar..

Dizi filmler..
Reklam kampan 

yaları..

Uydurma haber
ler..

Amaçlı yorumlar..
Emperyalizm, 

hedeflerine ulaşmak 
her yolu deniyor..

Ancakkk...
Yurttaşın durumu

na bir göz atmak 
gerek önce....

Saldırılardan 
korunmak için ne 
yaptığı önemli..

Sığınak arıyor 
mu?

Sipere yatıyor 
mu?

Bilinçleniyor mu?
Ne yazık ki....
Yurttaş....
Kimliğinden uzak

laşarak ümmet olma 
yolunda önemli 
adımlar atıyor.

Bir kabullenmişlik 
hezeyanı içinde..

Çalışmıyor, üret
miyor..

Geleceğini plan
lamıyor..

“Günü 
kurtarmak’’ 

biçiminde 
kendisini gösteren 
bir yanlış anlayışın 
tutsağı olmuş..

Oysa...
Duyarlılığını her 

uygulamada 
gösteren, 
haksızlıklar 
karşısında tepki 
veren örgütlü 
girişimlerde yer alan 
insan yurttaş 
olabiliyor...

Kahvede gününü 
geçiren..

Boyun eğen..
“Bana dokun

mayan yılan bin 
yaşasın’’

“Ülkeyi ben mi 
kurtaracağım ?” 
diyen insan..

Doğal olarak 
“yurttaş” 
olamıyor..

Olsa olsa 
“teba”oluyor..

Ve ülke....
Binlerinin 

çıkarlarına kurban 
ediliyor..

Faruk Ambarcıoglu; 
“Bursa’nın köylerinde 

su sıkıntısı had safhada
AK Parti Bursa 
Milletvekili Faruk 
Ambarcıoğlu, 
Bursa’nın köylerinde 
su sıkıntısının had 
safhada olduğunu 
belirterek, İl Genel 
Meclisi üyelerinden 
bu konuda çalışma 
yapmalarını istedi. 
Milletvekili 
Ambarcıoğlu, 
katıldığı İl Genel 
Meclisi toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
gerçekleştirdiği 
gezilerde Bursa’nın 
köylerinde ciddi 
derecede su sıkın
tısının bulunduğunu 
gördüğünü ve köylü
lerin içme sularını 
dahi hayvanlarına 
içirdiğini belirtti. 
Tüm bu fedakarlık
ların kafi miktarda 
süt sağımı için 
yapıldığını belirten 
Ambarcıoğlu, "İl 
Genel Meclisi olarak

Bursa'da çok güzel 
çalışmalar yapıyor
sunuz. Meclis eski- 
den 10 kez toplanırdı 
şimdi 70-80 kez 
toplanıyor. Yaptığınız 
toplantılarda çok 
güzel çalışmalara 
imza atıyorsunuz, 
değerli çalışmalarınız 
var. Fakat yaptığım | 
gezilerde, Bursa’nın 
köylerinde ciddi 
derecede su sıkıntısı 
olduğunu gördüm. 
Köylü, ihtiyaçtan 
dolayı içme sularını 
bile hayvanlarına 
içirir olmuş. Tüm bu 
fedakarlıklar, hayvan
lardan yeteri kadar 
süt alabilmek için 
yapılıyor. Sizden, 
bundan sonraki 
çalışmalarınızda bu 
konuya da ağırlık 
vermenizi istiyorum. 
Bursa köylülerinin 
buna ihtiyacı var" 
dedi.

‘Gemlik körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.corn
W www.kocakgayrimenkul.com

1/ A r A K GAYRİMENKUL

BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

GDflS / GCMLİK şunesi
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

ARANAN GAYRİMENKULLER J
AA-004 Mevki önemli değil 1000 M2 
deniz görecek arsa
A A-010 Bursa Yolu Üzeri 4000 M2 Tır Parkı olacak 
AA-13 Kumla Narlı arası 1000 M2

Deniz görecek içinde ev olabilir 
AA-027 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari İmar 

Zeytin Satış Mağazası Olacak 
AA-044 Orhangazi çevre yolu 1500 M2 zeytin 

depolama yerr olacak arsa
EE-009 Sahilde 200 M2 2katlı deniz görebilecek 
üst üste veya karşılıklı iki daire veya dubleks 
daire olabilecek işyen
EE-036 Mevki Önemli değil 5 katlı kelepir olacak bina 
EE-046 İstiklal Cad. Zemin yatırım amaçlı dükkan

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35 000 YTL
AA 005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA-009 Kurtul 280 M2 köy içi 60.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe 149 M2 Deniz Manzaralı yola
cephe hisseli tapu 20.000 YTL *
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engûrü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda
depolama imarlı 1 000.000 YTL
AA-024 Zeytin hali arkası 150 M2 depo yerine müsait 
17.000 YTL
AA-026 Hamidıye Mh 3184 M2 Merkeze yakın 
konut imarlı 2.Ö00 000 YTL-
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 530.000 M2 Depolama imarlı
AA-036 Zeytin Hali yanı 160 M2 depo yerine 
müsait 25.000 YTL
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2
üç yanı yol 90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25 000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçûkkuml.1 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL

AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etudlu 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-063 Narlı Koyu 1.222 M2 anayola 5 mt. 300.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı -3 000:000 YTL .
AA-067 İznik Göl kenarı 800.000 M2 Turizm
tesisis kurulabilir 5.500 000 YTL
AA-088 Orhangazi 19 077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL
AA-081 Karacabey karaağaç 9.550 M2 İzmir
yoluna 150 mt cephe benzınilik olabilir. 250.000 YTL
AA-091 Çevre-yolu 1 081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750 000 YTL a
AA-092 Yalova Yolu 9 408 Gemlik'e çok
yakın ticari imarlı 3 000 000 YTL
AA-096 Fıstıklı Koyu 4 500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL

E E-048 Gölyaka 2 000 M 2 İçinde evi olan .
İznik golüne sıfır 65 000 YTL
EE-071 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2
2 katlı ahşap bina ev ahır, traktör 250.000 YTL 
EE-075 Mudanya 1532 M2 anayola cepheli 

portakal bahçesi var 800 000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su. artezyen, meyve ağaçları 200 000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elektik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ov

EE-002 Manastır 100 M2 4 kat .3*1 kolonferh 95.000 YTL 
EE-004 Gazhane Cad 125 M2 5 kat 2*1 kaloriferli 70 000 YTL 
EE-005 Lise Cad 110 M2 2 kat 3* 1 bakımyı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2 kat 2* 1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75 000 YTL

| EE-012 Manastır 120 M2 6 kat 3* 1 masrafsız
I bakımlı daire 100 000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5 kat 3*1 yenısahil 
masrafsız deniz manzaralı 85 000 YTL
EE-014 Manastır 124 M2 1 kat masrafsız
bakımlı daire 85 000 YTL
EE-.015 Eski pazar cad 95 M2 2-1 sobalı, 
kartonpıyerli 50 000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5 kat
3*1 çarşıya yakın 45 000 YTL

EE-018 Hamidıye Mh 144 M2 4 kat
3+1 bakımlı daire 70 000 YTL
EE-019 Balıkpazan 60 M2 3 kat 2+1
acil ihtiyaçtan satılık 55 000 YTL ■
EE-021 Gemlik 87 M2 5 kat 2+1

EE-024 Dr Zıya Mh 115 M2 2.kat 3+1 daire kaloriferli, 
pimapenli, saten boya, kartonpiyerli 80.000 YTL
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer.
kalonfenr. full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3*1 doğalgaz • 
bakımlı daire 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazan 70 M2 5.kat
2* 1 çelik kapı, kartonpiyer, pımâpen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 rn2 5.kat deniz yola cephe, 
kaloriferli 70 ÖQO YTL
EEr060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola
cepheli kaloriferli 70.000 YTL
EE-061 Balıkpazan 88 M2 5.kat
2+1 bakım ister 35.000 YTL k(
EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full •
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamidıye Mh. 114 M2 l.kat 3+1 *
bakımlı daire 60.000 YTL . .
E E-081 Manastır 135 M2 l .kat 3+1 •
full-doğalgaz 90.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3*1 Cİft
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90 000 YTL
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12 kat kartonpıyerli.
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL
F E 108 Manastır 150 M2 1-2-3-4 5-, katlarda
3 + 1 full. lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzara'ı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5 kat 3+1 çarşıya yakın 
E E-093 Manastır 195 M2 5.kat
4*12 banyo. 2 wc. asansörlü, doğâlgazlı
El 130 Manastıı 195 Mİ 3.kât
4*12 banyo, 2 wc, asansörlü, doğalgazlı
F f 129 Manastır 195 M2 zemin
4*12 banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
EF 094 Manastır 155 M? zemin
Vi 200 7 temmuz teslim krediye uygun
E E 096 Manastır 150 M? 1 kat 3*1
deniz manzaralı kaloriferli, özel yapım 130 000 YIL
F E 100 Manastır-140 M2 3 kat 3* 1
özel yapım lüks kaloriferli 120 000 YTL
Et 108 Manastı» 150 M2 1 2.3 4 5 katlarda 3 + 1 full |Ux 
Ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 adet 125 000 YU. 
EE 125 Manastır 155 M2 1kat 3+1 2007
Temmuz teslim krediye uygun 120 000 YTL
EE 130 Manastır 195 M2 1.2 3 4.5 6 katlarda 4*1 2 banyo.
2 wc asansörlü, doğalgazlı 5 adet 170 000 YTL
EE 143 Manastır 120 M2 5 kat 3*1 sobalı 
kartonpıyerli 70.000 YTL
E E 145 Manastır 135 M2 3 kat 3*1 süper deniz 
manzaralı, kombili 80 000 YTL
EF 146 İstiklal Cad 110 M2 2 kat bakımlı daire 67 000 YTL
EF 149 Hamidıye Mh 110 M2 3*1
Gazı okulu yanı bakımlı 55 000 YTL
EE 151 İstiklal Cad 146 M2 9 kat 3+1 özel yapım full lüks 
daire 120 000 YEL '
FE 153 Kumla 80 M2 5 kat 2* 1 site ıçorışındo .bakımlı . 
manzaralı full eşyalı 42 000 YTL
t E 154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 b^Uırhlı clbnnr ' | 
manzaralı 100.000 YTL - df^CkG i5L4-l'' ’r ”
EL 155 Manastır 120 M2 3*1 deniz Mdftiârilı. b^k.|nl|(' 
denize sıfır mutfak 80 000 YTL ' " |

EE-159 Dörtyol 130 M2 10 kat 3+1 
özel yapım lüx 105.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var. banka ipotekli 115.000 YTL
EE-105 Demirsubaşı Mh 24 M2
zemin köşe dükkan 55.000 YTL
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550 000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-065 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2 kapalı 
alanlı hazır 900.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

KİRALIK DAİRE
EE-006 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+-1 asansörlü, 
kaloriferli 200 USD depozito 375. YTL 
EE-016 Manastır 120 M2 l.kat 3+1 asansörlü, 
kaloriferli, 2 aylık depozit 350. YTL 
EE-020 Manastır 120 M2 1 kat 3+1 asansörlü, 
kaloriferli, 2 aylık depozit 350. YTL 
EE-095 Eski Pazar Cd. 100 M2 l.kat 2+1 
doğalgaz kapıda, full eşyalı 550. YTL

SATILIK VİLLA
:EE*M Umurbey 210 M2 duble» 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı 
EE-068 Dobruca 500 M2 trıpleı full lüks 350 M2 bahçe 300.000 YTL 

EE*M Dobruca 500 M2 Tnplex villa full lüks daire 600.000 YTL 
EE*76 Karacaali 550 M2 Iriplez denize sıfır, jakuzili bahçe 325.000 YIL 
EE-070 Orhanıye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı 
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-007 Kumla 250 M2 trıpleı site içi denize 50 mt 220.000 YTL
EE-141 Orhanıye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 250.000 YTL 

EE-101 Bursa Çekirge 180 M2 Iriplez bzel yapım lüks 400.000 YTL' 
EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 Iripleks site içipde yüzpıe havuzu, 
özel yapım lüks, yem 300.000 YTL

satİLik müstâkil ev

EE-056 Balıkpazan 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı ’ 

müstakil 2,5 katlı , sobalı

SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı' üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy ıçı 60.000 YTL 
EE-003 İskele Meydanı 55 M2 5 katlı * 
meyhaneler sırasında bina 200 000 YTL 
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath, 
imarlı benzinlik 2 250 000 YTL .
E E-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş | 
Resort Otel 1 450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu .4000 M2 ruhsatlı.
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2.5
katlı hazır işyeri, restaurant 550 000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var her katın ayrı girişi var 130.000 YTL |h 
EE-073 İstiklal Cad 25 M2 2 katlı devren kiralık | 
dükkan faal durumda market, tekel bayı 50 000 YTL 
EE-138 Orhangazi Cad 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yem devren kiralık
dükkan 40 000 YTL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde 
Kayıt No 'sunun bildirilmesi rica olunur.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.corn
http://www.kocakgayrimenkul.com
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Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, ustalık belgesi olmayanların işyeri açamayacağını söyledi. 

"2007 esnafın eğitim yılı olacak" 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, 29 Ocak 2007 tarihine kadar Odaya 
kapsam dışı mesleklerden Emlak Komisyonculuğu için müracaat edecek olan kişilere 

önce kalfalık sonra da ustalık belgesi alma şansının yaratıldığını bildirdi.

$
Diş Hekimi Özcan VURAL 

1 ozcanvural1933@hotmail.com 
___ I www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yeni yasalarla 
Esnaf Belgesi 
(Ustalık Belgesi) 
olmayan kişinin 
işyeri açamaya
cağını düşünen 
Gemlik Esnaf 
Odası bu vasıftaki 
kişilere büyük 
imkan getirdi. 
Gemlik Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
29 Ocak 2007 tari
hine kadar Odaya 
kapsam dışı 
mesleklerden Emlak 
Komisyonculuğu 
için müracaat 
edecek olan 
kişilere önce 
kalfalık sonra da 
ustalık belgesi 
alma şansının 
yaratıldığını bildirdi. 
29 Ocak 2007 
tarihine kadar 
müracaat edecek 
kişilere yapılacak 
sınav sonrasında 
kalfalık belgesi 
verileceğini 
söyleyen Talan, 
29 Ocak-2 Şubat 
2007 tarihlerinde 
ise Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nde açılacak 
5 günlük kursta 
başarılı olacaklara 
da ustalık belgesi 
verileceğini 
duyurdu.
Emlak

Kutsal topraklarda ölen hacı sayısı 86’ya ulaştı
Diyanet işleri 
Başkanlığı 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
Türk hacılardan 
15'i daha Kutsal 
topraklarda yaşamını 
yitirdi. Kutsal 
topraklarda 
24 Kasım 2006 
tarihinden bu yana 
ölen Türk hacı 
sayısı, 86 oldu. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı 
yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, Türk 
hacılardan Mustafa 
Gönüal (İstanbul 25. 
kafile), İslam Akbaş 
(Van 2. kafile), Yakup 
Nokta (Ankara 5.

Koyun - Kaz gütmek ! ...

Komisyonculuğu 
yapan ancak 
ustalık belgesi 
bulunmayan 
kişilerin mutlaka 
29 Ocak 2007 
tarihine kadar 
Esnaf Odasına 
müracaat etmeleri 
gerektiğini bildiren 
İbrahim Talan, 
kursa katılmak 
isteyenlerin bu 
fırsatı kaçırma
malarını istedi. 
Meslek dalında 
ustalık belgesi 
bulunmayanların 
mutlaka ustalık 
belgesi almak 
zorunda olduklarının 
altını çizen Esnaf 
Odası Başkanı 
Talan, "Ustalık

kafile), Ömer 
Dövüşkaya (HMS 
Turizm), Ramazan 
Tekirdağ (Erzurum 
3. kafile), Süleyman

Yasat (Almanya 
Milli Görüş), 
Ramazan Bahban 
(Antalya 3. kafile), 
Mehmet Arslan

belgesi olmayan 
hiçbir kişi 
kesinlikle işyeri aça- 
mayacaktır" dedi. 
2007 EĞİTİM
YILI OLACAK 
Öte yandan 
odaya bağlı esnafın 
eğitimine de 
büyük önem 
yerdiklerini söyleyen 
İbrahim Talan, 
2007 yılının 
esnafın eğitim yılı 
olacağını belirterek 
"Esnafımıza yaptık
ları işler hakkında 
detaylı bilgiler 
veriliyor, ancak 
yeterli görünmeyen 
durumlarda esnaf 
eğitimlerimiz 
sürecek. Katılım ve 
talep halinde çeşitli 

mesleklerde her 
türlü eğitim ve 
kurslar açılacaktır" 
dedi.
2003 yılı Temmuz 
ayından önce 
odaya kayıt yaptıran 
ve halen esnaf 
olarak işyeri 
çalıştıran kişilerin 
de ustalık belgesi 
almak için müracaat 
etmelerini isteyen 
Talan, "Bu kişiler 
2003 yılı Temmuz 
ayından önce 
yaptıkları işi 
belgelemeleri 
halinde 50 saatlik 
kurs sonucu 
ustalık belgesi 
alma imkanları 
bulunuyor" 
şeklinde konuştu.

(Adana 23. kafile), 
Bahtiyar Bilgin 
(İzmir 18. kafile), 
Pembe Subaşı 
(Van 3. kafile), 
Sadun Temel 
(Diyarbakır 18. 
kafile), Liyadin 
Öz (Van 4. kafile), 
Bahaddin 
Altınkum (Van 4. 
kafile), Ferhat 
Çelik (İstanbul 32. 
kafile) ve Esme 
Yıldız (Adana 22. 
kafile) hayatını 
kaybetti.
Kutsal topraklarda 
24 Kasım 2006 
tarihinden bu yana 
ölen Türk hacı 
sayısı, 86 oldu.

Türkler uzun zaman çiftçilikle uğraştığı 
için hayvanlan çok severler.

Anadolu da evlerle ahırlar yan yana veya 
altı üstlü olarak yapılır, hem hayvanını 
yanında ister, hem de onun sıcaklığı, müzik 
gibi gelen sesi ile benim köylüm mutlu 
olur..

Her ne kadar bunun yokluk, yoksulluktan 
olduğu söylenirse de ben duygusal olarak 
düşünüyor, biri birlerini seviyorlar diyo
rum...

Onun için benzetmelerimizi hayvanlarla 
yapmayı,iki lafın arasına bir hayvan ismi 
koymaya çok meraklıyızdır...

Futbol kulüplerimizin benzetmelerine 
bakın.

Galatasaray aslan, Fenerbahçe kanarya, 
Beşiktaş kartal hayvanını seçmiş.

Denizli horozu almış tamam ama Bursa 
niye timsahı seçti acaba...?

Hayvan sevgimiz o kadar ilerlemiştir ki, 
yeryüzünde bir Tarzan hayvanlarla konuşur, 
ondan sonrada biz Türkler..
Düşünün atalarımız deve ile konuşmuşlar ;

“Deveye sormuşlar, boynun neden 
eğri?”

Deve cevap vermiş, bizimkilerde 
anlamışlar.

‘Nerem doğru ki” demiş..
İşte insan ile devenin karşılıklı konuş

ması... Biri soruyor, öbürü cevaplıyor...
Kavga etmeden, biri binerine üan'madan 

gül gibi anlaşıyorlar..
Geçenlerde bu anlaşma bozuldu.. Hava 

meydanında deve keserek biz insanlar bu 
anlaşmayı bozduk.. Zaten bizden de böyle 
kaypaklık beklenir..

Trafik kazalarda 20 -30 kişinin ölümünü 
haber bile yapmayan, şehit cenazelerini 
görmezlikten gelen, emeklinin nasıl yaşaya 
bildiğinden hiç bahsetmeyen, işsizlikten, 
milyonlarca gencin üniversite kapılarında 
beklerken sesini çıkarmayan medya deve 
kesen Türk hava yollarına ateş püskürdü...

Mesela geçenlerde İş bankası genel 
müdürü demiş ki;

“Sermaye, kuzunun kalbine, filin hafıza
sına, ceylanın ayaklarına sahiptir.

Ürkerse, seke seke kaçar.”
Eski Başbakanımız (Sonra Cumhurbaş 

kanı oldu.) Sayın Süleyman Demirel, “İki 
kazı güdemeyenler hükümet etmeye kalkı 
yor” demişti..

Şimdi ki Başbakan Tayyip Erdoğan da 
“İki koyun güdemeyenler” diyor..

Kazdan koyuna terfi etmişiz.. Acaba 
Avrupa birliğine uymak için mi?

Aslında sayın Başbakanlar “İki hindi 
güdemeyenler” deseydiler daha iyi olurdu..

Ne de olsa memleketin adı. Turkey... 
Yabancılar daha iyi anlarlardı..

Demek ki memleketi iyi idare etmek için 
koyun bulamazsan kaz güdeceksin..

Siyasi hayata atılmak için bir partiye 
kayıt olmak istersen, koyun güttün mü, ser
tifikan nerede diyecekler.

Meydanı boş buldular, bir kaç sene 
memurluk, genel müdürlük yapanlar, eski 
hukukçular -hekimler, mühendisler hop bir 
partiden aday sonrada milletvekili oluyor
lar.. Hiç koyun -kaz gütmeden Meclise 
kuruluyorlar..

Artık Başbakanımız söyledi; kuralıda 
koydu.. Koyun gütmeden makam yok..

İmam-hatip mezunları - eski Belediye 
başkanları -Yimbaş’ta staj yapıp gelenler, 
ithal mısır getirenler, Oferler -moferler bun
dan sonra eğer koyun gütmediyseniz aç 
-açık kalırsınız.. Bedavadan gelsin paralar 
devri bitti..

Koyunu -Kazı güt paranı al kardeşim...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Yalova Seyahat Antalya seferleri başladı "icaret Meslek Lisesi Kantin ihalesi yapıldı

tta

E iö*

Seyfettin SEKERSÖZ 
Lüks Yalova Seyahat 
Otobüs firması 
Yalova-Antalya 
arasındaki 
seferlerine 
geçtiğimiz haftadan 
itibaren başladı.
Lüks Yalova 
Seyahat Gemlik 
temsilciliğinden alı
nan bilgiye göre, her 
gün Yalova'dan 
kalkacak otobüs 
Gemlik'e 

gelerek Dörtyol ben
zin istasyonu 
önüne servis aracı 
ile götürülecek 
yolcularını saat 
22.15'de alacak. 
Gemlik'ten sonra 
Kütahya-Burdur- 
Antalya güzergâhını 
takip edecek 
olan otobüslerle 
Antalya'ya gidecek 
yolcular 35 YTL 
ücret ödeyecekler. 
Karadeniz ve 
Doğu Anadolu'ya 

Gemlik'ten yapılan 
yolcu taşımacılığın
dan sonra direk 
Antalya seferlerinin 
de başlatılması 
memnunluk 
yaratıyor. 
Antalya'dan 
Gemlik'e gelecek 
yolcuların da 
dönüşte yine aynı 
güzergahı takip 
ederek araçlar servis 
aracılığıyla Çarşı 
camii önüne kadar 
gelebilecekler.

Seyfettin SEKERSÖZ 
Yeni çıkarılan Okul 
Aile Birliği yönet
meliği ile okullarda 
bulunan kantinler 
bundan böyle ihale 
ile kiraya verilecek, 
ilk örneğinin Ticaret 
ve Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi’nde 
yaşandığı ihalede 
okul kantini bir 
yıllığına 825 YTL'ye 
kiraya verildi.
İhale Komisyonu’nu 
oluşturan Komisyon 
Başkanı İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Hüseyin Zan ile 
birlikte Malmüdürü 
İbrahim Bırnı, Okul 
Müdürü Nazım Özer 
ve Okul Aile Birliği 
Başkanı Meral 
Porsuk ihaleye 
katılmak isteyen 
5 kişinin dosyalarını 
titizlikle incelediler. 
Yönetmelikte yer 
alan "Öncelikle 
Kantin İşletmeciliği 
Ustalık Belgesi" 
aranması nedeniyle 
ihaleye dosya veren 
bir kişinin aranan 
Ustalık Belgesine 
sahip olduğu 
görüldü.

Diğer 4 kişinin 
ihale dışında kaldığı 
Okul Kantini 
ihalesine ustalık 
belgesiyle katılan 
Erdal Tatar'ın bir yıl 
süreyle kantin için 
750 YTL bedel 
önerdiği görüldü, 
ihale Komisyonu 
ile pazarlığa giren 

işletmeci Erdal Tatar, 
aylık 825 YTL’de 
anlaşmaya vardılar. 
Kantin ihalesini alan 
Erdal Tatar ile 
okul yönetimi 
anlaştığı takdirde 
bir yıl sonra yeniden 
pazarlık yaparak 
sözleşmeyi 
uzatabilecekler.

Bİlİ

MÜJDE!

w®

ÜNVER TRAKTÖRDEN
YENİ YIL FIRSATI !

ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 
PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ 
TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR. 
*g' ARAYIN GÖRÜŞELİM

NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77
0.532 312 22 39 - 0.532 673 92 88
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Alaliirk İlköğretim Okulu ikinci maçında giildii

Seyfettin SEKERSÖZ
Ticaret ve Sanayi 
Odası Voleybol 
Turnuvası’nda ilk 
maçını TSO Gazi 
İlköğretim'e kaybeden 
Atatürk İlköğretim 
Okulu Kız Voleybol 
takımı ikinci maçında 
Cumhuriyet 
İlköğretim'!

2-1 yenerek iddiasını 
sürdürdü.
Gemlik Lisesi spor 
salonunda devam 
eden grup birinciliği 
maçında karşı 
karşıya gelen 
Cumhuriyet ile 
Atatürk İlköğretim 
takımları izleyenlere 
zevkli ve heyecanlı 
bir maç izlettiler.

İlk seti rahat bir 
şekilde 25-18 alan 
Cumhuriyet İlköğre
tim takımı ikinci 
sette yakaladığı 
avantajı iyi 
değerlendiremedi. 
Mücadele içinde 
geçen ikinci sette 
rakibine 27-25 
üstünlük sağlayan 
Atatürk İlköğretim 

durumu 1-1 yaptı. 
Üçüncü sete daha 
iyi başlayan Atatürk 
İlköğretim, bu seti 
15-10 alarak maçı 
2-1 kazanmayı bildi. 
KURTUL MAÇI 
UNUTTU
Günün ikinci maçında 
ise yenilmeyen iki 
takımdan Kurtul ile 
Engürücük İlköğretim

Erkek takımları 
arasındaki maça 
Kurtul İlköğretim 
takımı gelmeyince 
maç oynanmadı. 
Kurtul İlköğretim 
okulu yönetiminin 
maçın oynanacağı 
hakkında bilgilerinin 
bulunmadığı 
gerekçesiyle 
maça gelmedikleri 

öğrenilirken 
turnuvada bu tür 
olayın yaşanması 
ise üzücü oldu. 
İlçe Lig heyetinin 
verdiği bilgiye göre, 
maça gelmeyen 
Kurtul İlköğretim 
okulu takımının 25- 
O'lık setlerle 2-0 
mağlup sayılacak.

Futbol Federasyonu’na imzalar verildi Bursaspor, Moke ile Roman Dragoj’u gönderdi
Futbol 
Federasyonu'nu 
Olağanüstü Genel 
Kurul'a çağırmak için 
delegelerden topla 
nan imzalar fede 
rasyona verildi. 
Bursaspor Kulübü 
Başkanı Levent 
Kızıl, Futbol

PGemlİk Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın |

Federasyonu'nu 
Olağanüstü Genel 
Kurul'a çağırmak 
için topladıkları 
imzaları federasyona 
verdiklerini söyledi. 
İstanbul'da bulunan 
Levent Kızıl, 
Olağanüstü Genel 
Kurul ile ilgili olarak

şu aşamada 
konuşmak isteme 
diğini belirterek, 
"imzaları Futbol 
Federasyonu’na 
verdik.
Bunu da bir basın 
toplantısı ile 
duyuracağız" 
dedi.

Bursaspor Teknik 
Direktörü Engin 
ipekoğlu, 4-0 kazan 
dıkları Inegölspor 
maçında denedikleri 
Kongolu Kajima Mo 
ke ile Rumen oyuncu 
Pirvu Dragoj'un 
aradıkları nitelikte 
oyuncular olmadığını 
söyledi.
Karşılaşma sonrası 
bir basın toplantısı 
düzenleyen Teknik 
Direktör Engin İpek 
oğlu, maçın ilk yarı 

sında vasat bir oyun 
sergilediklerini, ikinci 
yarı 'Bursaspor gibi* 
oynayarak sonuca 
gitmeyi bildiklerini 
söyledi. Denenmek 
üzere Bursa'ya getir
ilen Kongolu Kajima 
Moke ile Rumen Pir 
vu Dragoj'a maçta 90 
dakika görev verdiği
ni belirten İpekoğlu, 
"Bu maçta denediği 
miz oyuncular aradı 
ğımız nitelikte değil. 
İki oyuncuyla da yol

larımızı ayıracağız" 
dedi. Kendisinin 
takip ettiği ve denen
mek üzere Bursa'ya 
çağırdıkları yabancı 
oyunculardan haber 
beklediğini ifade 
eden İpekoğlu, "Bu 
oyuncular gelirlerse 
Marmaris kampına 
katılacaklar. Takıma 
katkı sağlayacak
larını düşünürsek ve 
şartlar uygun olursa 
bu oyuncuları kadro
muza katarız" dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


9 Ocak 2007 Sah Sayfa 6

23 bin kız 
okullu oldu

100 projeye AB’den
100 milyon YTL

{tâ.-

Genç Bakış
Berkay KARABULUT

UNICEF ve Milli 
Eğitim Bakanlığı 
işbirliğinde kız 
çocuklarının okula 
kazandırılması 
amacıyla 3 yıldır 
uygulanan "Haydi 
Kızlar Okula" 
kampanyası 
kapsamında Van'da 
23 bin 408'i kız 
olmak üzere toplam 
33 bin 273 çocuk 
okula kazandırıldı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
UNICEF işbirliğinde 
yürütülen "Çocuk 
Dostu Öğrenme 
Ortamlan"(ÇDÖO) 
kapsamında ' 
yürütülen "Haydi 
Kızlar Okula" 
kampanyası net
icesinde 2003-2006 
yıllarında Van'da 
kız çocuklarının 
okullaşmasıyla 
ilgili 3 yıllık süreçte

toplam 33 bin 
273 kız ve erkek 
öğrenci ilköğretime 
dahil edilerek okula 
kazandırıldı.
Haydi Kızlar 
Okula Kampanyası 
Van İl Koordinatörü 
Fırat Şad, 
"Yasal olarak resmi 
boyutta kampanya 
nın bitmiş olmasına 
rağmen ilimizde kız 
çocuklarının okula 
kazandırılması için 
çalışmalar yürütül 
mektedir" dedi.
Şad, yapılan çalış
malarda maddi 
imkansızlıklar 
nedeniyle okula 
gönderilemeyen kız 
çocuklarının Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından kıyafet ve 
kırtasiye yardımı 
yapılarak okula 
gönderildiklerini de 
sözlerine ekledi.

Doğu Anadolu 
Kalkınma Birliği'ne 
(DOKAB) üye 4 ilden 
gönderilen 100 pro 
jeye, Avrupa Birliği 
hibe programından 
100 milyon YTL 
civarında ödenek 
ayrıldığı bildirildi 
Doğu Anadolu 
Kalkınma Birliği 
Teknik Koordinatörü 
Doğan Tarakçı, 
Avrupa Birliği hibe 
fonundan yararlanıl
ması için DOKAB 
üyesi Malatya, 
Elazığ, Tunceli ve 
Bingöl illerinden

gönderilen projeler
den 100 civarındaki 
projeye olur 
verildiğini aktardı. 
Sözü edilen projeler 
için 100 milyon 
YTL civarında 
Avrupa Birliği 
hibe fonundan para 
ayrıldığı kaydedildi.
DOKAB'a üye 

Malatya'dan 
gönderilen projeler
den 20 civarında 
projenin onaylandığı 
ve 20-25 milyon 
YTL civarında 
paranın ayrıldığı 
öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hava sıcaklığı 3 derece artıyor
Bugün Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde sis görülecek.
Meteorolojik verilere 
göre, yurtta yağış 
beklenmiyor.
Yurdun kuzey ve 
doğu kesimleri 
parçalı ve çok bulut
lu,diğer yerler az 
bulutlu geçecek. 
Marmara ile yurdun 
iç ve doğu kesim
lerinde sabah 
saatlerinde sis 
görülecek. Yurdun 
iç ve doğu kesim
lerinde buzlanma ve 
don olayı bekleniyor. 
Hava sıcaklığı 
tüm yurtta 1 ila 3 
derece artacak. 
Rüzgar, yurdun batı 
ve iç kesimlerinde 
güney ve batı 
yönlerden, doğu 
kesimlerinde kuzey 
ve doğu yönlerden 
hafif, ara sıra orta 
kuvvette esecek. 
Denizlerde güney 
Ege'de fırtınamsı 
rüzgar bekleniyor. 
Marmara batı ve 
güneybatı, gece 
güney ve güneybatı
dan 2 ila 4, Karadeniz 
batı ve güneybatı 
gece doğusu güney 
ve güneybatıdan 
3 ila 5,kuzey Ege;

kuzeyi doğu ve 
güneydoğu, güneyi 
doğu ve kuzeydoğu, 
öğleden sonra 
tamamı güney ve 
güneybatıdan
2 ila 4, güney Ege; 
kuzey ve kuzeybatı
dan 4 ila 6, sabah 
güneyi 7 kuvvetinde 
esecek.
Yurdun batı kesimleri 
parçalı ve çok bulut
lu, güney Ege kıyıları 
yağmur ve sağanak 
yağışlı diğer yerler 
az bulutlu ve açık 
geçecek. Marmara

ile yurdun iç ve 
doğu kesimlerinde 
sabah saatlerinde 
sis görülecek.
Yyurdun iç ve 
doğu kesimlerinde 
buzlanma ve don 
olayı bekleniyor, 
hava sıcaklığı tüm 
yurtta 2 ila 4 derece 
artacak.
Rüzgar, yurdun batı 
ve iç kesimlerinde 
güney ve güneybatı 
yönlerden, doğu 
kesimlerinde kuzey 
ve doğu yönlerden 
hafif, ara sıra orta

kuvvette esecek. 
Denizlerde fırtına 
beklenmiyor.
Batı Karadeniz, 
Marmara ve 
güney Ege’de 
güney ve güneybatı, 
doğu Karadeniz 
batı ve güneybatı 
doğusu güneydoğu, 
kuzey Ege güney 
ve güneydoğu, 
Akdeniz kuzey ve 
kuzeydoğu'dan;2 ila 
4,doğu Karadeniz ve 
güney Ege açıkların
da 3 ila 5 kuvvetinde 
esecek.

Köprü
Televizyonların reyting canavarı olduğu bir 

dönemde, halkın valisi olarak bilinen Recep 
Yazıcıoğlu'nun hayatının anlatılması çok akıllı
ca. Ayşe Kulin'in unutulmaz eserleri arasında 
yer alan ve merhum Vali Recep Yazıcıoğlu 
nun hayatından kesitlerin anlatıldığı 
Köprü'nün seneryolaştırılıp ekrana taşın
masıyla süper vali birkez daha hatırlatılmış 
oldu bizlere. Recep Yazıcıoğlu ki devletin 
içinde olup, millet gibi konuşan bir valiydi.

Görev yaptığı her bölgede eserler bıraktı. 
Sürgün olarak ifade edilen şark bölgesinde 
göğsünü eşkiyaya karşı kalkan olarak kul
lanan Yazıcıoğlu'nun hayatından kesitler anla
tan "Köprü" roman tekniğinin neredeyse 
kusursuz kullanıldığı bir eser.

"Köprü"; Erzincan dolaylarında, Fırat nehri 
üzerinde inşaa edilen bir köprünün, bu 
köprüyü yaptırabilmek için çırpınan bir 
bürokratın öyküsü. Romanda doğu illerinde 
yaşanan dramı en ince ayrıntılarıyla işlerken, 
mezhep ayrılıklarının kültürel düşmanlığa ve 
tarihten bu yana süregelen çatışmalara karşı 
koyan yöre insanının dramını anlatıyor.

Yazıcıoğlu'nun kapısının her zaman açık 
olduğu söyleniyor, hangi görevde olursa 
olsun. Buna "Kapı kapalı olunca ben vali 
olmaktan çıkıyorum, görevliler istemedikleri 
kişilerle beni görüştürmüyor. Odada otu
rurken vatandaşı yanımda görmek istiyor, 
kimse gelmeyince de 'herhalde dertler bitti’ 
diye aklımdan geçiriyordum."şeklinde açıklık 
getiriyordu.

92 yılında, işkence ve kavurucu sıcakta 
Allah'ın emanetlerini almasını bekleyen 31ı 
erkek 1 bebek ve 1 kadının ölümüyle 
sonuçlanan ve bunun yanısıra.bir anda gece 
cinleri gibi çıkıveren yüzü maskeli eşkiyanın, 
evleri bakkalları, ocakları canları yaktıktan 
sonra kaçıp yıkık bir köy bırakmaları bugün 
bile unutulmuyor. Başbağlar katliamında 
askerin, doktorun, itfaiyenin köprü olmadığı 
için zamanında müdahale edemediğini gören 
Vali 50 yıl boyunca çeşitli sebeblerle yapımı 
savsaklanan bir köprü için gece gündüz 
demeden çalışmalara başlar.

Kazandığı zaferde bir köprü ve 1500 kadar 
insana daha rahat hizmet verme gibi sebebleri 
olmasının yanında topluma terör örgütüyle 
sadece silahla savaşılmaması gerektiğini 
anlatan bir yapıt sunmuştu Yazıcıoğlu. O 
"PKK'ya teslim olmamak mühimdir" paro
lasıyla yola çıkmıştı. Korktuğunuzu, zaafa 
düştüğünüzü hissederlerse üstünüze daha 
çok gelirler. Onlara rağmen buralar gelişecek, 
yaylalar turizme açılacak insanlara iş imkan
ları doğacak" hayaliyle çırpındı ölenedek. 
“Devlet Baba" fikrinin yanlış olduğunu 
düşünüyordu. Her şeyin devletten beklen
memesi gerektiğini söylüyordu ve her kesim
den katılımcı bir demokrasi için kitap bile 
yazmıştı: “Bu Sistem Değişmeli”.

Bununla birlikte Recep Yazıcıoğlu yalnızca 
kendisi ve ailesi için değil, toplumdaki insan
lar için de kendisini korumalıydı. Radar ile 
kontrolün çok arttığı yollarda sürat yapa
madığı için, “Nasılsa arabada Recep 
Yazıcıoğlu var, polisler bana ceza yazamaz” 
diye düşünerek, aşırı sürat yapan bir şoförün 
kurbanı olmamalıydı.

Halkımızın sisteme teslim olmuşçasına 
yeniden yapılanmada herşeyi devletten bek
leme prensibi, halkımızı zamanla duyarsız ve 
ilgisizliğe yönlendirdi. Magazine verdiğimiz 
önemi ve zamanı, eğitime vermez olduk ve 
sonunda sınıfta kaldık. Köprü; sınıfta kalmış, 
ve hala Cumhuriyet'in ilke ve inkilaplarına 
hala ulaşamayan bir toplumu anlatıyor. Süper 
Valiyi bunun için izlemenizi tavsiye ediyorum.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da uyuşturucu baskını! 19 gözaltı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
merkez Osmangazi 
Belediyesi tarafından 
'Kentsel Dönüşüm 
Projesi' kapsamında 
kamulaştırılan Roman 
vatandaşlara ait 
evlerin önemli bir 
bölümü yıkılırken, 
kalan evlerde uyuştu
rucu madde bulun
duğu ihbarı üzerine 
polisler geniş çaplı 
operasyon yaptı.
Polis, açılmayan çelik 
kapıları 'koç boynuzu* 
adı verilen balyozlarla 
kırdı. Sobaya atılıp, 
yakılmak istenen 
esrarlar kovayla su

AB’ye girmek isteyenlerin oranı yüzde 57.41'e düştü
"AB Kıskacında 
Türkiye'nin Sosyo- 
Politik Profili" adlı 
çalışmada, 2002 
yılından bu yana 
vatandaşların AB'ye 
bakışı araştırıldı. 
Araştırmaya göre, 
AB’ye girmek 
isteyenlerin oranı 
yüzde 76.35'ten 
yüzde 57.41'e düştü. 
Merkezi İzmir'de 
bulunan Uluslararası 
Stratejik Araştırma 
Eğitim ve Danışma 
Merkezi (USADEM) 
Genel Koordinatörü 
Prof. Dr. İbrahim 
Armağan, 2002 ve 
2004 yılları ile son 
olarak 2006 yılında 
15 ilde 2 bin 100 
kişiyle, yurt dışında 
ise çeşitli Avrupa 
kentlerinde 740 
Türk vatandaşıyla 
yüz yüze ve anket 
yoluyla yaptığı 
araştırmayı kitap 
haline getirdi.
Prof. Dr. Armağan, 
bu yıl içinde "AB

Otobüs durağında dehşet: 5 yaralı
Bursa’da meydana 
gelen trafik kazasın
da, adeta can pazarı 
yaşandı. Sürücüsü 
belirlenemeyen 
16 P 0902 plakalı 
minibüs, Santral 
Garaj önünde 
halk otobüsü 
bekleyen vatan
daşların arasına 
daldı. Minibüsün 
altında kalan 
beş kişi ağır yara
landı. Yaralılar, ambu

taşıyan polislerce 
söndürüldü.
Operasyonda, 19 kişi 
gözaltına alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çevik 
Kuvvet Şubesi ekip
leri, geçen cuma 
günü Kızyakup 
Mahallesi'nin giriş ve 
çıkışlarını tuttu.
Roman vatandaşların 
evlerine eş zamanlı 
baskınlar düzenlendi. 
Polis, uyarılara rağ
men açılmayan çelik 
kapıları 'koç boynuzu' 
adı verilen balyozlar
da kırıp, evlerde ara 
ma yaptı. Bu arada ev 
sahipleri tarafından

Kıskacında 
Türkiye'nin Sosyo- 
Politik Profili" 
adıyla yayınlanacak 
kitabının içeriğiyle 
ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, Ankara, 
İstanbul, İzmir, 
Adana, Mersin, 
Bursa, Balıkesir, 
Aydın, Antalya, 
Kayseri, Malatya, 
Kahramanmaraş, 
Diyarbakır, Trabzon 
ve Kars'ta yapılan 
görüşmelerde, 
AB'ye olan güven 
ve desteğin 
azaldığını, kuşkuların 
arttığını gözlemledik
lerini bildirdi.
2002 yılında yüzde 
76.35 olan AB 
üyeliğine desteğin, 
2004 yılında 
64.82'ye düştüğünü 
ifade eden Prof. 
Dr. Armağan, 
2006 yılında ülke 
genelinde örnekleme 
yöntemiyle yapılan 
araştırmada ise 
vatandaşın bu 

lanslar ile Devlet ve 
Şevket Yılmaz Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Olay, önceki akşam 
saat 17.15 sıralarında 
yaşandı. Sürücüsü 
belirlenemeyen 16 P 
0902 plakalı minibüs, 
bilinmeyen bir 
nedenle kontrolden 
çıkarak otobüs 
durağında bekleyen 
vatandaşların arasına 
daldı. Bu sırada 
minibüsün çarptığı 

sobalara atılıp, yakıl
mak istenen esrarlar 
polisler tarafından 
kovalarla su döküle 
rek, söndürüldükten 
sonra ele geçirildi. 
Narkotik köpeği 
’Öncü'nün de katıldığı 
operasyonda, satışa 
sunulmak üzere 
hazırlanmış küçük 
paketler halinde 885 
gram esrar, 1 Glock 
marka tabanca, çok 
sayıda mermi ile 
uyuşturucu madde 
satışından temin 
edildiği belirlenen 
20 bin YTL, yüklü 
miktarda çalıntı ziy 
net eşyası ve hassas 

konudaki görüş
lerinde önemli 
değişiklikler olduğu
nun ortaya çıktığını, 
yüzdenin 57.41'e 
düştüğünü 
gözlemlediklerini 
söyledi.
Prof. Dr. Armağan, 
"Yine de halkımızın 
yüzde 60'a yakın 
bir çoğunluğu, 
AB'ye üyeliğimizden 
yana. Oysa AB 
ülkelerinde yaşayan 
Türklerin yüzde 
90 gibi çok 
yüksek kısmı üyeliği 
istiyor" dedi. 
Vatandaşlara göre, 
AB'nin bir uygarlık 
projesi olduğunu da 
ifade eden Prof. 
Dr. Armağarf, 
ancak üyelik 
konusündaki 
karamsarlığın 
dayandığı önemli 
sosyolojik 
gerekçeler bulun
duğunu savundu. 
Prof. Dr. Armağan, 
Londra, Paris,

32 yaşındaki Aslı 
Ayşe Sümbül, 77 
yaşındaki Kâmil 
Cansever ile birlikte 
isimleri öğrenile
meyen 3 kişi yara
landı. Yaralılar, 
çağrılan ambu
lanslarla hastanelere 
kaldırılırken, kazada 
ağır yaralanan 
annesi Aslı Ayşe 
Sümbül'ün yanında 
bulunan 4 yaşındaki 
Melike Nur Sümbül 

terazi ele geçirildi. 
Polis, Yüksel A. (48), 
kızı Gurbet A. (22), 
oğlu M.M.A. (14), 
Gurbet Karasu (21), 
Recep Kırkan (50), 
Kadir Parlaker (43), 
eşi Gülşen Parlaker 
(42), Yıldıray Umut 
(37), N.K. (16) ile 
Ayla Arıkoğlu (40), 
oğlu M.E. (17) ve 
kızı Y.E.'yi (13) 
gözaltına aldı. 
Zanlılar, 
polisteki sorgularının 
ardından sevk 
edildi. Diğer 7 zan
lının ise bugün 
adliyeye sevk edile
ceği bildirildi.

Bordo, Frankfurt, 
Berlin ve Hamburg 
kentlerinde 
Türklerle yapılan 
görüşmeye göre, 
AB ülkelerinde 
yaşayan Türklerin 
yüzde 90'ına 
yakın bir kesimi, 
Türkiye'nin AB'ye 
üye olmasını istiyor, 
ancak Birliğin 
Türkiye'ye yak
laşımından kuşku 
duyuyor.
Batı basınından 
izlediği kadarıyla 
batılı insanların 
yüzde 60'a yakın 
bir kesiminin 
Türkiye'nin 
bugünkü yapısıyla 
AB'ye üyeliğine 
karşı olduğunu 
bildiren Prof. 
Dr. Armağan, 
Türkiye'nin 
üyeliğine karşı 
çıkan kesimin 
büyük bölümünün 
Türkiye'yi yeterince 
tanımadığına 
dikkati çekti 

ise mucize eseri 
yara almadan 
kurtuldu.
Olay sonrası 
annesini arayan 
ve ağlayan çocuk, 
polisler tarafından 
hastaneye getirildi. 
Kazayla ilgili soruş
turmaya başlandı. 
Gözaltına alınan 
ismi alınamayan 
sürücünün 
sorgulaması 
devam ediyor.

Faciaya davetiye!

Bozüyük-Bursa 
çevre yolunun 8. 
kilometresindeki 
virajda 10 gündür 
arızalı olduğu için 
duran treyler 
faciaya davetiye 
çıkarıyor.
Bozüyük çevre 
yolunun Bursa 
girişinde bulunan 
ve yaklaşık 10 
gündür kaldırıl
mayan, sadece 
küçük bir ikaz

Fidan hırsızları 
çiftçileri 

çileden çıkardı

Bursa’nın İznik 
ilçesi'nde fidan 
hırsızları çiftçileri 
çileden çıkardı. 
Boyalıca 
Kasabası'nda bazı 
bahçelere girilerek, 
zeytin ağaçlarından 
"piç" tabir edilen 
fidelerin çalınması 
halkı ayaklandırdı. 
4 kişi oldukları 
tespit edilen zanlılar, 
halkın ve zabıtanın 
takibiyle yakalandı. 
Vatandaşlar, fide 
çaldıkları ileri 
sürülen S.A. ve 
O.T. ile ismi tespit 
edilemeyen 

işareti konulan 
ve emniyet 
şeridinde gibi 
gözüken tırın 
yarısı yola taşmış 

durumda. Yolda 
duran tır bilhassa 
gece ve sisli 
havalarda virajlı 
yolda büyük 
tehlike arz ediyor. 
Sürücüler tırın 
bir kaza yaşan
madan kaldırıl
masını istiyor.

daha 2 kişiyi linç 
etmek istedi.
Darp edilen zanlılar, 
güvenlik güçlerince 
öfkeli kalabalığın 
elinden zor 
kurtarıldı.
Emniyete götürülen 
zanlıların sorgusu 
sürüyor.
Son 5 yıldan 
beri taze zeytin 
şıvgınlarının 
hırsızlar tarafından 
kesilip ağaçlara 
zarar verildiğini 
belirtençiftçiler, 
buna karşı 
tedbir alınmasını 
istedi.
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“Asker öğretmen” olma yolu
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Personel 
Genel Müdürü Remzi 
Kaya, sözleşmeli 
öğretmenlerin de 
vatani görevlerini 
"asker öğretmen" 
olarak yapmaları için 
çalışma başlattık
larını bildirdi. 
Kaya, yaptığı açıkla
mada, kadrolu öğret
menlerin vatani 
görevlerini öğretmen 
olarak yapma hakkı
na sahip olduklarını 
anımsatarak, 
sözleşmeli öğretmen
lerin de aynı haktan 
yararlanabilmeleri 
için çalışma başlat
tıklarını belirtti. 
Askere giden 
sözleşmeli öğretmen
lerin de askerlik 
dönüşü sözleşme 
lerinin aynen devam 
ettiğini anımsatan 
Kaya, şu bilgileri 
verdi: "Sözleşmeli 
öğretmenler ile ilgili 
birçok husus 
yeterince bilinmiyor. 
Sözleşmelerini 
fesh ederek askere 
giden sözleşmeli 
öğretmenler, 
dönüşte 
sözleşmelerinin 
yenilenip yenilen
meyeceğini

“2007’de
50 bin
öğretmen 
atanmalı”

$

ı

İ

Serbest Kürsü

merak ediyor. 
Sözleşmeli öğret
menleri kadro 
karşılığı 
çalıştırdığımız için 
bu öğretmenlerimizin 
sözleşmeleri 
askerlik dönüşünde 
de aynen devam 
ediyor. Ayrıca, bu 
öğretmenlerimizin 
askerlik görevlerini 
kadrolu öğretmenler 
gibi 'asker öğretmen' 
olarak yapmaları 
için çalışma 
başlattık. Milli 
Savunma Bakanlığı, 
talebimizi uygun 
görürse sözleşmeli 
öğretmenlerimizin 
de askerlik 
görevlerini 'asker 
öğretmen' olarak 
yapmalarını

istiyoruz." 
Kaya, 2006 yılında 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun 
4-B maddesi kap
samında çalışan 
20 bin sözleşmeli 
öğretmenin yeni 
yıl ile birlikte 
sözleşmelerinin 
yenilenip yenilen
meyeceğini merakla 
beklediklerini kayde
den Kaya, "2007 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu 
içerisinde bu öğret
menlerimizin 
sözleşmeleri 
otomatikman 
yenilendi. Bu konuda 
sözleşmeli öğretmen
lerimiz hiçbir sorun 
yaşamayacaklar" 
diye konuştu.

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİLSATILIKveKİRAUKLARINIZ İCİHBİZİARAYINIZ
120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli»ı„c

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa • Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macİde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Eğitim Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik'in bu yıl için alı
nacağını açıkladığı 
40 bin öğretmenin, 
açığı kapatmaya
cağını, en az 50 bin 
öğretmen alınması 
gerektiğini savundu. 
Dinçer, yaptığı yazılı 
açıklamada, Çelik'in 
2007 yılı içinde öğret
men atamalarına 
ilişkin açıklamalarına 
değerlendirdi.
Çelik'in, 2007 yılı 
içinde 40 bin öğret
men alınacağını 
bildirdiğini ifade eden 
Dinçer, bu rakamla 
öğretmen açığı 
sorununun çözül 
meşinin mümkün 
olmadığını ifade etti. 
Atanacakların yarıya 
yakınının sözleşmeli 
öğretmen olmasınrn^d 
öngörüldüğünü 
anımsatan Dinçer, 
şunları kaydetti: 
"Sözleşmeli öğret
menlik uygulaması 
eğitimin sorunlarını 
çözmek bir yana, iş 
güvencesinden yok
sun, düşük ücretlerle 
çalışma anlamına 
gelmektedir; Eğitimin 
vazgeçilmez unsuru 
öğretmendir ve 
eğitimin niteliği 
öğretmenin niteliği ile 
doğru orantılıdır. 
Öğretmenlik mesleği 
düzenlilik ve 
süreklilik gerektirir. 
Sözleşmeli 
öğretmenlerin mevcut 
çalışma koşulları ile 
öğrencilere faydalı 
olabilmesi mümkün 
değildir."
Dinçer, öğretmenliğe 
atanmak için 120 bin 
adayın beklediğini, 
2007 yılı içinde 50 bin 
öğretmenin atanması 
gerektiğini ifade etti.

KAYIP
Burşa Gümrük 
ve Muhafaza

Başmüdürlüğünden 
Seri A-3

250158 seri holü 
sağlık karnemi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Elif ÇAL .
Gümrük Memuru

Dr. Gürcan VURAL 
Kanser Tanı Uzmanı

Kanser ! ...
Kanser; vücut hücrelerinin anormal şekil de, 

kural tanımadan çoğalmasıdır..
Ülkemizde kalp -damar hastalıklarından 

sonra ikinci sıradaki ölüm sebebidir..
Ülkemizde her yıl 150 bin kişinin kansere 

yakalandığı tahmin ediliyor. Kanser tek bir 
hastalık olmayıp, vücuttaki tüm doku ve 
organlarda olabilir..

Çevresel ve içsel nedenler olarak ikiye 
ayrılabilir..

Çevresel nedenler (Kimyasal-radyasyon, 
virüs gibi) ve içsel nedenler 
(Hormonal-bağışıklık bozuklukları, kalıtsal 
mutasyonlar) birlikte veya ardışık olarak 
hücreleri etkileyerek uzun yıllar içinde 
kansere yol açabilir..

Sizlere kısa olarak bazı başlıklarla cevaplar 
vermeye, sizleri kısa cümlelerle aydınlatmaya, 
bilgilendirmeye çalışacağım...

İyi huylu ve kötü huylu tümör ne demektir?.
İyi huylu tümörler kanser değildir. Başka 

bölgelere yayılmazlar. Tamamen çıkarıldık
larında genellikle tekrarlamazlar.. Kötü huylu 
tümörler komşu organ ve dokulara yayıldığı 
gibi, lenf ve kan yoluyla uzak organlara da 
yayılır.

Peki... Kanserden korunmak mümkün mü ?.
Kanserden korunmada beslenmenin rolü 

büyük. Sigara ve alkol hızlandırıcı.
Ayrıca güneş ışınlarından korunma deri 

kanseri için koruyucu etken..
Bitkisel kaynaklı besinlerin fazla tüketilmesi, 

özellikle hayvansal yağlardan uzaklaşma, 
alkol ve sigara içmemek, aktif olup egzersizler 
gibi şeyler..

Erken tanı işe yarar mı?.
İşte işin en önemli noktası bu...
Kişilerin kendi kendini muayenesi, kontrol 

muayeneleri ve taramalar ile erken tanı 
mümkün.. Böylece hastalığı daha erken tanı 
konulabildiğinden, tedavi şansı da yükseliyor. 
Bunu iyi okuyun, hiç şikayeti olmayanlar bile 
düzenli Doktor kontrolleri yaptırmalarını öne 
riyoruz.

Bazı örnekler; Meme kanserinde 40 yaş 
üzerinde ki kadınlar her ay kendi kendine 
meme muayenesi yapmalı, yılda bir kez dok
tor muayenesi ve mamografi yaptırmalıdır..

Kalın bağırsak kanserleri; 50 yaşından sonra 
dışkıda gizli kan testi, belirli aralıklarla 
Sigmoidoskopi -kolonoskopi -bağırsak filmi 
çekilebilir.

Rahim kanserleri; Cinsel olarak aktif olanlar 
ve 18 yaşın üzerinde olanlar yılda bir kez PAP 
testi ve pelvik muayene yaptırmalı..

Prostat kanseri; 50 yaş ve üzerindeki erkek
ler yılda bir kez doktor muayenesi, PSA (pros 
tat spesifik antijen testi) yaptırmalıdır...

Kanserin belirti ve bulguları köken aldığı 
doku ve organlara göre değişir.

Aşağıda ki belirtilere dikkat edin: 
- Uzun süren, iyileşmeyen yaralar. 
- Dışkılama ve idrar alışkanlıklarında 

değişikler.
- Beklenmeyen kanama ve akıntılar..
- Meme veya başka organlarda elle 

hissedilen şişlikler.
- Yutma güçlüğü veya hazımsızlığı.
- Uzun süren ses kısıklığı ve öksürük.. Bu 

bulgular her zaman kanser demek değildir.
Ancak nedenlerinin belirlenmesi için mutla

ka bir doktora başvurulması gerekir.
Kanser nasıl tedavi edilir ?...
Cerrahi - Radyoterabi - Kemoterabi 

-Immünoterabi başlıca tedavi yöntemleridir..
Kanserden kurtulmak ne oranda 

mümkündür derseniz, erişkinlerde yüzde 70, 
çocuklar da yüzde 80 oranda iyileşmek 
mümkündür. Son senelerde bu alanda büyük 
çalışmalar yapılıyor, bazı türlerde yüzde 100, 
bazılarında yüzde 90-95 iyileştirme oranı 
olduğu görülüyor. Ancak hastalığın cinsi, 
yaygınlığı, uygulanan tedavi gibi bazı faktörler 
tedavi şansını doğrudan etkiler, Sağlıklı gün
ler sîzlerin olsun..
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Vergi iadesini 
kaldıran tasarı
görüşülecek

İşçi ve memurların 
vergi iadesi uygula
masına son veren, 
vergi iadesi yerine 
asgari geçim indiri
mi getiren Gelir 
Vergisi Kanunu 
Tasarısı, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyo 
nu'nda, 10 Ocak 
Çarşamba günü 
görüşülecek.
Asgari geçim indiri
minin, brüt asgari 
ücretin yarısı olarak 
belirlendiği tasarıyla, 
eşi çalışmayan işçi 
ve memurlara, ayrıca 
brüt asgari ücretin 
yüzde 10'u, 2 çocuk
la sınırlı olmak üzere 
de çocuk başına 
yüzde 7,5 oranında 
indirim sağlanıyor. 
Bugünkü asgari 
ücret üzerinden yıllık 
380 YTL vergi iadesi 
alan bir asgari 
ücretliye, asgari 
geçim indirimi ile yıl

lık 477 YTL katkıda 
bulunulacak. 
Bakanlar Kurulu, 
asgari geçim indirim 
tutarlarını, toplamı 
asgari ücretin yıllık 
brüt tutarını aşma
mak üzere, artırma 
veya kanuni oranına 
kadar indirmeye 
yetkili olacak. 
Gerçek usulde 
vergilendirilen 
ücretlilerin ödeye
cekleri gelir vergisi 
tutarının belirlen
mesinde asgari 
geçim indirimi 
uygulanacak.
Asgari geçim 
indiriminin getirilme
siyle de ücretlilerde 
vergi indirimi uygu
laması yürürlükten 
kaldırılacak.
Asgari geçim 
indirimi, 1 Ocak 
2008'den itibaren 
elde edilen gelirler 
için geçerli olacak.

SATILIK
Az kullanılmış 

40 binlik otomatik 
Kömürlü Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GERÇEK fflSiflşiK
Hüseyin TAŞKIRAN 

HER TÜRLÜ
LflZOGLU

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 Oöll, A tıt 71c 11 70
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İhracat hedefimiz, 
100 milyar dolar

Devlet bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
2007 yılı ihracat 
hedefini 100 milyar 
dolar olarak açıkladı. 
Tüzmen, Türkiye 
İhracatçılar'"Meclisi 
(TİM) Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu 
toplantısının 
açılışında yaptığı 
konuşmada, Türkiye 
ekonomisinin 19 
çeyrektir kesintisiz 
büyüdüğünü, bunu 
da dış tıcarat 
sayesinde gerçek
leştirdiğini söyledi. 
Dış ticaretin, Gayri 
Safi Milli Hasıla'nın 
(GSMH) yüzde 
50'sine karşılık 
geldiğini kaydeden 
Tüzmen, 2007 ihra
cat hedefinin 100 
milyar dolar 
olduğunu söyledi. 
Tüzmen, "Biz 
bunu yapabilecek 
güçteyiz. Bu üç 
haneİMhracat 
rakamını sizlerle 
Türkiye'ye kazandır
mak istiyorum" dedi. 
Tüzmen ayrıca iç 
talepte yaşanan 
yavaşlama ve 
enerji fiyatlarında 
önümüzdeki 
dönemde gerçek
leşecek gevşeme de 
hesaba katıldığında, 
2007 yılında dış 
ticaret açığının 
dış ticaret hacmine

oranında ciddi 
iyileşme meydana 
geleceğini bildirdi. 
2005 yılında 
yüzde 22,8 olan 
bu oranın, bu yıl 
sonunda yüzde 
22'ye düşeceğini 
tahmin ettiklerini 
söyledi. Bakan 
Tüzmen, aynı 
şekilde ihracatın 
ithalatı karşılama 
oranının da bir 
miktar düzelerek 
yüzde b2,y dan 
yüzde 63,5'e 
yükselmesini 
beklediklerini 
kaydetti. Bakan 
Tüzmen 2006 yılı 
Ocak-Kasım dönemi 
itibariyle ithalatın bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 19,2 artarak 
125,3 milyar 
dolar olarak 
gerçekleştiğini 
hatırlatırken, 
sonuçta 2006 itha
latının 135 milyar 
dolar olmasının 
beklendiğini 
vurguladı.
Öte yandan 
Tüzmen, 2007 
ihracat hedeflerinin 
100 milyar dolar 
olduğunu söylerken, 
ihracatçılara 
dönerek, bu rakamı 
onlarla birlikte 
birkaç kez t 
ekrarladı.

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

Sanayi üretimi, 
Kasım’da

yüzde 10.9 arttı
Türkiye'nin sanayi 
üretimi, geçen yılın 
Kasım ayında, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %10,9 
oranında arttı.
2005 yılının Kasım 
ayında sanayi 
üretimi %10 artmıştı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2006 Kaşım ayı 
Sanayi Üretim 
Endeksi sonuçlarını 
açıkladı.
Buna göre Kasım 
ayında, önceki yılın 
aynı ayına kıyasla 
üretim, madencilik

sektöründe 
üretim %1 oranında 
azalırken, imalat 
sanayiinde %11,4; 
elektrik, gaz ve 
su sektöründe de 
%11,1 oranında 
arttı.
2005 yılı Kasım ayın
da üretim artışları, 
madencilik sek
töründe %20,2; elek
trik, gaz ve suda 
%11,2; imalat 
sanayiinde %9,4 
olmuştu. Sanayi 
üretimi 2006 yılı 
Ekim ayında ise 
%2,5 artmıştı.

Telefon borçlarına 
indirim var

Türk Telekom, 2007 
yılına borç indirim 
kampanyası ile 
başladı. Türk Tele 
kom'a olan borçla 
rım ödeyemeyen 
aboneler için 'borç 
indirim kampanyası" 
dün başladı.
Türk Telekom 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
borç indirim 
kampanyasından 
yararlanacak müş
terilerin, "Telekom 
Hukuk Sistemine 
aktarılmış olan ve 
abonelik iptal tarihi 
01.09.2006 tarihin
den öncesine ait tüm 
borçları, 1.09.2006 
tarihinde iptal olup, 
Telekom Tahsilat 
Servisinde "Limit 
Altı Telekom Tahsilat 
Servisi takipte" 
durumunda 
bekleyen ve öden
memiş tüm borçları, 
Telekom Hukuk ve 
Tahsilat sistem
lerinde olmayıp, 
kampanya sistemine 
aktarılmamış olan 
tüm borçları (tak- 
sitlendirilmişler 
dahil olmak üzere) 
kampanya kap
samında olacak. 
Açıklamaya göre, 
kampanya kap
samında hizmet 
bedeli, faturalı 
gecikme ve varsa 
vekalet ücretlerinde 
herhangi bir indirim 
söz konusu olmayıp 
faturasız gecikme ve 
reeskont faiz-

terinden; tek ödeme 
de (peşin ödeyen
lere) yüzde 90, 2 tak
sitte ödeyenlere 
yüzde 7Ö, 3-4 tak
sitte ödeyenlere 
yüzde 60 indirim 
uygulanacak.
Açıklamada, kam 
panya kapsamında 
borçludan vekalet 
ücreti dışında her
hangi bir masraf ve 
taksitli ödemelerde 
taksitlendirme bedeli 
alınmayacağı belirti 
lerek, "Kampanya 
işlemleri nedeniyle 
ortaya çıkan damga 
vergisi Türk 
Telekom tarafından 
karşılana çaktır. 
Müşterilerimizin 
borçlarını iş yerle 
rimizde nakit ya da 
kredi kartı ile ya da 
Ziraat Bankası 
ve/veya Vakıflar 
Bankası aracılığı ile 
ödeyebilecek olup, 
taksitler halindeki 
ödemelerde de 
kredi kartı ile 
ödeme kabul 
edilecektir.
Kampanyadan 
yararlanacak olan 
müşterilerimize ilk 
taksit tutarının peşin 
olarak ödenmesi 
kaydıyla kampanya 
sisteminden alı
nacak "kampanya 
katılım formu" 
imzalatılacaktır. 
Ancak, borcunu tek 
seferde ödeyecek 
Müşterilerimiz için 
katılım formu 
düzenlenmeyecektir.

'Gemlik Körfez' internettewww.gemlikkorfezgazetesi.com

internettewww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Alzheimer geni, 
yaşlılıkta 

harekete geçiyor
Barış Güler’in 
kaleminden

Bilimadamları, 
Alzheimer hastalığı
na yol açan genin 
uzun yıllar "uyuduk
tan" sonra etkisini 
yaşlılıkta gösterdiği
ni saptadılar. Bunun, 
bazen genç yaşlarda 
görülen zihinsel ge 
rilemenin, Alzheimer 
geniyle ilgisi bulun
madığını gösterdiği 
belirtildi.
AvustralyalI bili- 
madamları, 6.560 kişi 
üzerinde 20 yıl süren 

। araştırmalarında, 
APOE4 geninin 
insan ömrünün son 
demlerine kadar aktif 
hale geçmediğini 
gördüler.
Neuropsychology 
dergisinde yayım
lanan araştırmada, 
deneklerin, 
Alzheimer'in etk
ilediği hafıza, tepki 
gösterme yeteneği 
ve zihin hızlarına 
bakıldı.
20-64 yaşları arasın

Bebeği sallayarak unutmayın
Annelerin bebeklerini uyutmak için gelenekler 
ve yanlış bilgiler sonucunda ayağında ya da 
salıncakta hızlı sallamasının beyinde 'bebek 
sallama sendromu' denilen ciddi hasara yol 
açarak, beyin kanamalarına neden olabildiği 
bildirildi.
Bursa Acıbadem Hastanesi Nöroşirürji Uzmanı 
Prof. Dr. Kaya Aksoy, beyin kanamasının, pek 
çok sebebe bağlı olarak meydana gelebileceği
ni söyledi. Genel olarak beyin zarları arasında, 
beyin içerisinde veya kafatası ile saçlı deri
arasındaki kanamaların tümüne birden beyin 
kanamaları denildiğini ifade eden Aksoy, beyin 
kanamaların en fazla travmaya uğramış olgu
larda görüldüğünü bildirdi
Travma sonrası cilt altında oluşan kanamaların 
özellikle çocuklarda çok önemli sonuçlar 
doğurabildiğin') vurgulayan Aksoy, "Çünkü 
bunlar herhangi bir şekilde tedaviye ihtiyaç 
göstermese bile, çocuğun kan miktarı az 
olduğu için, cilt altıyla kafatası arasında 
biriken kanama çocukta kansızlığa neden ola
biliyor. O yüzden bu kanamanın miktarının 
mutlaka saptanıp çocuğa kan takviye edilmesi 
gerekiyor" dedi.

'Gemlik Körfez'intemettewwr.gemlikkorfezgazetesi.com

daki deneklerin 
yüzde 27'sinde 
APOE4 geninin 
olduğu, ancak bun
larda zihinsel 
fonksiyon açısından 
genin bulunmadığı 
kişilerden farklılık 
görülmediği saptandı 
Araştırma ekibinin 
başkanı Melbourne 
Üniversitesi'nden 
Anthony Jorm, 
insanlarda zihinsel 
değişikliklerin 20Tı 
yaşlarda başladığını 
hatırlatarak, bu duru- | 
mun geni taşıyan ve 
taşımayan denek
lerde farklılık göster
mediğini söyledi. 
Zihinsel fonksiyon
larda 20-60 yaş 
arasındaki gerile
menin genin olup 
olmamasına bağlı 
olarak sürdüğünü 
belirten Jorm, genin 
etkisinin daha 
ileri yaşlarda 
görüldüğünün 
anlaşıldığını söyledi.

ÇİZİYORUM
7 YAŞ

J

Egzersiz kanseri önlüyor
Kaliforniya Üniver- 
sitesi'nde yapılan 
araştırmaya göre, 
haftada düzenli 
olarak 1-3 saat 
arasında egzersiz 
yapan kadınların 
göğüs kanserine 
yakalanma riskinin 
yüzde 30, 4 saatten 
fazla egzersiz yapan
larda da yüzde 55 
oranında azaldığı 
tespit edildi.
Uzmanlar yıllardır, 
masa başında 
çalışanlarla kolon 
kanseri arasında 
doğrudan bir ilişki 
olduğunu, rahim, 
cerviks, prostat ve 
akciğer kanser

lerinde, eğzerşiz 
düzeyinin artışıyla 
kanser riskinin azal
ması arasında1 kesin 
bir azalmanın , 
olduğunu belirterek, 
"Bazı kanser tür
lerinde özellikle 
göğüs kanserinde 
obezite, kanser 
gelişimiyle istatistik

sel olarak ilişkilidir. 
Bu diagnoz boyutu 
nedeniyledir, yağ 
dokusunun artışın
dan kaynaklanır. 
Bu mantıklı görün
mektedir. Düzenli 
egzersiz yapan 
kişiler obezlere göre 
daha düşük yağ 
oranına sahiptirler,

olası kanser riskini 
uzaklaştırmaktadır. 
Benzer şekilde, 
egzersiz metaboliz

mayı hızlandırır. 
Bu metabolizma 
artışı sindirim ve 
boşaltım süreçlerinin 
artışına yol açar. 
Bu olayın, kimyasal 
kanser yapan ve 
yenilen sağlıksız 
besinlerin 
metabolitlerini 
uzaklaştırdığı 
düşünülmektedir. 
Kesin sonuç kolon 
ve diğer gastroin- 
testinal kanser tür
lerinin azaldığını 
göstermektedir" 
dedi.

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Eilmin Adı 
ÇİNLİLER GELİYOR 
TAKVA

ATLAS SİNEMASI 
İLK AŞK

Seanslar
1 1.30 - 14.00 - 16.15 - 18.15-20.15
1 1.45 - 18.15 - 20.15

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.00 
(Rezervasyon Tel : 512 03 46)

intemettewwr.gemlikkorfezgazetesi.com


9 Ocak 2007 Salı SAĞLIK Sayfa 11

Kuş gribine karşı ilaç stoku
Olası bir kuş gribi 
salgını konusunda 
tüm ülkeleri uyaran 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (DSÖ) 
önerileri doğrultusun
da çalışmalarını 
sürdüren Sağlık 
Bakanlığı, ilaç 
stokunu artırmaya 
hazırlanıyor. Geçen 
geçen yıl Türkiye'de 
4 kişinin hayatını 
kaybetmesine yol 
açan kuş gribinin 
görüldüğü 11 ildeki 
grip vakalarının da 
takip edildiği 
bildirildi.
DSÖ, stoklayacakları 
antiviral ilaç miktarını 
ülkelere bırakırken, 
Sağlık Bakanlığı, 
depolarında bulunan 
1 milyon 130 bin 
antiviral ilaç 
Tamiflu'ya ek olarak, 
yakında 84 bin kutu 
daha alacak.
Bakanlık ayrıca 
çocuklarda kullanım 
kolaylığı olduğu için 
depolarındaki 30 bin 
kutu antiviral şurubu 
da takviye edecek. 
Sağlık Bakanlığı, 

ı konuyla ilgili tüm kişi, 
I kurum ve kuru

luşların küresel grip 
salgınını tanımaları 
ve görevlerini yerine 
getirmek üzere hazır
lık yapmalarına 
yardımcı olacak 
bilgi ve çerçeveyi 
belirlemek 
üzere bir "Ulusal

Pandemi Planı" 
hazırladı.
Sağlık Bakanlığı 
yetkilileri, il sağlık 
müdürlüklerine 
yeterli sayıda 
antiviral ilaç 
gönderildiğini 
belirterek, herhangi 
bir vakanın ortaya 
çıkması halinde 
gerekli 
müdahalelerin 
yapılabilmesine 
olanak sağlayacak 
alt yapının 
oluşturulduğunu 
bildirdiler.
Sağlık Bakanlığı, 
dünyada ortaya çıka
bilecek olası bir grip 
salgınına karşı önlem 
olarak geçen yıl 

başlattığı 
uygulamayla 
11 ildeki grip 
vakalarını 
takip ediyor. 
"Ulusal Grip 
Sürveyansı" adı 
verilen uygulamayla 
bu illerde grip 
virüsünün 
dolaşımda olup 
olmadığını 
izlemeye alan 
Bakanlık yetkilileri, 
"Bu yıl havaların iyi 
gitmesinden 
dolayı şu an 
ülkemizde influenza 
virüsü aktif hale 
gelmiş değil" 
dediler.
Öte yandan, 
Tarım ve

Köyişleri 
Bakanlığı, Çevre 
ve Orman Bakanlığı 
ile Kuş 
Araştırmaları 
Derneği tarafından 
eylül ayından bu 
yana göç eden 
kuşlar üzerinde 
bir çalışma 
yürütülüyor. 
Çalışmayla özel 
ağlarla yakalanan 
kuşların yanı 
sıra herhangi bir 
nedenden dolayı 
ölen kuşlardan 
alınan kan örnekleri 
incelenerek 
kuş gribinin 
tehlike oluşturmadan 
teşhis edilmesi 
amaçlanıyor.

Miyop sonradan 
ortaya çıkıyor

Malatya Devlet Hasta 
nesi Göz Hastalıkları 
ve Cerrahisi Uzmanı 
Op.Dr. Mete Açıkgöz, 
miyopun gözün 
önden arkaya olan 
ekseninin uzaması 
sonucu ortaya çıkan 
refraksiyon kusuru 
olduğunu söyle 
yerek, "Miyop do 
ğumda nadir görülür 
ve çocuk büyüdükçe 
ortaya çıkmaya 
başlar" dedi.
Op.Dr. Mete Açıkgöz, 
doğuştan olan yük
sek miyopilerin 
genellikle -10 veya 
daha fazla diyoptrilik 
bir kırılma kusuru 
olduğunu belirterek 
"Bu hastalar yakının
daki dışında görsel 
dünyadan bihaber 
gibidir, fakat göz
lerinden 1-2 metre 
uzakta tutulan küçük 
objelere odaklama 
yoluyla genellikle 
normal bir görmeye 
sahip olurlar. Bu 
miyopi genellikle 
'İlerleyici değildir. 
Doğuştan olan yük
sek miyöpiler de 
gözün önden arkaya 
olan uzaklığı normal.

Burada kusur 
korneanın aşırı 
dik olmasındandır. 
Hastanın normal bir 
uzak görme ve 
dünya algısı elde 
edebilmesi için 
tespit edilir edilmez 
düzeltilmesi gerekir" 
dedi.
İlerleyici miyobinin 
kırılma değişiklik
lerinin 20 yaşında 
dengeye kavuş
tuğunu ancak bazen 
30'lu yaşların orta
larına kadar ilerleye
bileceğini belirten 
Açıkgöz, şöyle 
konuştu: "Miyopi 
derecesi görme ile 
her ne kadar birebir 
bağlantılı ise de yine 
de önemli olan 
gözün retina 
dediğimiz sinir 
tabakasının duru
mudur. Retina 
tabakası ne kadar iyi 
ve fovea dediğimiz 
merkezi keskin 
görmeyi sağlayan 
bölgesi ne kadar 
sağlamsa hastada o 
kadar iyi görecektir. 
İlerleyici miyopinin 
efektif tedavisi 
mümkün değil."
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

RESMİ DAİRELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya
Yenikapr (212)
Yalova (226)
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60
516 12 12
I811 13 23

513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

513 45 46Habaşgaz
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

NÖBETÇİ ECZANE
9 Ocak 2007 Salı 

FATİH ECZANESİ
ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

CEMLIK'İN İLK GÜNLÜK GAZETE SI

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2641 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
2006-2007 yılı
1. Küme İl Gençler 
Futbol birinciliğinde 
dün Gemlik

Atatürk stadında 
oynanan maçta 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu takımı 
11 Eylül İlköğretim

Okulu takımını
4-1 yendi.
İlk yarısı 2-1 TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu takımının

üstünlüğüyle 
kapanan maçta 
ikinci yarıda 2 gol 
daha atan TSO Gazi 
İlköğretim Okuilu

takımı maçı 4-1 
kazandı.
TSO Gazi İlköğretim 
futbol takımının 
gollerini Ömer (3)

ve Akif atarken
11 Eylül İlköğretim 
Okulu takımının tek 
sayısını Samet kay
detti.

Hvaillanf ™ya dogalgaz isi san, 
r cm.TP"’*--' HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI gemlik ana bayii

İsıtma, sıcak su ne 
kontrol çitalarımla

DOGALGAZ 
KOMBİ 
KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA 
RADYATÖR 
SPLİT KLİMALAR
DOGALGAZ SOBASI 
TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 
Tek (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com


‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
AK Parti Kumla Belde Başkanı Sedat Yaşar, gençlerin maçlarını kendi sahalarında oynamak istediklerini haykırmalarına rağmen seslerini duyuramadıklarını söyledi.

Kumlalı gençler saha istiyor
Futbol oynamak için gerekli tüm malzemelerin hazırlandığı Kumla sahasının maçlara açılama
masına tepki gösteren AK Parti Kumla Belde Başkanı.Sedat Yaşar, ‘‘Kumlalı gençlerin spor 
yapmaları engelleniyor" dedi. Yaşar, İl Spor Müdürü Ömer Gümüş ile Kumla Belediye Başkanı 
Eşref Güre arasında 2005 yılında imzalanan protokol gereği işlemlerin yapılarak sahanın 
Kumla Belediyesi tarafından bakımının yapılmasının imza altına alındığını söyledi. Sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GFMI İK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
10 Ocak 2007 Çarşamba infofa gcnilikkorfezgazctesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Silahlı şehir 
magandası 

kahvehane ve 
pastaneyi bastı
Bursa'da 10 dakika arayla bir kahve
haneyi ve bir pastaneyi tarayan 
silahlı genç, polisi alarma geçirdi. 
Silahla 2 el ateş ettiği pastanedeki 
güvenlik kamerası tarafından görün
tülenen şahsın yakalanması için 
çalışma başlatıldı. Haberi sayfa 4’de

Hamidiye Mahallesi’nde Yunus Emre Çocuk Parkı yanındaki binada hemodiyaliz hastalarına 15 sağlık personeli ile hizmet veriliyor.
II

W! Güne Bakış
• A - .*** I Kadri GÜLER

kadri auler(cı)hotmail.com

Sağlıkta rekabet..
İnsanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır.
İnsanın sağlıklı yaşaması ise en doğal 

hakkıdır.
T.C. Anayasası’na göre toplumun ve birey

lerin^ sağlıklı yaşaması için gerekli koşulları 
yaratma görevi devlete verilmiştir.

Devlet her türlü sağlık koşullarını yaratmak 
için gerekli önlemi almak zorundadır.

Bunun için Sağlık Bakanlığı kurulmuş, 
sağlık ocakları, Devlet Hastaneleri, Dispanser 
ler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar kurul
muştur.

Devlet Sağlık konusunda her türlü araştır
mayı destekliyor, uluslararası sağlık kuru
luşları ile de organizasyon içinde bulunuyor..

Sağlık pahalı bir hizmet..
Bu hizmetin büyük bir bölümü devlet 

tarafından karşılanıyor. Bir bülümü de özel giri 
şimciler tarafından.

Gemlik Sağlık kuruluşları açısında son yıl
larda büyük ilerleme gösterdi.

Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nin 
Gemlik'e kazandırılmasından sonra hizmet ağı 
genişledi.

Bugün birçok branşta doktor Gemlik 
Hastanelerinde var. Bazı branşlar ise yeni yeni 
geliyor. Bunlardan biri de Hemodiyaliz 
Bölümü. Gemlik Devlet Hastanesi ek binasında 
hemodiyaliz bölümü aylar önce açıldı.

Şimdi bu konuda Rentıp Diyaliz merkezi de 
hizmet verecek. Diyaliz hastaları bu merkezler 
açılmadan çok çile çekti artık bu çileler azala
cak. Araya rekabet de girince kalite artacak 
gibi geliyor bana.

v Eczacipaşı - 
Baxter kuruluşu 
olan Rentıp Gemlik 
Hemodiyaliz ünitesi 
Hamidiye Mahalle 
si’nde bulunan 
Yunus Emre Çocuk 
Parkı yanındaki 
binada hemodiyaliz 
hastalarına hizmet 
vermeye başladı. 
15+1 Hemodiyaliz 
makinesi bulunan 
Rentıp Gemlik 
Hemodiyaliz Merkezi 
nin SKK, Bağkur 
ve Emekli Sandığı 
ile anlaşması 
bulunuyor.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Öğrencilere hijyen anlatıldı
Gemlik Kız Meslek 
ve Anadolu Kız Mes 
I ek Lisesi öğrenci
lerine 2 Nolu Sağlık 
Ocağı Hemşiresi 
Hatice Kafalı tarafın
dan hijyenin önemi 
anlatıldı. Kafalı, 
soru larını da yanıt
layarak, öğrencileri 
bilgilendirdi.
Haberi sayfa 4\de

Maliye’de 
fatura 

fiş alarmı
Gelir İdaresi Başkan 
lığı, halen TBMM gün-i 
demindeki Gelir vergi? 
si kanununda değişik
lik öngören yasa tasa 
rısında da yer alan 
vergi iadesinin kalk- 
masıyla birlikte, alış £ 
ve rişlerde yurt çapın
da kapsamlı vergi 
denetimleri başlatıyor.

Haberi sayfa 9'da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gcnilikkorfezgazctesi.com
hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA 

Özelleştirme ...
Türkiye’yi içine 

düştüğü darboğazdan 
kurtaracak yeni bir 
çözüm olarak sunulan 
özelleştirmeyle Tüm 
toplumun alıştığı yol
suzluklar, rüşvetler ve 
suistimaller birden 
ortadan kalkacakmış 
havası yaratılıyor.

Bununla da yetinil 
meyip, sanki ülkede 
herşey değişecek
mişçesine bir hava 
estiriliyor.

"Özelleştirme"ye 
karşı çıkanlar "gerici" 
ilan ediliyor, "özel 
leştirme" yanlıları ise 
kendilerini "devrimci" 
olarak sunmakta bir- 
birleriyle yarış ediyor
lar;

KIT'lerin kurul
masında ve bugüne 
kadar var olmasında 
kullanılan halkın 70 
yılda yarattığı değerleri 
el çabukluğuyla bir yer 
lere devşirmek, Özal 
döneminde "iş bitirici- 

, lik" olarak adlandı 
rıhrken, bugün ise 
"devrimcilik" olarak 
sunuluyor.

"Özelleştirme" ile 
ne yapılmak istenmek-

Buluşma

tedir?
Aslında sorunun 

yanıtı basittir: Yıllarca 
halkın gelirleriyle oluş
turulmuş devlet kuru
luşları tasfiye edilerek 
ya da satılarak devre
den çıkartılacaktır. 
Buraya kadar sorun 
yoktur. Ama KIT'lerin 
tasfiye edilmesine ya 
da satılmasına neden 
gerek duyulmuştur?

Herkesin bildiği 
gibi, KIT'ler yıllar boyu 
tekelci sermayeye 
ucuz girdi sağlayan 
kaynaklar durumun 
dadır. Ayrıca tekelci 
burjuvazinin sıkıştığı 
her dönemde, ucuz 
kredi kapısı hep devlet 
bankaları olmuştur. 
Palazlanan unsurlar, 
hemen her zaman 
devlet kuruluşlarının 
ürünlerini yok pahası
na satın alarak ya da 
devlet ihalelerini kap
atarak kendilerini 
geliştirmiş ve güçlen 
dirmişlerdir. Özel sek
törün saflarına katmak 
istediği kişiler, hep bu 
KIT'ler aracılığıyla 
sağlanmıştır.. Onlara 
KIT'lerden sağlanan 

yüksek maaşlar “trans 
ferler” için yeterli 
olmuştur.

Bilinçli olarak geri 
bıraktırılmış ülkelerin 
emperyalist ülkelere 
olan büyük borçlarının 
geri ödenmemesinin 
getirdiği mali sorunlar 
dünya çapında "özel 
leştirme" kampanyası 
ile çözülmeye çalışıl
maktadır. Amaç, geri- 
bıraktırılmış ülkelerde
ki eski teknolojiye da 
yalı KIT'lerin tamamını 
satın almak değildir. 
Amaç, bu devlet kuru
luşlarının verimli ve 
gerekli olanlarını satın 
almak, kalanlarını ise 
kendi sermayesi için 
yeni yatırım alanları 
açmak için tasfiye et 
mektir. Böylece gerek 
atıl kalan sermayesini 
harekete geçirebile
cek, gerekse üretken 
sermayesinin kâr oran
larını yükseltebilecek
tir. Onlar için önemli 
olan sermayelerinin 
yeniden değerlenmesi, 
kâr oranlarının yük
selmesidir. Bu açıdan 
amaç yeni pazar ola 
nakları ortaya çıkar
mak ve mevcut pazar 
lan genişletmektir.

Yeni-sömürgecilik 
yöntemleriyle geri- 
bıraktırılmış ülkelerde 
kendi pazarını geniş 
leten emperyalizm, 
1980 sonrasında yeni- 
sömürgecilik yöntem
lerinde ortaya çıkan 
bunalımı ve tıkanıklığı 
bu şekilde aşabileceği
ni hesaplamaktadır. 
1960'lardan itibaren 
dünya çapında yaygın
laşan yeni-sömürgeci
lik uygulamalarının 
yarattığı pazarlar da 
artık emperyalizme 
yetmemektedir.
Yapılan düzenlemelerle 
1980 ekonomik buh 
ranını geçiştirebilen 
emperyalist ekonomil
er, geri-bıraktırılmış 
ülkelerdeki iç pazarı 
daha da geliştirmekten 
başka seçenekleri 
bulunmamaktadır. 
SSCB'nin dag itil mışlığ ı 
koşullarında ortaya 
çıkacağı beklenen yeni 
pazarların kendilerine 
maliyetinin yüksek 
olması, kaçınılmaz 
olarak geri-bırak- 
tırılmış ülkelerin İç 
pazarlarını yeniden 
öne çıkartmıştır.

Onların tek istediği 
iç pazardan devlet 

kuruluşlarının çıkartıl
ması ve kendi ticari 
değerleri için yer 
açılmasıdır. Üretimin 
çok uluslaşmasının 
getirdiği avantajlarla 
mal ve hizmetlerini en 
ucuza maledebildiği 
yerde üreten 
emperyalist tekeller 
için sorun, bu ürünleri
ni pazarlayabilmektir. 
Bizim gibi ülkelerde 
emperyalizmle baştan 
bütünleşmiş işbirlikçi- 
tekelci burjuvazinin 
görece güçlenmişliği 
emperyalist tekeller 
için uygun bir ortam 
yaratmıştır. Bu işbir
likçiler aracılığıyla 
oluşturmuş olduğu 
orta ve hafif sanayiyi 
daha da geliştirerek, 
KIT'lerden boşalan yeri 
doldurabilecektir. İşte 
ülkemiz de etkin sınıfın 
"özelleştirme"nin 
başını çekme nedeni 
de budur. Bu yolla 
işbirlikçiliklerinin 
getirdiği kârlarını daha 
da artıracaklardır.

Sözün özü. KIT'lerin 
özelleştirilmesi, propa
ganda da kullanıldığı 
gibi, halk kitlelerinin 
çıkarlarıyla ya da daha 
iyi yaşam koşullarıyla 
uzaktan yakından ilgisi 
yoktur. Tek amaç, 
emperyalist tekellere 
yeni pazarlar yarat
mak, böylece yeni 
talep bulmaktır. Ama 
kapitalist ekonominin 
temel özelliklerinden 

birisi de kâr oranlarını 
yükseltme yönündeki 
her faaliyetin, bir i 
dönem sonra kâr oran
larında düşmeye yol 
açmasıdır. Bu açıdan 
KIT'lerin özelleştirilme
si, kısa dönemde tekel
lerin kâr oranlarının 
yükselmesine neden 
olsa bile, uzun sürede 
etkisiz kalacaktır.

Konunun diğer 
boyutu ise, kitlelerde 
yaratılmak istenen 
"beklentiler"dir. 
Neredeyse enflas 
yonun tek nedeni 
olarak gösterilmeye 
çalışılan KİT'lerin tas
fiyesi ile ortaya çıka
cak işsizlikten çok, 
daha büyük bir kes
imin enflasyonun 
düşmesi ve bu yolla 
yaşam koşullarının 
iyileşmesi beklentisi, 1 
aynı zamanda 
özelleştirmenin yarat
tığı en önemli sorun 
durumundadır.

Asıl sorun da 
budur..

Ancak bugüne dek 
gerçekleştirilen 
özelleştirmeler 
düşünce ile uygula
manın çakıştığını 
ortaya koymaktadır.

Kapanan KİT’ler.çığ 
gibi büyüyen işsizler 
ordusu ülkenin üzerine 
kabus gibi çökmekte
dir.

Ve kabus.... Sosyal 
patlamaya davetiye 
çıkarmaktadır.

www.kocakgayrimenkul.com 

1/ A f A 1/ GAYRİMENKUL lvvzk.z\lx BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DflS / G€MLIK ŞUB€SI
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

ARANAN GAYRİMENKULLER
EE*159 Dörtyol 130 M2 10 kat 3*1

AA-004 Mevki önemli değil 1000 M2 
deniz görecek arsa
AA-010 Bursa Yolu Özeri 4000 M2 Tır Parkı olacak
AA-13 Kumla Narlı arası 1000 M2

Deniz görecek içinde ev olabilir
AA-027 Yalova Yolu 1000 M2 I icarı İmar

Zemin Etudlu 5 kat imarlı 1 600 000 YTL
AA 063 Narlı Koyu 1 222 M2 anayola 5 mt 300 000 Yİ
AA-064 Serbest Bölge 39 183 M2
Sanayi İmarlı 3 000 000 YTL
AA-067 İznik Göl kenarı 800.000 M2 Turizm
tesısıs kurulabilir 5 500 000 YTL
AA-088 Orhangazi 19 0 77 M2 sanayi imarlı 1 250 000

E-031 M.

pırnapen 41 000 Yit

E-060 Mî

SATILIK MÜSTAKİL EV

SATILIK DÜKKAN
E E-00 7 Gazhane Cd .120 M 2 zemin 1 kat kalorıfı 
1 100 YTL kıra geliri var banka ipotekli 115.000

EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı 
müstakil 2,5 katlı , sobalı

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
AA-002 Buyukkı M2 imarlı 35 (»00 Y 11 

12 konut imarlı 250 000
>y ıçı 60 000 Y 11
13300 M2 Çiftlik veya

olabilir 120.000 YTI
Manastır 909 M2 villa imarlı 200 000 Y 11

ticari imarlı 15 000 YTL
AA-020 Engorıı Koyu 12000 M2 1/25 000 plan 
depolama imarlı 1 000 000 YTL

konut imarlı 2 000 OO0 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30 00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700 000 Y T l
AA-033 Serbest bölge 50 000 M2 anayol «400 m 
cephe depolama imarlı 7 500 000 YTL

Cad 730 M2

zoyilin ağaçlar. var 95.000 YTL
AA-060 Küçukkurnla 1000 MK2 imarlı 100 000 YTL

uluna 150 m» cephe benzindik olabılı» 250.000 YTL
ıA 091 Çevre yolu 1 081 M2 yola 50 mt
ephe ticari imarlı 750.000 YTI
LA-092 Yalova Yolu 9.408 Gemlik e çok 
akın ticari imarlı 3 000.000 YTL
LA-096 Fıstıklı Koyu 4.500 M2 denize 60 mt 350 000 YTL

SATILIK ZEYTİNLİK
2+1 bakım ister 35 000 YTL 
EE-062 Manastır 120 B2 4 k 
daire 100 000 YTI
E E-077 Hamıdıye Mh 114 fc

F .081 Man.

SATILIK FABRİKA

E -048 Golyaka 2 000 M2 İçinde evi olan
rnık golüne sıfır 65.000 YTL
E-071 Esadıye Koyu Yalova 12902 M2

’ katlı ahşap bina ev. ahır, traktör 250 000 YTL

iortak.nl bahçesi var 800 000 YTL
E-080 Orhangazi Cd 7800 M2 Ev ahır elektrik.

■u. artezyen meyve ağaçları 200 000 YTL
■E-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks
>v8 oda. 2 banyo elekrık. su zeytin ve rneyva 
ıgaçlan çocuk parkı ana yola 1 20 rot 85 000 YTL

30 000 YTL

200i
adet d;

sansörlu 90 000 YTL 
30M2 2 kat

dogalgaz

IE-004 Gazh
iE-005 Lise

’C 000

108 M.

>zel yapım 130 000

l20 000 YTL .

rhângazfde 33000 M2 12000M2
nh hazır 7 500 000 YTI
aşar Koyu 2828 M2 2800 M2 kapalı
ır 900 000 YTL
nık yolu 38000 M2 13000 M2

KAT KARŞILlOl ARSA

AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy ıçı
Yalova yoluna 1 Km 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın.
araba girer. 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL j
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF

E E-006

KİRALIK DAİRE

Et -020 Man. 
kaloriferli. 2 
EE-095 Eski

E E 012 Manastır 120 M2 6 kat 3*1 n 
bakımlı daire 100 000 YTL
EF -013 Yem sahil 90 M2 5 kat 3* 1 yı 
ması afsız deniz manzaralı 85 000 Y
F E 014 Manastır 124 M? 1 kat masr; 
bakımlı daire 85 000 YTL

nzarah 10 adot 125 000 YIL 
3+1 2007
120 000 YTL
»56 katlarda 4 + 1 2 banyo
ıdet 1 70 000 YTL

SATILIK VİLLA

bakımlı daire 70 000 YTL

EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat

İl 70 000 YTL 
iastır 135 M2 3 
lombılı 80 000

67 000

kulu yanı bakımlı 55 000 V' 
1 İstiklal Cad 146 M2 9 kaf 
120 000 vn.
3 Kumla 80,M? 5 kat 2+1 sil 
ireli full oiyalı 42 000 YTL

000 y

EE-054 Umurbey 210 M2 dubıeı 2'0 M2 bahçeli, demi manzaralı 
EE468 Dobnıa 500 M2 tnpler full lüks 350 M2 bahçe 300.000 YTL 
EE -068 Dobnıca 500112 Tnpleı villa full lüks daire 600.000 YTL 
EE-076 Karacaalı 550112 tnpleı denize sıfır, (akunlı bahçe 325.000 YTL 
EE47I Oriıanıye Mh 140 M2 Dubleks deniz manzaralı 
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE49' Kumla 250 M2 tnpleı site ıçı denize 50 mİ 220.000 YTL
EE-141 Otfunıye M .200 M2 dupleks bakımlı supeı manzaralı 250.000 YTL 
EE-101 Bursa Çekirge 180 M2 tnpleı özel yapım lüks 400.000 YTL 
EE160 Kurşunlu sahil 260 M2 Iripleks sile içinde yüzme havuzu.
o»H yapım lüks, yem 300.000 YTL

AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy ıçı 60 000 YYÜ 
E E *003 İskele Meydanı 55 M2 5 katlı 
meyhaneler sırasında bina 200 000 YTL 3 
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath 
imarlı benzinlik 2 250 000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş 
Resort Otel 1 450 000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı. .3 

imarlı benzinlik 1 200 000 YTL
E E-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2.5
katlı hazır işyeri restaurant 550 000 YTL ıJI

□tm ayrı girişi var 130 000 YTL 
ıd 25 Mi 2 katlı devren kiralık

EF 138 Orhangazi Cad 500 M2 faal durumda

NOT: Telefonla görüşmelerinizde 
Kayıt No’sunun bildirilmesi rica olunur.

http://www.kocakgayrimenkul.com
iortak.nl
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Hamidiye Mahallesi’nde Yunus Emre Çocuk Parkı yanındaki binada 
hemodiyaliz hastalarına 15 sağlık personeli ile hizmet veriliyor

Rentıp Gemlik Hemodiyaliz 
Ünitesi hizmete girdi

I YazıYORUMin
^Di^Hekim^zcaî^URAL

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

Seyfettin ŞEKERŞÖZ 
Eczacıbaşı Baxter 
kuruluşu olan 
Rentıp Gemlik 
Hemodiyaliz ünitesi 
hizmete girdi. 
Hamidiye 
Mahallesi’nde 
bulunan Yunus 
Emre Çocuk parkı 
yanındaki binada 
Pazartesi gününden 
itibaren hemodiyaliz 
hastalarına hizmet 
vermeye başlayan 
Rentıp Gemlik 
Hemodiyaliz Merkezi 
Sorumlu Hekim 
Dr. Can Yüksel ile 
Dahiliye Uzmanı 
Doğan Çimen'in 
yönetiminde 
15 sağlık personeli 
ile hastalara 
hizmet veriyor. 
Gemlik dışında 
Armutlu, İznik ve 
Orhangazi'de bulu
nan yaklaşık 60 
hemodiyaliz has
tasını evlerinden 
alan elemanlar 
hastaları yine özel 
araçlarla evlerine 
bırakıyorlar.
15+1 Hemodiyaliz 
makinesi bulunan 
Rentıp Gemlik 
Hemodiyaliz 
Merkezinin SKK, 
Bağkur ve Emekli 
Sandığı ile anlaş
ması bulunuyor. 
Hemodiyaliz tedavisi 
için hastanın ve 
hasta yakınının 
yazılı onayı alın
madan hiçbir tedavi

NAKİL

ücretinin talep 
edilmediği bildirilen 
Rentıp Gemlik 
Diyaliz Merkezi’nde 
hastaların 
bütün ihtiyaçları 
karşılanıyor. 
Her geçen gün 
büyüyen ve gelişen 
Gemlik'te bu tür 
sağlık kuruluşlarının 
hizmet vermek 
amacıyla açılmaları 
hastalar ve yakınları 
açısından memnun
luk yaratıyor. 
Uzun yıllardan 
bu yana Gemlik 
ve çevresindeki 
hemodiyaliz hasta
larını Gemlik'ten 
özel araçlarla alarak

Bursa'ya götüren 
ve tedavilerinin 
ardından yine 
evlerine getiren

Rentıp Hemodiyaliz 
Merkezi artık bu 
hizmeti Gemlik'te 
verecek.

Saddam Hüseyin....
Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin 

Kurban bayramı günü sabaha doğru 05.00 
te Bağdat’ta asıldı... Kurban bayramı 
arifesinde...

Yeni yıla bir gün kala.. İnfaz gece yarısı 
alelacele gerçekleşti..

Saddam’ı astılar..
Asanlar; Uluslararası hukuku katlederek 

işgalci olanlar, demokrasi getiriyoruz diye 
ülkeyi yağmalayanlar, petrol kuyularına el 
koyanlar, ve bu ülkede 650 binden fazla 
kişiyi öldürenler, ülkeyi kan ve ateş çem
berine düşürenler...

Asılan iyi kötü bu ülkeyi yirmi yıldır idare 
eden devlet başkanı.. Suçlu....

Astıran bundan daha büyük suçlu..
Bu köşenin yazarı olan ben Saddam Hü 

seyin’in bir çok işlerini sevmeyen biriyim.
Ama yapılanları da kınıyorum... Saddam 

için özel mahkeme kuruldu..
Mahkeme hakimleri Kürt asıllı olmasına 

dikkat edildi..
Saddam’ı asanlarda Şii asıllı cellatlar.. 

Adam asılmış bunlar etrafında dans edip 
gösteri yaptıklarını Şii liderinin adını 
bağırdıkları gazeteler yazıyor..

Duruşma esnasında savunma avukat
larından üçü öldürüldü.. Diğerleri yurt dışı
na kaçtı. Sonra da Saddam’ı konuştur
madan acele astılar..

Saddam konuşsun istemediler... 8 yıl 
| süren Irak -İran savaşında bir milyon insan 

öldü. Bu savaşta Saddam’ı destekleyen ona 
kimyasal silah veren, nüklear silah (atom 
bombası) teknolojisi satanlar kimlerdi ?..

Kuveyt’i işgal et diyenler, ondan istedik
leri petrolü alamayınca üzerine gittiler.

Baba Bush, o zaman niye devirmedi?..
Halep’çe katliamında ona kimyasal silah 

lan satan ülkeler niye sessiz kaldılar ?..
Görüldü ki ne kitle imha silahı var, ne de 

terörle ilişkisi.
Kendi kendine horozlanan, büyüklük 

hastası, kendine zararı olan bir lider....
Kürtleri de baskı altında tuttuğu için 

aslında Türkiye için yararlı idi.
Ondan sonra Talabani’ler - Barzani’ler 

başımıza bela olup, devlet kumaya kalktılar.. 
Talabani Irak Cumhurbaşkanı oldu...

Saddam Hüseyin adil biçimde yargılan
ması, Orta doğu’da saklanmış bir çok 
gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olurdu.. 
Bir çok bilgi -belge açıklanabilirdi.

Ama öyle olmadı.. Bazı şeylerden 
korkanlar, acele bayram günü öldürdüler..

Diğer suçları arasında Halep’çe veya 
benzerleri daha da büyük suçlardı..

Onlar konuşulmadı, Saddam’a suikast 
yapacak kişileri öldürdü diye mahkum edip 
susturdular... Saddam’la birlikte bir çok sır 
da mezara gitti.
Saddam’ın asıl suçu, Irak’ı dış sömürüye 
açmaması idi.

Amerika ordularını Irak’a sürdü, yaktı, 
yıktı, binlerce kişiyi öldürdü.

Bu gün Amerika Irak’tan kaçma hesapları 
içinde, bu yenilginin intikamını da Saddamı 
dini bayram günü asmakla aklı sıra meydan 
okudu....

Irak’ta bu idamdan sonra yeniden bin
leşerek kurulma mümkün değildir.

Ülkenin üçe bölünmesi Amerikanında 
istediğidir. Kürtleri şımartıyor, Kuzey

Irak’ta bir Kürt devleti kurdurup ayağını 
oraya basmak istiyor.

Bölüp, küçükleri himayesine alıp, 
sömürmek kuraldır..

Saddam Hüseyin bir bayram günü idam 
edildi... Dünyada Amerika biraz daha 
sevimsiz olmak için ne gerekirse akılsızca 
yapıyor. Böylece bu yıl ki Kurban 
Bayramını Amerikalılar da kutladılar..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Öğrencilere hijyen anlatıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Kız Meslek 
ve Anadolu Kız 
Meslek Lisesi 
öğrencilerine 
hijyenle ilgili bilgiler 
verildi.
2 Nolu Sağlık Ocağı 
Hemşiresi Hatice 
Kafalı'nın konuşmacı 
olarak katıldığı 
bilgilendirme 
toplantısına 
öğrenciler büyük 
ilgi gösterdi.
Genel Temizlik, 
Vücut Temizliği, 
sağlar ve 
bulunulan ortamın 
temizliğinin ön 
plana çıkarıldığı 
toplantıda öğrenci
lerin de sordukları 
sorulara aydınlık 
getirildi.
Hemşire Hatice 
Kafalı, yaptığı 
bilgilendirmede 
öncelikli olarak 
hijyenin tanımla
masını yaparken 
bunu "Su ve 
Sabun" olarak 
gösterdi.
Ailelerin evlerinde 
kullandıkları her Kafalı, öğrencilerden cevaplar vererek

gelen sorulara da onları bilgilendirdi

malzemelerin 
mutlaka o kişiler 
tarafından kullanıl
ması gerektiğini 
söyleyen Kafalı, 
"Aksi yapıldığında 
hastalığa davetiye 
çıkarılır" şeklinde 
konuştu.
Yaklaşık bir saat 
süreyle öğrencilere 
temizlik ve hijyen 
konularında bilgi

Taksiciyi bagaja 
kilitleyen zanlıların 

robot resimleri çizildi
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, bir taksi
ciyi bagaja kilitleyip 
silah zoruyla 
parasını ve değerli 
eşyalarını gasp 
eden zanlıların 
robot 
resimleri çizildi. 
Bursa'da taksi 
sürücülüğü yapan 
29 yaşındaki 
M.D.'nin 16 T 0151 
plakalı aracına 
müşteri olarak 
binen 2 kişi, ticari 
aracı İnegöl İlçesi 
Tahta köprü Beldesi 
yakınlarına götürdü. 
Aynalı Çeşme 
mevkiinde silah zo 
ruyla bagaja kilitle
nen M.D.'nin 700 YTL 
parası, kol saati ve 
cep telefonu yağma 
edildi. Mağduru 
aracın bagajına kilit
leyip kaçan zanlıların 
yakalanması için jan
darma ekipleri geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı. Mağdurun

beyanı doğrultusun
da şüphelilerin robot 
resimleri de çizildi.
30-35 yaşlarındaki 
zanlılardan birisinin, 
buğday tenli, 
1.70-1.75 boylarında 
bıyıksız ve sakalsız 
kısa saçlı ve 
üzerinde siyah 
mont olduğu, ikinci 
zanlının ise 30-35 
yaşlarında hafif 
sakallı ve paltolu 
olduğu bildirildi.

MÜJDE! ÜNVER TRAKTÖRDEN
YENİ YIL FIRSATI !

hm,... Jâ® ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 
PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ
TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR.
^ARAYIN GÖRÜŞELİM

NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

faS TEL: 573 27 77
0.532 312 22 39 - 0.532 673 92 88
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Kumlalı gençler saha istiyor

Seyfettin SEKERSÖZ
Futbol oynamak 
için gerekli tüm 
malzemelerin 
hazırlandığı Kumla 
sahasının maçlara 
açılamamasına 
tepki gösteren AK 
Parti Kumla Belde 
Başkanı Sedat Yaşar, 
"Kumla'h gençlerin 
spor yapmaları engel
leniyor" dedi. 
Futbolcuların 
soyunma odaları ile 
hakem odası ile 
tuvaletlerinin bulun
duğu yeni binanın 
yaklaşık iki yıl önce 
yapıldığını hatırlatan 
Sedat Yaşar, 
İl Spor Müdürlüğü 
tarafından gönderilen 
kale direkleri ve 
sahayı çevreleyen 

tel örgülerin de 
hazırlandığını 
belirterek, "Kumla 
belediyesi tarafından 
sahanın yan tarafın
dan gelen yağmur 
sularını engellemek 
için set yapılması 
gerekiyor, bunun 
yanında belediye 
tarafından sahanın 
içindeki küçük 
taşlar temizlendikten 
sonra maçlara hazır 
hale getirilecek ve 
Kumlaspor maçlarını 
kendi sahasında 
oynama fırsatı 
bulacak" dedi. 
İl Spor Müdürü 
Ömer Gümüş ile 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre 
arasında 2005 yılında 
imzalanan protokol 
gereği işlemlerin 

yapılarak sahanın 
Kumla Belediyesi 
tarafından bakımının 
yapılmasının imza 
altına alındığına 
dikkat çeken 
Sedat Yaşar, 
"Sorun sadece 
yağmur sularının 
engelleneceği taştan 
set yapmak, 
protokola rağmen 
Kumla Belediye 
Başkanı Sayın 
Eşref Güre'nin 
vurdumduymazlık 
örneği göstermesine 
anlam veremiyoruz. 
Modern soyunma 
binasına sahip 
Kumla sahasında 
futbol oynanmaması 
belediye başkanının 
ayıbıdır" şeklinde 
konuştu.
Kumlalı gençlerin

maçlarını kendi 
sahalarında oynamak 
istediklerini 
haykırmalarına rağ
men seslerini duyura
madıklarını söyleyen

Yaşar, "Her belediye 
başkanı gençlerine 
spor yapma imkanı 
yaratmak için çaba 
gösteriyor ama 
Kumla'da maalesef 

bu yönde hiçbir adım 
atılmıyor. Kumla 
sahasının maçlara 
açılmamasına Kumlalı 
gençler adına tepki 
gösteriyorum" dedi.

Tiyatro severlere müjde!
Seyfettin SEKERSÖZ
Abdullah Şahin 
Nokta Tiyatrosu 
sanatçıları tarafından 
Özürlüler Okulu 
yararına verilecek 
Tiyatro gösterisi 
22 Ocak'ta Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
yapılacak.
Gündüz ve akşam 
seansı olmak üzere 
gençlere ve büyükler 
için iki ayrı oyun 
sergileyecek olan 
Nokta Tiyatrosu 
Gemlik'li tiyatro 
severlere beklediği 
gösteriyi sunmaya 
hazırlanıyor.
Gündüz seansında 
sadece gençlere ve 
ücretsiz olarak 
oynanacak oyunun 

adı Gençlik Çıkmazı 
ve yazarı ve yönet
meni Abdullah Şahin. 
Belediye Kültür 
Merkezinde gündüz 
saat 10.00-11.00- 
13.00-14.00-15.00- 
16.00 saatlerinde 
olmak üzere üç 
kez oynanacak 
oyunda sağlıklı 
bir nesil ve uyuşturu
cu maddeye "Hayır" 
diyen, bağımlıların 
olmadığı bir 
Türkiye için el ele slo
ganı işleniyor.
Gençlik Çıkmazı'nda 
ayrıca Belgesel 
Tiyatro Sinevizyon 
ve Film Gösterisi 
ile gençlere 
uyuşturucunun 
zararlarını anlatan 
çalışmalar

"Zararını gösterelim 
derken reklamını 
yapmamak gerekir" 
düşüncesinin hakim 
kılındığı Gençlik 
Çıkmazı bu 
nedenle 
hazırlanmış.
AKŞAM 
BÜYÜKLERE 
EKMEK ARASI 
HAYAT
Akşam saat 20.00 de 
ise büyüklere 
yönelik komedi 
türünde ikinci 
oyun sahnelenecek. 
Osman Cavcı'nın 
yazdığı ve Abdu İlah 
Şahin'in sahneye 
uyarladığı Ekmek 
Arası Hayat'ın yönet
menliğini ise Hadi 
Çaman yapıyor. 
Komedi türündeki

alırken oyunun 
solistliğini 
Onur Mete ile 
Berat Akyürek 
yapıyor.

oyunda Abdullah 
Şahin, Fulden 
Akyürek, 
Muhlis Asan, 
Esin Gündoğdu,

Oylum Şahin, 
Pekcan Türkeş, 
Ahmet Ünal ve 
Ilhan Daner rol



I
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Bursa’nın gençleri el ele
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyi üyeleri, 
Nisan ayında 
Bursa'da gerçek
leştirilecek 
Ulusal Gençlik 
Parlamentosu 
oturumu öncesi bir 
durum değer
lendirmesi yaptı. 
Toplantı, Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyi etkinlikleri 
kapsamında

Türkiye’den 6 Endüstri Mesleki Lisesi Müdürü Japonya’da
Ordu Endüstri 
Meslek Lisesi (EML) 
Müdürü Ömer Baş, 
Japon İşbirliği 
Ajansı'nın (JICA) 
davetlisi olarak 
Japonya'ya gitti. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile 
JİCA arasında 
imzalanan protokol 
kapsamında, 
robot teknolojisinin 
Türkiye'deki 
endüstri meslek 
liselerine yerleşti 
rilmesinin alt yapısı 
olan "Endüstriyel 
Otomasyon 
Teknolojileri" ile

Bursa'da bulunan 
gençlik platformları 
arasındaki 
iletişimin 
güçlendirilmesi 
ve işbirliğinin 
sağlanması 
gayesiyle yapıldı. 
Nisan ayında 
Bursa'da gerçek
leştirilecek 
Ulusal Gençlik 
Parlamentosu 
oturumu hakkında 
yapılan toplantıya 
Oşmanğâzi. Yerel 

ilgili düzenlenecek 
eğitim programına 
6 lise müdürü davet 
edildi. Ordu'nun 
yanı sıra Bursa, 
Denizli, Konya, 
Malatya ve 
Tekirdağ illerinden 
6 müdürün 
katılacağı eğitim 
programı, 
1 Şubat tarihine 
kadar sürecek. 
Ordu EML Müdürü 
Baş, herkesin 
hayranlıkla 
baktığı 
Japon robot 
sanayisinin alt 
yapısını oluşturacak

Gündem 21, Nilüfer 
Yerel Gündem 21, 
Orhangazi Yerel 
Gündem 21, 
Mustafakemalpaşa 
Yerel Gündem 
21, İznik Yerel 
Gündem 21, 
Mudanya Yerel 
Gündem 21, 
Yenişehir Yerel 
Gündem 21 
programlarının 
gençlik platformları 
temsilcileri katıldı. 
Yerel Gündem-21

olan "Endüstriyel 
Otomasyon 
Teknolojileri" ile 
ilgili düzenlenecek 
eğitim programının

okullarında başarıyla 
uygulanması 
için gereken tüm 
çalışmayı yapacak
larını söyledi.

Hemşehri Evi'nde 
yapılan toplantıda 
konuşan Bursa 
Yerel Gündem 21 
Gençlik Konseyi 
Başkanı Murat 
Başlar, Bursa'da 
bulunan Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
platformları arasında 
iletişim ağını 
güçlendirerek 
çok ortaklı ve 
daha verimli 
çalışmalara imza 
atacaklarını belirtti.

Silahlı şehir 
magandası 

kahvehane ve 
pastaneyi bastı
Bursa'da 10 dakika 
arayla bir kahve
haneyi ve bir pas
taneyi tarayan silahlı 
genç, polisi alarma 
geçirdi. Silahla 2 el 
ateş ettiği pas
tanedeki güvenlik 
kamerası tarafından 
görüntülehen şahsın 
yakalanması için 
çalışma başlatıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
dün gece önce bir 
kahvehaneye girip 
hiçbir şey söyleme
den 2 el ateş eden 
Orhan isimli kişi, 
daha sonra Özşafak 
Pastanesi'ne geldi. 
Buradaki çalışanlara 
da bir şey demeden 
2 el ateş eden zanlı, 
daha sonra elini kol
unu sallayarak kaçtı. 
Olayın şokunu 
yaşayan pastane 
çalışanlarından 
Kemal Bektaş, vit
rinin arkasına sak
landığını söyledi. 
Bektaş, zanlıyı ilk 

başta müşteri zan
nettiklerini, silahla 
ateş ettikten sonra 
şahsın "bir şey 
olmamış" gibi çık
tığını ifade etti.
Zanlının sıktığı mer
miler önce pasta 
dolabına, daha 
sonra da duvara isa
bet etti. Olayın 
şokunu yaşayan 
pastane sahibi Birol 
Şafak, saldırının 35 
yıllık müesseseyi 
derinden etkilediğini 
belirterek, "Tek 
tesellimiz kimsenin 
burnunun kanama
ması. Adaletin tecel
li edeceğine inanıy
oruz. Milleti korkut
mak, gözdağı ver
mek için böyle bir 
şey yapıyorlar. Ama 
biz, Allah'ın 
yardımıyla kimseye 
pabuç bırakmaya
cağız. Efendilik en 
büyük hazinedir. 
Hiçbir suç da ceza
sız kalmaz" dedi.

Uludağ ihracattı Birliği’nin 2007 ihracat hedefi 20 milyar dolar
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) Genel 
Sekreteri İbrahim 
Okur, ihracatın 
Türkiye'nin geleceği 
olduğunu belirterek, 
20. yıl olan 2007'de 
ihracat rakamı hedef 
lerinin 20 milyar 
dolar olduğunu 
belirtti.
İbrahim Okur, UİB'in 
2006 yılı ihracat 
değeriendirmeleri ve 
2007 yılı hedefleri 
doğrultusunda 
Uludağ Kar Otel'de 
basın toplantı 
düzenledi. Toplantıda 
UİB'in 2007 hedefleri 
doğrultusunda bil
giler veren Okur, bu 
yıl özellikle fuar ve 
tanıtım faaliyetlerine 
ağırlık vereceklerini 
söyledi. 2007 yılında 
Türkiye'ye alım 
heyetleri getirmenin 
yanı sıra milli 
katılımın oluşturul
masına yönelik info 
stand katılımları ve 

milli katılımlar ger 
çekleştireceklerini 
ifade eden Okur, 
2007 yılında 12 farklı 
alanda eğitim prog 
ramı düzenleyecek
lerini kaydetti. 
UİB Genel Sekreteri 
Okur, 2007 yılında 
Almanya ve ABD'de 
2'şer, Ispanya, 
Bulgaristan ve Hong 
Kong'da da Ter adet 
info stand katılımları 
gerçekleştireceklerini 
belirtti. İhfo stand 
katılımlarının daha 
geniş boyutlu olan 
milli katılımlara 
aracılık ettiğini 
bildiren Okur, bu 
katılımların düzenle
nen ülkelerde milli 
katılımlar için 
nabız yoklamaları 
olduğunu ifade etti. 
2007 yılı içerisinde 
Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, Hollanda ve 
İtalya'da milli katılım
lar gerçekleştirecek
lerini duyuran Okur,

İstanbul, Bursa ve 
Konya'da 7 adet alım 
heyeti organizasyonu 
yapacaklarını belirtti. 
Alım heyeti organiza
syonlarının ihracat 
bağlantılarında 
büyük önemi olduğu 
nu kaydeden Okur, 
"Alım heyeti prog 
ramlarına, dünyanın 
dört bir yanından 
a 11 c 11 arı geti ri yoruz. 
Bunlar Türkiye'de 
fabrikaları gezerek, 
ihracat bağlantıları 
kuruyorlar" dedi.
İbrahim Okur, 2007 
yılında önemli 
organizasyonlardan 
birinin de eğitim 
faaliyetleri olduğunu 
belirtti. Bu yıl dış 
ticarete yönelik 
12 farklı alanda 
eğitim programı 
düzenleyeceklerini 
bildiren Okur, 
1. UİB Moda Tasarım 
Günleri'nin de 
ilk kez Şubat 2007'de 
gerçekleştirileceğini 

bildirdi. İstanbul ve 
İzmir'de düzenlenen 
moda günlerinden 
sonra bu yönde 
bir karar aldıklarını 
belirten Okur, 
hedeflerinin 
Bursa'daki tekstil 
varlığını ön plana 
çıkarmak olduğunu 
ifade etti. Okur, 
moda .tasarım günleri 
kapsamında .yarış
malar ve defileler 
düzenleyeceklerini 
söyleyerek, tekstil 
konusunda otorite 
odakların dikkatini 
Bursa'ya çekmeye 
çalışacaklarını 
vurguladı.
Eğitim faaliyetleri 
içerisinde Kasım 
2007'ye program
lanan Avrupa Birliği 
(AB) Mali Yardımları 
ve 7. Çerçeve Progra 
mı'na da değinen 
Okur, tüm firmaları 
AB hibelerinden 
yararlanmaya çağırdı. 
Firmaları AB mali

yardımları doğrul
tusunda proje . 
yapmaya çağıran 
Okur, "AB'nin 
parası var fakat fir
malarımızın projesi 
yok. Firmalar, AB 
desteklerinden 
yararlanmaya yönelik 
projeler yapsınlar. 
Ayağı yere basan 
bir projenin bu 
hibelerden ve 
kredilerden yararlan
mama durumu yok" 
diye konuştu.
Okur, bu yıl dış 
ticarette firmalara

yardımcı olmak 
gayesiyle UİB 
bünyesinde bir 
Eximbank irtibat 
bürosu kurduklarını 
belirtti ve firmaları 
dış ticaret konusun
da bilgilenmek 
maksadıyla 
Eximbank irtibat 
bürosuna çağırdı. 
Okur, 2006'da 
yeniden düzenlenen 
UİB web sitesinin 
de dış ticaret 
konusunda tüm 
bilgileri içerdiğini 
hatırlattı.
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2007'nin ilk haftasında cinayet ve ölümlü kazalar Acemi sürücü
İstanbul, 2007 yılının 
ilk haftasında cinayet 
ve ölümlü trafik 
kazalarında ilk 
sırayralırken, ikinci 
sırayı ise İzmir aldı. 
Çpğunluğu trafik 
kazası olmak üzere 
40 kentte ölümlü 
olay meydana geldi. 
Resmi kaynaklardan 
edinilen bilgiye göre, 
2007 yılının ilk 
haftasında İstanbul'
da 8 kişi cinayetten, 
10 kişi ise trafik 
kazasında hayatını 
kaybetti. İstanbul 
ölümlü olaylarda 
birinci sırada yer 
alırken, ikinci 
sırada İzmir yer aldı. 
İzmir'de cinayetten 
4, trafik kazasından 
9 kişi hayatını 
kaybetti. Bir hafta 
içerisinde akıllarda 
kalan olaylar biride 
Şanlıurfa'da barış
maya gelen damadını 
öldüren kayınpeder 
oldu. Hatay'da trenle 
kamyonetin çarpış

Cezaevi firarisi minibüste karşılaştığı 
polisin tabancasını alarak ateş etti

Bilecik’in Bozüyük 
İlçeşi'nde 
cezaevinden firar 
eden bir hükümlü, 
Bursa'da minibüste 
karşılaştığı polis 
tarafından 
yakalanacağını 
zannedip panik 
yapınca yakayı ele 
verdi, Minibüste 
karşılaştığı resmi 
polisin tabancasını 
aldığı ye ateş 
ettiği öne sürülen 
sabıkalı şahıs, 
polis., memulu 
tarafından nefes 
kesen kövalamacayla 
yakalandı...
Alınan bilgiye göre, 
silahla müpsser 
fiil, yalan beyan, 
hırsızlık, şartlı 
tehdit, bakime sövme 
suçlarından hükümlü 
bulunan Murat Ç. 
(34), 30 Ekim günü

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

KÖRFEZ
REKLAM

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

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

masında ölen 7 
kişiyle, CHP Konya 
Milletvekili Nezir 
Büyükcengiz ve 
Devlet eski Bakanı 
Mustafa Taşar'ın 
öldüğü kazalar 
dikkat çekerken, 
2 dağcıda Niğde'nin 
Demirkazık dağında 
donarak ölmüştü. 
2007'nin ilk haftasın 
da İstanbul'da 8, 
İzmir'de 4, Trabzon, 
Şanlıurfa ve Adana 
2 kişi cinayetten 
öldü. Bursa, 
Antalya, Giresun,

hükümlübulunduğü Emniyet .
Bozüyük Dodurga Müdürlüğü'nden 
Kpyü’hdökr yarı açık / Yav.uzşefirn 
cezaevinden firar etti. Mahallesi'ndeki • ; 
Bayram izninden evine giden resmi 
dönmeyince firarr polis memuru 
verilen Murat Ç, polis A.B, firari hükümlü, 
ve jandarma tarafın-’ .Murat Ç.fjle 
dan her yerde aran- minibüste karşılaştı,
maya başlandı. Şüpheli hareketlerde
Görevli olduğu bulunan Murat Ç. ■

Mardin, Yalova, 
Ankara, Aydın, 
Nevşehir, Çankırı, 
Diyarbakır, Edirne, 
Çorum ve Van'da da 
1'er kişi cinayete 
kurban gitti. Yine 
yeni yılını ilk haf
tasında İstanbul'da 
10, İzmir ile Hatay'da 
9'ar kişi, Ankara'da 7, 
Konya'da 6, Şanlıur 
fa'da 5, Bursa'da 4, 
Kocaeli'de 3, Sam 
sun, Sivas, 
Adıyaman, 
Afyon kara hisar, 
Kayseri,

Kahraman m araş, 
Tekirdağ, 
Çankırı ve 
Ordu'da 2'şer, 
Niğde, Bolu, Yalova, 
Burdur, Kırıkkale, 
Aydın, Amasya, 
Sinop,. İsparta; ve. 
Balıkesir' de Ter kişi 
trafik kazalarında 
hayatını kaybetti; 
Öte yandan yangında 
Sinop'ta 2 kişi, 
Trabzon'da 1 kişi, 
soba ve şofben 
zehirlenmelerinden 
Kırıkkale ile 
Bursa'da 1'er 
kişi, Niğde'de ise 
Demirkazık Dağı'nda 
donarak 2 dağcı 
öldü. Kocaeli'de 
ise cami dernek 
başkanı ölü 
bulundu.
Meydana gelen 
olaylarda cinayette 
31, trafik kazalarında 
81 ve diğer 
olaylarda 8 kişi 
olmak üzere toplam 
120 kişi 40 kentte 
hayatını kaybetti.

polis memuru 
tarafından 
yakalanacağını 
anlayınca panikle 
kaçmak istedi. 
Kalabalıktan ’ 
faydalanıp polis ' 
memurunun silahını 
alan ve ateş eden 
zanlı, olay yerine 
sevk edilen 
Yavuzselim Polis 
Merkezi ile asayiş 

. ekipleritarafmdan 
kıskıvrak yakalandı. 
Alkollü olduğu 
öğrenilen zanlı 
Murat Ç.'nin 

;"Resmi polis
■ • me m uru nu n Ş ilâhını 
.alfnak ye. hedef ..."
gözeterek ateş ■ 
etmek" suçlarından 
a d I i y ey e s e v k ed i I e- 
çeği, daha, sonra da 
Bilecik Cezaevi'ne 
teslim edileceği 
bildirildi,

Bursa'da ehliyetini 
6 ay önce alan< 
genç, kullandığı 
otomobille bir pas
tanenin vitrinine 
çarparak hasara 
sebep oldu.
Pastanedeki güven
lik kamerası ise 
kaza yı saniye 
saniye görüntüledi. 
Edinilen bilgiye 
göre, kent merke 
zinde pastane işle 
ten Yüksel Cihan 
(45) ve ağabeyi 
Şahin Cihan (48), 
erken saatlerde iş 
yerini açtı. Şahin 
Cihan'ın temizlik 
yaptığı sırada, 
Cengiz Ş. (20) idare

Şursa'nın . 
Orhangazi İlçeşi'nde 
bir pastane 
imalathanesinde 
çıkan, yangını • 
vatandaşlar - 
evlerinden - ■ 
çektikleri hörtümlar- 

..la söndürdü-
Edinilen bilgiye 
göre, olay önceki 
akşam saat 18.00 
sıralarında 
Arapzade Mahallesi 
Zeytin Sokak'taki 
bir apartmanın alt 
katında meydana 
geldi. Pastane 
imalathanesi 
olarak faaliyet 
gösteren Nurettin 
Koç'a ait işyerinden 

sindeki Murat 124 
marka otomobil 
büyük bir gürül 
tüyle işyerinin ön 
camını kırarak içeri 
ye girdi. İçeride 
temizlik yapan 
Şahin Cihan şans 
eseri yara almadan 
kurtuldu. Ehliyetini 
6 ay önce alan 
sürücü Cengiz 
Ş. başından 
yaralandı.
Olay sonrası 
şaşkına dönen 
işyeri sahibi Yüksel 
Cihan, "Kaza anın
da içeride müşteri 
de olabilirdi. Allah'a 
şükür ölen ya da 
yaralanan olmadı.

aniden alevler 
yükseldi. Bunun 
üzerinde apartman 
dairelerinden 
çekileri hortumlarla 
Vatandaşlar 
yangına müdahale 
etti. Orhangazi 
İtfaiye Amirliği 
ekibi de olay 
yerine kısa sürede 
yetişti; Ancak 
vatandaşlar, 
zamanında 
müdahale ederek 
itfaiyeye iş bırak
madı. Yangın 
fazla maddi 
hasara sebep 
olmadan kısa 
süre içerisinde 

söndürüldü.
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Başbakan 2007 
hedeflerini açıkladı

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, par
tisinin grup toplan
tısında 2007 yılında 
uygulayacakları poli
tikalara ilişkin açıkla
malarda bulundu. 
Başbakan Erdoğan, 
"2007 perspekti
fimizi, bu yılı da 
içeride ve dışarıda 
bir kazanç yılı haline 
getirmek olarak 
belirledik." dedi. 
Erdoğan konuş
masını şöyle sürdür 
dü: "Milli çıkarlarımı 
zı en üst düzeyde 
temsile devam 
ediyoruz, edeceğiz. 
Ülkemizi zaafa 
düşürecek, milli 
birlik ve beraber
liğimizi tehdit

edecek hiç bir 
girişime izin ver
meyeceğiz. İçine 
kapanmacı bir 
biçimde süreçleri 
izlemek yerine, 
aktif dış politikaya 
devam edeceğiz." 
Başbakan, her 
zamankinden 
daha çok özen 
gerektiren bir 
süreçten geçildiğini 
de belirterek, 
"Bu noktada 
siyaseti duygularla, 
hamasetle değil, 
milletimizi millet 
yapan değerleri 
aşındırarak 
değil, aksine 
güçlendirerek 
yapmak zorundayız" 
diye konuştu

Türkiye Milletvekilliği gündemde
Türkiye milletvekil
liği yeniden günde 
me geliyor. 
Doğru Yol Partisi • 
Genel Başkanı Meh 
met Ağar, Türkiye 
milletvekilliği konu 
sunda Meclis 
Başkanı Bülent 
Arınç'ın öncülü 
ğünde TBMM'de gö 
rüş birliği sağlanabi 
leceğini söyledi. 
Mehmet Ağar, Bülent 
Arınç'ı ziyaretinde, 
ülkenin kendi 
demokratikleşmesini 
kendi iradesiyle var 
eden bir Meclis'e 
sahip olmanın 
gereğini her zaman 
hissettiklerini belirtti. 
Ağar, şöyle konuştu: 
"Temsilde adalet 
anlamında istikrarı 
bozmaksızın ülke 
barajını düşürmek- 
sizin, baraj konusun
da yüzde 4 veya 
5'leri kabul etmek 
suretiyle Türkiye 
Milletvekilliğinin 
ihdasıyla bu sıkın
tının ortadan 
kaldırılabileceğini 
düşünüyoruz. İleride 
bu şekildeki itira
zların var olmaması 
için ortaya çıkma
ması için önemli 
bir gelişme olabile
ceğini düşünüyoruz.

Bu konuda zat-ı alin
izin inisiyatifiyle 
belki Meclis'te bir 
konsensüs sağlan
abilir 
diye düşünüyoruz." 
Arınç: "Gecikmiş 
Bir Fırsat Ancak 
Yapılabilir" 
Cumhurbaşkanı 
Vekili ve Meclis 
Başkanı Bülent 
Arınç da, 100 mil
letvekilinin ülke 
seçim çevresinden 
seçilebilmesi ve ter
cihli oy sisteminin 
uygulanmasından 
yana olduğunu vur
guladı.
Yönetimde istikrar 
kadar, temsilde 
adaletin, "gerekli, 
olmazsa olmaz" 
olduğuna olan 
inancını dile getiren 
Arınç, "Türkiye, 
şu anda en son 
DYP örneğinde 
yaşandığı gibi 
yüzde 9,5 oy alan 
bir partinin 3-4 
milyon oyunun 
boşa gittiği bir 
seçim sistemini 
taşıyamıyor." dedi. 
Ağar'ın teklifini 
"gecikmiş bir fırsat" 
olarak nitelendiren 
Arınç, ancak 
bunun yapılabile
ceğini vurguladı.

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Genel Başkan Yardımcısı

Çocuğunuzu Keşfedin...
Özel özel Eğitim Kurumlan Eğitim Uygula 

maları, farklı gelişim özellikleri gösteren 
çocuklarımız için yapılan bireysel eğitim pro
gramıyla başlar, öncelikle öğrencinin kendi 
güçleri, yapabildikleri ve farklılıkları belir
lenir. Öğretmen ve Aileler çocuk hakkında 
bildiklerimizi paylaşarak çocuğumuzun 
öğrenme tecrübesi kazanmasına, güçlerini 
kullanmasına ve geliştirmesine olanak 
sağlayacak çocuğa özel olan öğrenme tarzını 
belirler.

Hiçbir çocuğun öğrenme tarzı diğerleriyle 
aynı değildir. Çocuğumuzun öğrenme alanını 
keşfedip onu teşvik etmek, güven vermek 
öğrenme yönünde harekete geçirmek, onun 
farklı şekillerde öğrenip yeteneklerini 
geliştirmesine olanak sağlamak, öğrenme 
farklılığı olan çocuğumuzun potansiyelini 
tam olarak kullanmasını önemli katkılarda 
bulunmuştur. Farklı zeka çeşitlerini bilip 
(mekanik Zeka , Müzikal Zeka, Bedensel 
Zeka, Matematik Zeka, Dilsel Zeka, Kişisel 
Zeka, Duygusal Zeka) Yaşantılar yoluyla 
öğrenme ilkesinden yola çıkarak, öğrenme 
yöntemlerini doğru kullanmak , çocuğu
muzun olumlu davranış değişiklikleri 
geliştirmesine ve kişisel projeler uygulaması
na olanak sağlar. Bu bağlamda 
çocuklarımız,için uygulanan klasik eğitim 
yöntemlerinin dışında, çocuğun bireysel 
zekasına yönelik yaratıcı yaklaşımlara, uygun 
eğitim ortamları geliştirerek, çeşitli alanlarda 
yaratıcı etkinlikler düzenlenmektedir.

Farklı gelişim özelliği gösteren çocuk
larımızın eğitimiyle ilgili, toplumda oluşan ön

ABONE
OLDUNUZ MU?

Her Çeşjt Emlak Şljm, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

yargılar, bilgisizlikten kaynaklanan olumsuz 
yaklaşımlar, çocuklarımızın eğitimlerinin 
engellenmesi düzeyinde biz eğitimcilerin 
sorumluluklarını arttırmaktadır.

Bu bilinçle çocuklarımızın toplum içinde 
bağımsız olarak yaşayabilmeleri, yaşam 
kalitelerini arttırmaları ve kendine yetebilen 
bireyler olarak, sosyal becerilerini 
geliştirmek, sosyal yeterlilik kazandırmak 
amaçlı, yapılan çalışmaları fotoğrafladık ..

Fotoğraflarımızla anne babalara, eğitim
cilere, kardeşlere , çocuklara ve toplumun 
bütün bireylerine mesaj vermek istiyoruz.

Her çocuk başarabilir...
EN BÜYÜK ÖZÜR SEVGİSİZLİKTİR...

* Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜK DAİRE Denizi gören, 3+1,140 

___________ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_____________  
______ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı______

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatrna Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan. 5 

önünde 115 m2 Bahçeli

s K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik 
Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta 

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 
Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA 
Madde fiZALP

I
!
I

Tel:5132474 Fax:5141021leı: oiö & h rax; □ ih> iv l i ;

Trafik cezaları günlük gönderilecek
İstanbul'da trafik 
cezaları günlük 
gönderilecek. 
Yılbaşından itibaren 
araç tescil plakaları
na yazılan 
cezalar, günlük 
olarak sürücülerin 
adreslerine 
yollanacak.
İstanbul 
Emniyeti, 
2005 yılında 
araç tescil plakasına 
yazılan cezaların 
tamamını 
sürücülerin 
adreslerine gönderdi. 
Geçen yıl 
yazılan cezaların 
gönderilmesi 
ise 31 Ocak 2007 

tarihine kadar

tamamlanacak. 
Polis, 2007 yılında 
araç tescil 
plakalarına yazılan 
cezaları ise günlük 
olarak sürücülerin 
adreslerine

yollayacak. 
İstanbul'da geçen 
yıl 1 milyon 
638 bin sürücüye 
yaklaşık 111 milyon 
YTL para cezası 
kesildi.

i
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Elektrik dağıtım 
özelleştirmeleri 
seçim sonrası

Hilmi Güler, 
elektrik dağıtım 
özelleştirmelerinin 
seçim sonrasına 
kaldığını bildirdi. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığında 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
bir gazetecinin 
elektrik dağıtım 
özelleştirmeleriyle 
ilgili sorusu üzerine, 

ı dün akşam Devlet 
i Bakanı Ali Babacan 

ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan ile 
birlikte bir toplantı 
yaptıklarını, toplan
tıyla ilgili açıkla
manın ÖİB tarafın
dan bugün yapıla
cağını söyledi. 
Başbakan Recep

altyapıya büyük 
önem verdiğini ve 
elektrikle ilgili 
altyapının kendileri 
tarafından yapıl
masını istediğini 
belirten Güler, ' 
'elektrik dağıtım 
özelleştirmesi gibi 
son derece hayati 
bir konuyu, seçim 
öncesi aceleye getir 
mek istemiyoruz" 
dedi. Bir başka 
gazetecinin, bu 
söyleminin 
elektrik dağıtım 
özelleştirmelerinin 
seçim sonrasına 
kaldığı anlamına 
gelip gelmediğini 
sorması üzerine 
Güler, "evet seçim 
sonrasına kaldı" 
yanıtını verdi

SATILIK
Az kullanılmış 

40 binlik otomatik 
Kömürlü Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

m » pnMI ABONE OLDUNUZ MU?
I 3Ö|j Pf ABONE OLUN 
EttSESSJ okuyun okutun

GERÇEK
Hüseyin TAŞKIRAN 

HER TÜRLÜ

> LASTİK 
lrzoğlu

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
-> 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
-> 2. El Jant Ahm Satımı
24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR

Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 pçu, a m j i a
Demirci Apt Gemlik/BURSA vOİll. U. W lö

Maliye’de fatura 
fiş alarmı

Kara parada 
KKTC ile işbirliği

Gelir İdaresi Başkan 
lığı, halen TBMM 
gündemindeki Gelir 
vergisi kanununda 
değişiklik öngören 
yasa tasarısında da 
yer alan vergi 
iadesinin kalkmasıy
la birlikte, alış ve 
rişlerde yurt çapında 
kapsamlı vergi 
denetimleri 
başlatıyor.
Gelir İdaresi Başkan 
Vekili Osman 
Arıoğlu, vergi dene
tim kadrolarının bu 
ay ve Şubat ayında, 
tümüyle fatura fiş 
aeneû'mıenne yön
lendirileceğini söyle
di. Arıoglu, hafta 
sonundan itibaren 
Türkiye çapında 
yaygın ve yoğun 
vergi denetimlerine 
başlanacağını ve bu 
denetimlerde işletme 
sahiplerine "fatura 
fiş verdin itli", 
vatandaşa da 
"fişini aldın mı" 
sorusunun yöneltile
ceğini ifade etti.
Vergi düzeninin 
oturtulmasının vergi 
kayıp ve kaçağı ile 
mücadelede hayati 
öneme sahip 
olduğuna dikkati 
çeken Arıoğlu, 
şöyle konuştu: 
"Yaygın ve yoğun 
vergi denetimlerinde 
sadece işletmelerin 
fiş verip- ver
mediğine değil, 
vatandaşların da 
belgesinin alıp

almadığına bakıla
cak. Fişini vermeyen 
işletmeye 139 YTL, 
almayan vatandaşa 
ise bunun 5'te 1'i 
kadar (27,8 YTL) 
ceza uygulanacak." * 
Arıoğlu bu arada, 
vergide kayıp ve 
kaçağa dönük 
çalışmalar devam 
ederken, diğer yan
dan da mükelleflerin 
daha rahat beyanda 
bulunması, vergi 
idaresinin de bunları 
daha etkin takip 
edebilmesi amacıyla, 
'vergide beyan 
döneminin' 
yeniden düzen
leneceğini bildirdi. 
Arıoğlu'nun verdiği 
bilgiye göre, Gelir 
Vergisinde halen 
1-15 Mart tarihleri 
arasında verilen yıl
lık beyannameler, 
yeni düzenleme ile 
1-25 Mart tarihlerine 
kaydırılacak. Halen 
her ayın 20. günü 
akşamına kadar 
verilen KDV'de 
beyanname verme 
süresi her ayın 
24. günü akşamına, 
Muhtasar 
Beyanname 
süresi ise 23. gün 
akşamına kadar 
verilebilecek.
Geçici Vergideki 
beyannameleri de 
ilgili ayın 10. günü 
akşamı yerine 
14. gün akşamına 
kadar teslim 
edilebilecek.

Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC), 
kara para aklamanın 
önlenmesine dönük 
istihbari işlemlerde 
işbirliği yapacak. 
Türkiye ile KKTC 
arasında, geçen yıl 
Mayıs ayında imza
lanan Karapara 
Aklamanın önlen
mesiyle ilgili İstih
bar! Finansal Bilgi 
Değişiminde İşbir
liğine Dair 
Mutabakat Muhtırası, 
Resmi Gazetede

yayımlandı. 
Anlaşma, Türkiye 
adına, Mali Suçları 
Araştırma Kurulu 
Başkanhğı-MASAK 
ile KKTC adına 
Karapara Denetim 
Kurulu yetkilileri 
tarafından imzalan
mıştı. Anlaşma, 
karapara aklama ve 
bununla bağlantılı 
suç faaliyetlerinin 
soruşturulmasını ve 
kovuşturulmasını 
kolaylaştırmak için 
karşılıklı işbirliğini 
öngörüyor.

Otomotiv ihracatı 
2006’da AB’ye aktı
Otomotiv ihracatının 
yüzde 74,8'i, Roman 
ya ve Bulgaristan ile 
birlikte üye sayısı 1 
Ocak itibariyle 27'ye 
ulaşan Avrupa 
Birliği'ne (AB) 
yapıldı.
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) veri
lerinden derlenen 
bilgiye göre, Türk 
otomotiv sektörü, 
2006'da gelişmiş 
batı ülkeleri başta 
olmak üzere, 5 
kıtada toplam 

170 ülke ve 
özerk bölgeyle 
12 serbest bölgeye 
ihracat yaptı.
Toplam 14 milyar 
875 milyon 
822 bin dolarlık 
otomotiv ihracatının, 
11 milyar 122 
milyon 245 bin

dolarlık kısmı, 
Türkiye'nin 
geleneksel olarak en 
büyük ticari partner
leri konumundaki 
AB ülkelerine 
gerçekleştirildi. 
AB üyesi 27 ülkeye 
yapılan ihracat, 
toplam otomotiv 
ihracatının yüzde 
74,8'ini karşılarken, 
diğer 143 ülkeye 
yapılan ihracat, 
3 milyar 753 milyon 
577 bin dolar 
ile sınırlı kaldı.
AB ülkeleri arasında, 
İtalya, Almanya, 
Fransa, Ingiltere ve 
Ispanya'ya yapılan 
ihracat, 7 milyar 
956 milyon 96 bin 
dolar ile toplam 
otomotiv ihracatının 
yarısından fazlasını 
oluşturdu.

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

GEMLİK YALOVA YOLU 
GEMLİK ÇIKIŞI 2. KM DE 
BULUNAN AKARYAKIT 

İSTASYONUMUZDAKİ RESTAURANT
YIKAMA YAĞLAMA 

LASTİK BÖLÜMÜ KİRAYA 
VERİLECEKTİR.

İlgilenenlerin aşağıdaki telefon 
numaralarına müracaat etmeleri rica olunur. 

TEL: 514 07 66 -053336821 74
1997 model 580 SLE 16.01.02.058 
plakalı iş makinasının ruhsatını 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
İSMAİL NALÇACI

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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80’nini görmek istiyorsan 
30’una dikkat et

Tıptaki gelişmeler, 
ortalama insan 
ömrünün, uzamasına 
önemli katkılar 
yaparken, yaşlılığa 
bağlı rahatsızlıkların 
insan ömrünün uza
masıyla birlikte daha 
çok gündeme gelme
si de tıp dünyasında
ki araştırmaların 
öncelikli konusu 
haline geldi.
Merkezi Londra'da 
bulunan Medical 
Researh Council adlı 
kuruluşun internet 
sitesinden derlenen 
bilgilere göre, özel
likle AB ülkeleri
genelinde ortalama 
insan ömrü erkek
lerde 75, kadınlarda 
ise 80 yaşına kadar 
yükseldi.
İnsan ömrünün uza
ması tıp dünyası 
adına olumlu bir 
gelişme olmasına 
karşın, bu gelişme, 
daha çok sayıda 
insanın yaşlılığa 
bağiı çeşitli sağlık 
sorunlarıyla karşı 
karşıya kalması 
anlamına geliyor ve 
son yıllarda araştır
ma bütçelerine 
bakıldığında, 
yaşlılığa bağlı sorun
lara yönelik çalış
malara aktarılan kay
nakların artığı 
gözleniyor. Sitede, 
"yaşlılığa ilişkin 
araştırmaların, tıp 
dünyasının gelecek
teki en öncelikli 
konuları arasında 
olacağı" belirtiliyor. 
Öte yandan, yaşlılığa 
bağlı sorunlar ve 
bunların tedavilerine 
ilişkin araştırmaların 
sayısının artmasına 
karşın, uzmanlar, 
"sağlıklı yaşlılığın" 
en önemli sırrının, 
genetik özellikler ile 
gençlik döneminde 
alınan "koruyucu 
tedbirler" olduğuna 
dikkati çekiyor. 
Sağlıklı yaşlılık 
geçirmede beslen-

me, yaşam biçimi, 
sosyo ekonomik 
statü gibi faktörlerin 
ne derece etkili 
olduğunun belli 
olmaması, bu konu
ları araştırmalarda 
öncelikli sıralara 
taşırken, Medical 
Research Council'in 
(MRC) Nevvcastle 
Üniversitesiyle ortak
laşa başlattığı çalış
ma, gençken koruyu
cu önlemler almanın 
yaşlılığa etkilerini 
somut olarak ortayı 
koymayı amaçlıyor. 
85 yaş ve üzerinde 
800 kişinin katıldığı 
çalışmanın yaşlılık 
ile beslenme alışkan
lıkları, sosyal statü, 
çevresel etkiler gibi 
faktörler arasındaki 
bağı ortaya çıkar
manın yanı sıra, 
yaşlılığa yönelik bun
dan sonra yapılacak 
araştırmalara da yön 
vereceği belirtiliyor. 
RİSKLERİ 
BELİRLEYİP, 
HASTALIĞA 
YAKALANMADAN 
YAŞAMAK 
Uzmanlar bireyler 
için en büyük 
tehlikenin "gençken 
kişinin kendini hiç 
yaşlanmayacakmış 
gibi hissetmesi" 
olduğunu belirterek, 
herkesin özellikle 
ailesinin hastalık 
geçmişini 
araştırarak, ileride 
kendini bekleyen 
riskleri tespit etmesi 
gerektiğini belirtiyor
lar. MDRC ve 
Nevvcastle Üniver
sitesinin araştırma 
ön raporunda, 
hastalıkların 
tedavisinin masraflı 
ve zor süreçler 
olduğuna dikkat çek
ilerek, kişilerin temel 
amacının kendilerini 
bekleyen muhtemel 
hastalıklara yakalan
mamak için çaba gös 
termek olması gerek
tiği ifade ediliyor

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden 7 YAŞ

Makarna ye su içmiş gibi ol
Gaziantep Üniversite
si Mühendislik 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Mustafa Bayram; 
makarnanın, 
dengeli beslenmeyi 
hedefleyen tüketici 
grupları için 
vazgeçilmez gıda 
maddelerinden 
olduğunu 
vurguluyor.
Bayram, mineraller 
ve vitaminler 
bakımından zengin 
olan makarnanın

faydalarını 
şöyle sıralıyor: 
"Sahip olduğu 
besinsel lifleri

sayesinde, bağırsak 
kanserini engeller. 
Pişirilmesi sırasında 
da ağırlığının 2-3 katı

kadar suyu 
bünyesinde tuttuğu 
için hacmi artıyor ve 
böylece midede 
doygunluk hissi 
veriyor. Ayrıca bir 
porsiyon makarna 
yenildiği zaman 
vücut su da 
almış oluyor.
Bugün İtalya'da 
makarna pişirmek 
için yaklaşık 
10 bin çeşit reçete 
varken ne yazık ki 
Türkiye'de 
yeterince bilinmiyor 
ve değerlen 
dirilmiyor."

GEM1İK SİNEMA GÜTÇIÜGÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
ÇİNLİLER GELİYOR 
TAKVA

ATLAS SİNEMASI 
İLK AŞK

Seanslar
1 1.30 - 14.00 - 16.15 - 18.15 - 20.15
1 1.45 - 18.15 - 20.15 

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.00 
(Rezervasyon Tel : 512 03 46)
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Ucuz kalp kapakçıklarına yasak Kışın öksürük artıyor
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Brezilya ve 
Hindistan gibi ülke 
terden getirilen ucuz 
ve standartlara 
uygun olmayan kalp 
kapakçıklarının kul
lanılmasının engellen
mesi için geniş 
çaplı çalışma başlat
tıklarını bildirdi.
Brezilya'dan ithal TRI 
marka kalp kapakçık
larının takıldığı hasta
larda ölümlerin mey
dana geldiği yönünde 
medyada çıkan haber 
ler üzerine inceleme 
başlatıldığını belirten 
Akdağ, "ABD 
Standartlık Belgesi'ne 
(FDA) sahip olmayan 
söz konusu kapakçık
ların Türkiye'de kalp 
nakli yapan merkez
lerin büyük bir 
çoğunluğunda kul
lanılmadığı belirlendi. 
2002 tarihinde 
yapılan Kalp-Akciğer- 
Kalp Kapağı Nakilleri 
Bilim Kurulu'nda ise 
kapak hakkında 
yeterli bilgi ve ulus
lararası yayın 
olmadığı gerekçesiyle 
kullanılmaması 
yönünde karar 
alındı" dedi 
Anavatan Partisi 
Grup Başkan Vekili 
ve Hatay Milletvekili 
Dr. Züheyir Amber, 
bazı hastalara ucuz 
kalp kapakçığı 
takıldığı iddiaları 
üzerine Bakan

Akdağ'a yazılı soru 
önergesi verdi. 
Amber, ucuz olduğu 
gerekçesiyle 
Hindistan, Brezilya 
gibi ülkelerden 
getirilen ve hastalara 
bilgi verilmeden 
takılan bu kapak 
çıklar kaç hastaya 
takıldığını sordu. 
Bakan Akdağ, ise 
soru önergesine 
verdiği yazılı cevapta, 
bazı gazetelerde 
"Kapakçık Skandali" 
başlığı ile yer alan ve 
Brezilya'dan ithal TRI 
marka kalp kapakçık
larının takıldığı hasta
larda ö tümlerin 
meydana geldiği 
yönündeki haberler 
üzerine inceleme 
başlatıldığını kaydetti. 
Söz konusu kalp 
kapakçıklarının 
İspanya ve İtalya'da 
hastalara takılmasının 
yasaklandığını hatır

latan Akdağ, bu 
kapakçıkların 
Türkiye'de de 500'den 
fazla hastaya takıldığı 
ile ilgili yazıların da 
incelemeye alındığını 
vurguladı. Akdağ, 
yazılı cevabında 
şunları kaydetti:
"Adı geçen kapakçık
lar ile ilgili olarak 
kalp nakli yapan 
merkezlere görüş 
sorulmuş, bu 
kapakçıkların nakil 
merkezlerinin büyük 
bir çoğunluğunda 
kullanılmadığı, ABD 
Standartlık 
Belgesinin (FDA) 
ofmadrgı cmiaşitfniş 
olup, 06.0b ^002 tari
hinde yapılan Kalp- 
Akciğer-Kalp Kapağı 
Nakilleri Bilim 
Kurulu'nda kapak 
hakkında yeterli bilgi 
ve uluslararası yayın 
olmadığı gerekçesiyle 
kullanılmaması 

yönünde karar alın
mıştır. TRI marka kalp 
kapakçıklarının kul
lanılmaması hususu 
26.07.2002 tarih ve 
16102 sayılı yazımız 
ile kalp nakli yapan 
merkezlere 
bildirilmiştir. Söz 
konusu TRI kalp 
kapakçıkları ülkem
izde toplam 227 has
taya takılmış olup, 
operasyon öncesi 
hastalar bil
gilendirilmiştir. 
01.08.1998 tarih ve 
23420 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe 
giren Hasta Hakları 
Yönetmeliği hüküm
lerine göre yapılacak 
tıbbi işlem 
hususunda hastalar 
bilgilendirilerek 
rıza ve izin alınmak
tadır. Bunun dışında 
1998-2006 yıllarında 
Bursa İli Devlet 
Hastaneleri ve 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesinde biyolo
jik kalp kapağı nakli 
yapılmamış olup, 
Bursa Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde 1998- 
2000 yılları arasında 
toplam 299 adet 
biyoprotez kalp 
kapakçığı takılmış, 
2001 yılından itibaren 
ise mekanik-metal 
kalp kapağı kullanıl
maya başlanmıştır".

Kış aylarında soğuk 
algınlığı sendromu- 
na neden olan virüs 
ve bakterilerin daha 
yaygın olarak hava
da bulunduğunu 
belirten uzmanlar, 
bu mevsimde çocuk
larda öksürüğün 
daha sık görüldü 
ğüne dikkat çekiyor. 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Doktor Nilgün 
Gökyayla, "Genel 
olarak tüm enfeksi 
yonlara bağlı öksü 
rüklerde amacımız 
öksürüğü kesmek 
değil, öksürüğe 
neden olan infeksiy- 
onu ya da rahatsı
zlığı gidermektir.
Okul ortamı ve toplu 
kapalı yaşam alan
ları da virüs ve bak
terilerin üremesini 
arttırıyor" dedi. 
Özellikle üst solu 
num yolu enfeksi 
yonuna bağlı 
öksürüklerin gece 
daha çok gözlendiği
ni anlatan Doktor 
Gökyayla, "Yatış 
pozisyonuyla geniz 
akıntısı bronş ağacı
na akar ve öksürük 
refleksini uyarır.
Reaktif hava yolu 
hastalığı, tüm üst 
solunum yolu enfek
siyonları, bronşit, 
zatürree, boğmaca, 
kızamık, krup, kistik 

fibroz gibi hastalık
lar öksürükle 
beraber seyreder. 
Öksürük rahatsızlığı 
doğru teşhis sonu
cunda kendiliğinden 
geçer. Öksürüğün 
tedavi edilmesi 
yönünde aileler; 
'doktorlarının yön
lendirdiği şekilde' 
sabırlı davranmalı. 
Altta yatan 
nedenler tedavi 
olduktan sonra 
bu rahatsızlık kendil
iğinden geçer" 
diye konuştu. 
Gökyayla, doktor
ların öksürüğü teda 
vi etmediğini, öksü 
rüğün nedenlerini 
teşhis edip ona göre 
tedavi şekli belirle 
diğini ifade ederek 
şunları söyledi: 
"Unutmamalı ki her 
üst solunum yolu 
enfeksiyonundan 
sonra, 6-8 hafta 
kadar daha öksürük 
devam edebilir. 
Öksürüğü kesmek 
ailelerin hedefi 
olmamalı. Altta 
yatan neden tedavi 
olunca, öksürük de 
kendiliğinden geçe
cektir. Kış aylarında, 
soğuk algınlığı 
sendromuna neden 
olan virüsler ve 
bakteriler havada 
daha yaygın olarak 
bulunur.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskıhısar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
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YEŞİM ECZANESİ 

Tel: 5121145 GEMLİK
ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Körfez
■MB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2642 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursaspor FIFA ve UEFA’ya şikayette bulundu
Bursaspor Kulübü 
kongre üyeleri 
Lemi Keskin ve 
Gökhan 
Celbiş'in, Futbol 
Federasyonu'nun 
Çaykur 
Rizespor-Beşiktaş, 
Çaykur Rizespor- 
Akçaabat 
Sebatspor ve 
Beşiktaş* 
Akçaabat Sebatspor 
maçlarıyla ilgili 
ayrıntılı soruşturma 
açmadığı iddiasıyla 
FIFA ve UEFA’ya 
şikayette 
bulundukları 
bildirildi.
Lemi Keskin, 
yaptığı yazılı 

açıklamada, 
Gökhan Celbiş ile 
birlikte 2004 yılının 
mayıs ayında 
yapılan 
3 maçla ilgili 
federasyonun, 
mahkemelerden 
alınan izinle 
polisin dinlediği 
telefon görüşme 
lerinin basına 
yansımasıyla geçen 
yıl temmuz ayında 
ortaya çıkan kanıt
ların yeniden 
incelenmesine 
yönelik isteklerine 
bugüne dek kayıtsız 
kaldığını savundu. 
Bu kanıtların 
bulunduğu dava, 

dosya ve sayfa 
numaralarını 
sundukları. 
federasyonun, 
bu güçlü kanıtlardan 
korktuğunu ileri 
süren Keskin, 
vicdani kanıyla 
dahi ceza verme 
yetkisi olan 
federasyonun, bu 
güçlü kanıtlara 
karşın "Şike Tahkik 
Kurulu kuramaması 
üzerine" konuyü 
mahkemeye 
taşıdıklarını, Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın, 
yaptıkları suç 
duyurusunu kabul 
ederek, dosyayı

"Devlet Memuru 
Suçlan" kapsamına 
aldığını ve 
federasyonun 
15 yöneticisi 
hakkında soruşturma 
açtığını anlattı. 
Keskin, 5 aydır 
süren hukuk 
mücadelelerine 
karşın "federasyonun 
şikeyi koruyan ve 
destekleyen 
tavırlarının 
değişmediğini", 
bu nedenle 
Bursasporlular'ın 
artık şike ve 
şikecilerin üstüne 
FIFA ve UEFA'nın 
dikkatini çekeceğini 
kaydetti.

Türkiye’nin en iyi radyocuları belirlenecek
Radyo Yayıncıları 
Derneği’nin her yıl 
düzenlediği Radyo 
nun Yıldızları 
Dinleyici Oylama 
sı'nın dördüncüsü 
başladı. Radyo 
Yayıncıları Derneği’n 
den yapılan açıkla
maya göre, 2006 
yılının en iyi radyo 
yayıncılarının belir
leneceği oylama 
www.rayad.org web 

sitesi üzerinden 8 
Şubata kadar devam 
edecek. En iyi radyo 
cuların belirleneceği 
oylamada, ulusal, ye 
rel ve bölgesel rad 
yolar 20 kategoride 
yarışacak. Kategori 
terde radyoların yanı 
sıra radyo program
cıları da yarışacak. 
Bu yıl önceki yıllar
dan farklı olarak da 
yerel ve bölgesel 

radyolar tüm Türkiye 
çapında yer alıyor. 
"Yerel ve Bölgesel 
Radyolarda En iyi 
Radyocu' adayları da 
yeni kategoriler 
arasında yer alıyor. 
Oylamada En iyi Ulu 
sal Radyodan, en iyi 
tematik radyoya ka 
dar sadece radyolar 
için yapılan en geniş 
oylama özelliğini 
taşıyor. Geçen yıl 

yapılan oylamada, 
118 bin 181 oy geldiği 
belirtilerek, halkın 
oyları ile belirlenecek 
radyo ve radyocuların 
da geniş bir katılımla 
sahiplerini bulacağı 
ifade edildi. Radyo 
Yıldızlarının 2006 
aday listesi ise şöyle: 
"Ulusal Radyo ■ 
Kategorisi: Türkçe 
Müzik Dalında En İyi 
Ulusal Radyo,

Yabancı Müzik 
Dalında En İyi Ulusal 
Radyo. En İyi Kome 
di-Show Programı, En 
İyi Şiir-Sohbet Progra 
mı, En İyi Kültür- 
Şanat Programı, En 
İyi Spor Programı. En 
İyi Liste Programı, En 
İyi Liste Programı, En 
İyi Radyo Programı, 
En İyi Radyo 
Tiyatrosu, En İyi 
Çocuk Programı, En 
iyi Haber Spikeri, En 
İyi Özgün Radyo 
Programı, En İyi

Radyocu.
Yerel/Bölgesel Radyo 
Kategorisi: Türkçe 
Müzik Dalında En İyi 
Yerel/Bölgesel Radyo, | 
Yabancı Müzik 
Dalında En İyi 
Yerel/Bölgesel Radyo, 
En İyi Radyocu".
Diğer kategoriler ise 
En iyi Haber
Radyosu, En iyi 
Tematik Radyo, En İyi 
Cingıllı, En İyi Reklam 
Spotu, Radyolarda En 
Çok Yayınlanan Şarkı 
alanında belirlenecek

http://www.rayad.org
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Miras tartışması kanlı bitti 
Dün sabah Balıkpazan semtinde meydana gelen miras tartışmasında çıkan kavgada İsmail Ünsal (25) adlı şahıs, 
dayısı Aydın Kabakçı’yı (35) sol bacağından bıçakladı. Saat 08. oo sıralarında Balıkpazan’nda karşılaşan dayı 
yeğen aile içindeki miras anlaşmazlığı nedeniyle önce konuşmaya başladılar. Konuşmanın sertleşmesi üzerine 
İsmail Ünsal üzerinde taşıdığı bıçakla dayısını yaraladı. Aydın Kabakçı, Gemlik Devlet Hastaneşi’nde ayakta tedavi 
görürken, gözaltına alınan İsmail Ünsal sorgulamasından sonra çıkarıldığı Adliye’de Şerbest bırakıldı. î*:

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

TEDAŞ’ın alacağının 
üçte birini belediyeler 

oluşturuyor y
CHP Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel’in yazılı soru önergesine 
cevap veren Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, gecikme cezalarıyla birlikte 
30 Eylül 2006 tarihine kadar TEDAŞ’ın 
toplam alacağının 8 milyar 350 milyon 
YTL olduğunu, bunun 32'sine tekabül 
eden 2 milyar 709 milyon YTL'lik kıs
mını belediyelerin oluşturduğunu 
bildirdi. Haberi sayfa 5’de

Atlas Sineması işleticisi, Tutku Sineması’nı ruhsatsız diye Belediye’ye şikayet etti. Kontrolde, kendi sinemasının ruhsatının da geçersiz olduğu görüldü.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sinema Kapatmak
Sinema işletmeciliği açısından birçok 

ilçeden daha şanslı. Çocukluğumuzda Ali 
Kadri'nin İnci Sineması ile Bahkpazarı 
Alemdar Caadesi’ndeki Atlas Sineması’nın 
bende derin izleri var. Bir de Ali Şirin’in, 
Şirin Sineması eklendi bunlara sonradan..

O tarihlerde daha televizyon Türkiye’ye 
girmediği için toplumun tek eğlencesi rad 
yolar ve görüntülü olduğu için sinemalardı.

Sinemalar öğleden sonra ve akşam 
olarak iki matine yapardı. Bazı günler bu 
sayı üçe de çıkardı. Pazar günleri ise 4 film 
birden oynatılırdı. Pazar gününü tercih 
ederdik.

Televizyon kutusunun Türkiye’ye ve 
evlere girmesiyle sinemalar büyük sıkıntı 
içine girdi, hatta kapandı.

İnci Sineması yıkıldı yerine apartman di 
kildi. Atlas Sineması o günlerden beri ayak
ta kalmayı sürdürdü, bugünlere geldi.

Bugün Şirin Sineması’nın olduğu yerde 
Tutku Sineması var. Han Arkası Sokak’ta ise 
yepyeni bir sinema daha açıldı Venüs..

Sinemalar küçülerek, cep sineması adı 
verilen tiplere büründü. Son yıllarda Türk 
Sinemasında film kaliteleri arttı, boşalan 
sinemalar yeniden dolmaya başladı.

Gemlik’te küçük de olsa kaliteli sinema 
salonları yapıldı. Yavaş yavaş ilgi de topla
maya başladı. İstanbul da vizyona giren bir 
filmi Gemlik’te izlemek olanaklı oldu.

Sinema işleticilerinin birbirini şikayeti, 
sinemaların kapanmasına neden olmuş. 
Üzüldüm. Rekabet böyle olmamalıydı.

İlçemizdeki sinema 
bir sinema işleticisinin 
Tutku Sineması’nın 
bazı salonlarının 
ruhsatsız olduğu 
gerekçesiyle beledi
yeye şikayeti üzerine 
yapılan kontrollerde, 
sinemanın iki salonu 
mühürlenirken, 
şikayetçi Atlas Sinema 
sı’nda yapılan denetle 
mede de ruhsatın ölen 
bir kişiye ait olması 
nedeniyle Atlas Sinema 
Salonu’nun da ruhsatı 
geçersiz sayılarak ka
patıldı. Haberi syf 3’de

AKP’liler Çalışan Gazeteciler Günii’nii kutladı
10 Ocak Çalışan Gaze 
teciler Günü nedeniy
le, Adalet ve Kalkınma 
Partisi ilçe yöneticileri 
gazetemizi ziyaret etti. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, gazete
miz sahibi ve Başya
zarı Kadri Güler’i Çalı 
şan Gazeteciler Günü 
nedeniyle kutlayarak, 
Gemlik Körfez Gazete 
si’nin ilçede objektif 
yayıncılık yapmasın
dan dolayı kutladı. 
Şahin, siyasilerin 
basının sesine kulak 
yermelerini istedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Meclis, komisyon 
kararlarını görüştü

■HB günlük siyasi oAzm RMHRI

Büyükşehir Belediyesi ve Özel 
İdarelere Havaalanı Tesislerini

ruhsat verme yetkisi kabul edildi

Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Belediye 
Meclisi 2007 yılı 
Ocak ayı ikinci 
toplantısını 
dün yaptı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi geçen 
toplantıda İmar 
Komisyonuna 
havale edilen 
ve komisyonda 

görüşülerek 
meclise gelen 
konuları karara 
bağladılar.
Başkan Turgut, 
Gemlik 1/25000'lik 
yeni Nazım Plan 
hakkında da 
meclis üyelerine 
bilgi verirken imara 
açılan alanlarda 
bulunan zeytin 
ağaçlarının yaşlı 
ve ömürlerini 
tamamlamaları 

nedeniyle 
kesilmelerinde 
mahsur bulun
madığını ve 
her kesilen zeytin 
ağacının yerine 
açık alanlarda 
daha fazlasının 
dikildiğini söyledi. 
Kısa süren 
Belediye Meclisi 
tüm kararların 
meclis üyelerinin 
kabulünden sonra 
sona erdi.

Havaalanlarında 
işyeri açma izni ve 
çalışma ruhsatı 
vermeye İstanbul ve 
Kocaeli'nde 
büyükşehir 
belediyeleri, 
diğer yerlerde 
ise il özel idareleri 
yetkili olacak. 
AKP Bursa 
Milletvekili Faruk 
Çelik ve 3 
arkadaşının 
Büyükşehir 
Belediye Yasası, 
Belediye Yasası 
ve Mahalli İdare 
Birlikleri Yasasında 
değişiklik öngören 
yasa teklifi 
TBMM İçişleri 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
Teklif, birleşme ve 
katılma sonucu 
büyükşehir sınırları
na dahil olan 
belediyelerin

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN ABONE OLUN

Sayfa 2

toplu taşıma ve 
itfaiye gibi 
birimlerinde görev 
alan personelin 
özlük haklarıyla 
birlikte büyükşehir 
belediyelerine 
devredilmesini 
öngörüyor. Teklif 
ayrıca, sivil hava 
ulaşımına açık 
havaalanları ile 
bu havaalanları 

bünyesinde yer 
alan tüm tesislere, 
işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı, 
İstanbul ve 
Kocaeli gibi belediye 
sınırı il sınırı olan 
illerde büyükşehir 
belediyeleri, 
diğer illerde ise il 
özel idareleri tarafın
dan verilmesini 
düzenliyor.

ARANAN GAYRİMENKULLER
AA-004 Mevki önemli değil 1000 M2 
deniz görecek arsa
AA-010 Bursa Yolu Özeri 4000 M2 Tır Parkı olacak
AA-13 Kumla Narlı arası 1000 M2

Deniz görecek içinde ev olabilir
AA-027 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari İmar

Zeytin Satış Mağazası Olacak
AA-044 Orhangazi çevre yolu 1500 M2 zeytin

depolama yeri olacak arsa
EE-009 Sahilde 200 M2 2katlı deniz görebilecek 
üst üste veya karşılıklı iki daire veya dubleks 
daire olabilecek işyeri
EE-036 Mevki Önemli değil 5 katlı kelepir olacak bina.
EE-046 İstiklal Cad. Zemin yatırım amaçlı dükkan.

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-00 5 Kâracaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA-009 Kurtul 280 M2 köy içi 60.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gurie 13300 M2 Çiftlik veya
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola 
cepheli hisseli tapu 10 000YTL
AA-016 Hisartepe 149 M2 Deniz Manzaralı yola 
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Enguru Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-024 Zeytin hali arkası 150 M2 depo yerine müsait

AA-026 Hamidiye Mh. 3184 M2 Merkeze yakın 
konut imarlı 2.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 530.000 M2 Depolama imarlı
AA-036 Zeytin Hali yanı 160 M2 depo yerine 
müsait 25.000 YTL
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2

I üç yanı yol 90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçlan var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL

www.kocakgayrimenkul.com
|/ A f A !/ GAYRİMENKUL 
l\UVni\ BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

«ÖRS / GEMLİK ŞUBESİ
Tel (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etûdlu 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-063 Narlı Köyü 1.222 M2 anayola 5 mt. 300.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-067 İznik Göl kenan 800.000 M2 Turizm
tesisis kurulabilir 5.500.000 YTL
AA-088 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL
AA-081 Karacabey karaağaç 9.550 M2 İzmir
yoluna 150 mt. cephe benzindik olabilir. 250.000 YTL
AA-091 Çevre yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750 000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 9.408 Gemlik'e çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL

SATILIK ÇİFTLİK 1
EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan 
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-071 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2
2 katlı ahşap bina ev, ahır, traktör 250.000 YTL 
EE-075 Mudanya 1532 M2 anayola cepheli 
havuzlu müstakil denize sıfır, altı garaj, 
portakal bahçesi var 800.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev 
meyve ağaçlı 130.000 YTL

SATILIK DAİRE
EE-002 Manastır 100 M2 4. kat 3+1 koloriferli 95.000 YTL
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımyı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı, 
kartonpiyerli 50.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamidiye Mh. 144 M2 4.kat
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Bahkpazan 60 M2 3.kat 2+1
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL

EE-024 Dr. Ziya Mh. 115 M2 2.kat 3+1 daire kaloriferli, 
pimapenli, saten boya, kartonpiyerli 80.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer, 
kalorifenr, full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğ al gaz 
bakımlı daire 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazan 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5.kat deniz yola cephe, 
kaloriferli 70.000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola 
cepheli kaloriferli 70.000 YTL
EE-061 Bahkpazan 88 M2 5.kat 
2+1 bakım ister 35.000 YTL
EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full

EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l.kat 3+1
bakımlı daire 60.000 YTL
EE-081 Manastır 135 M2 l.kat 3+1
full-doğalgaz 90.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat

EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyerli, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda 
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarŞıya yakııi 
EE-093 Manastır 195 M2 5.kat 
4+1 2 banyo, 2 wc, asansörlü, doğalgazlı 
EE-130 Manastır 195 M2 3.kat 
4 + 1 2 banyo, 2 wc, asansörlü, doğalgazlı 
EE-129 Manastır 195 M2 zemin 
4+1 2 banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz 
EE-094 Manastır 155 M2 zemin

EE-096 Manastır 150 M2 l.kat 3*1
deniz manzaralı kaloriferli, özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3.kat 3+1
özel yapım lüks kaloriferli 120.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1.2.3.4.5. katlarda 3+1 full lûx .
Ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 adet 125.000 YtL
EE-125 Manastır 155 M2 l.kat 3+1 2007
Temmuz teslim krediye uygun 120.000 YTL
EE-130 Manastır 195 M2 1.2.3.4.5.6. katlarda 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı 5 adet 170.000 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5,kat 3+1 sobalı, 
kartonpiyerli 70.000 YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000 YTL
EE-149 Hamidiye Mh. 110 M2 3+1
Gazi okulu yanı bakımlı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full lüks
dair. 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 site içerisinde bakımlı
manzaralı full eşyalı 42.000 YTL
E E-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3+1 bakımlı deniz

I manzaralı 100.000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denire sıfır mutfak 80.000 YTL

EE-159 Dörtyol 130 M2 10 kat 3*1 
özel yapım lüx 105.000 YTL

' satilik dükkan;
E E-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-105 Demirsubaşı Mh 24 M2 
zemin köşe dükkan 55.000 YTL 
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-065 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2 kapalı 
alanlı hazır 900.000 YTL
EE-O49 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA 1
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

KİRALIK DAİRE
EE-006 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asansörlü, 
kaloriferli 200 USD depozito 375. YTL
EE-016 Manastır 120 M2 l.kat 3+1 asansörlü, 
kaloriferli, 2 aylık depozit 350. YTL
EE-020 Manastır 120 M2 l.kat 3+1 asansörlü, 
kaloriferli, 2 aylık depozit 350. YTL
EE-095 Eski Pazar Cd. 100 M2 l.kat 2+1

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 duble» 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı 

EE -068 Dobnıca 500 M2 triplez full lüks 350 M2 bahçe 300.000 YIL 

EE-068 Dobruca 500 M2 Triplez villa full lüks daire 600.000 YTL 

EE-076 Karacaali 550 M2 triplez denize sıfır, jakuzili bahçe 325.000 YTL 

EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı 

lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL

EE-097 Kumla 250 M2 triplez site içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 250.000 YTL

EE-101 Bursa Çekirge 180 M2 triplez özel yapım lüks 400.000 YTL 

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL

SATILIK MÜSTAKİL EVİ

EE-056 Bahkpazan 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı 
müstakil 2,5 katlı, sobalı

SATILIK ZEYTİNLİK 1
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL 
EE*003 İskele Meydanı 55 M2 5 katlı 
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath. 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş
Resort Otel 1 450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı.
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2.5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL 
EE-073 İstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık 
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL 
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40.000 YTL

Kayıt No’sunun bildirilmesi rica olunur.

&

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kocakgayrimenkul.com
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Atlas Sineması işleticisi, Tutku Sinaması’nı ruhsatsız diye Belediye’ye şikayet etti. 
Kontrolde, kendi sinamasının ruhsatının da geçersiz olduğu görüldü.

Ruhsatsız sioertı nıBM
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'te bulunan 
sinemalardan 
birinin işletmecisi 
tarafından şikayet 
edilen Tutku 
Sineması’nın 
üç salonundan 
ikisi dün Encümen 
kararı ile belediye 
zabıta ekiplerince 
mühürlendi.
Şikayeti yapan 
sinema işletmecisi 
nin de yapılan 
kontrolde ruhsatı 
bulunmadığı 
belirlenince, işlet
meciliğini yaptığı 
Atlas Sinema 
Salonu da dün 
mühürlendi.

Gemlik'te uzun 
yıllardan beri 
sinema severlere 
hizmet veren 
Balıkpazarı 
Mahallesi’ndeki 
Atlas Sineması’nın 
işletmeciliğini 
yapan Necdet 
Bulut'un gündeme 
getirdiği Tutku 
Sineması’nın 
ruhsatsız 
gösterim yaptığı 
iddiasını 
değerlendiren 
Belediye Zabıta 
ekipleri, bu 
arada Atlas 
Sineması’nın da 
ruhsatının 
olmadığını 
belirlediler.
Atlas Sinemasının 
işleticisi 
Necdet Bulut'un 
annesi üzerine 
ruhsatı bulunduğu 
görüldü. Zabıta 
ekipleri, ruhsat 
sahibinin ölümü 
nedeniyle kullanılan 
ruhsatı geçersiz 
saydılar.
Tutku Sinemasının 
mevcut üç 
salonundan iki 
salonu ile birlikte 
mühürlenmesi 
üzerine sinema 
gösterimini 
durdurdu.
Ziraat Bankası 
arkasında açılan 
Venüs Sineması’nın 
da işletmeciliğini 
yapan Necdet 
Bulut'un, Tutku

Sineması’nın 
ruhsatsız 
olduğunu 
ileri sürerek 
yaptığı şikayetin 
sonucu uzun 
yıllar sinema

hizmeti veren 
Atlas Sinemasının 
da kapatılması 
Gemliklileri üzdü. 
Gemlik'te bir 
çok işyerinin 
halen ruhsatsız

çalıştığı belir
lenirken sinema 
işletmecilerinin 
rekabet 
nedeniyle sinema 
kapattırmaları 
halktan tepki aldı.

Yazı YORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcahvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/bloğ/özcân Vural

Böyle şey olur mu!....
Devletten ve milletten gizlenen, Rumlara liman 

ve havaalanları açmamızı içeren Kıbrıs planı, per 
şembe günü Finlandiya tarafından açıklandığında 
borsamız coştu. Demek ki borsayı coşturmak için 
böyle Kıbrıs satışı yapmak, ulusal konularda ödün 
vermek gerekiyordu. Para, para para !...

Bu çok önemliydi. Nitekim Erdoğan, cumartesi 
günü Afyon’da yaptığı konuşmada kendisini eleş 
tirenlere şöyle seslendi: "Piyasaları tedirgin etme 
yin."

Aynı konuşmada Denktaş’a da veryansın etti: 
"Siyaset yapacaksan git kendi ülkende yap."

Kendi ülkesi!.. Yani yabancı ülke KKTC... 
Binlerce şehit verdiğimiz yavru vatan ...

O Rauf Denktaş ki, Tayyip Erdoğan imam hatip 
okulunda çelik çomak oynarken, Kıbrıs davasının 
mücahitliğini yapıyordu... Ve gün gelecek, böyle- 
sine ayıp bir çağrıya muhatap olacaktı! Bunları 
okuyun da, saygının, sevginin bunları bilmeyenler 
tarafından nasıl harcandığını öğrenin...

Ya Rauf Denktaş kendisine şöyle seslenseydi: 
"Madem herkes kendi ülkesinde siyaset yapmalı, o 
halde sen de bizim işimize karışma, siyaseti sade 
ce kendi ülken için yap!..."

Acaba Erdoğan verecek yanıt bulur muydu?
Bir hükümet düşünün ki, ülkenin bir numaralı 

ulusal konusunu içeride devletin ilgili kuramlarına 
haber vermeden, sadece yabancılara haber vererek 
çözmeye kalkışıyor. Olacak iş mi bu ?...

Böyle devlet yönetimi olamaz. (Olursa işte böy 
le olur, baltayı taşa vurursun.)

Sen kapalı kapılar ardında gizli planlar hazırla 
yıp yabancıların bilgisine sunacaksın, bunların 
hiçbirinden Cumhurbaşkanı dahil hiçbir kurumun 
bilgisi olmayacak, Genelkurmay Başkanı bu 
yapılanın Kıbrıs’la ilgili devlet politikası ile çeliştiği
ni söyleyecek!..

Ama bu oyunu AB başta olmak üzere yabancı 
ülkeler bilecek!.. Ve sen, hazırladığın bu öneri 
paketini yazılı olarak sunamayacaksın, altına 
imzanı bile atamayacaksın ve AB ülkeleri tarafın
dan açıklanmasını sağlayıp kendi kalene gol ata
caksın! Bu nasıl bir skandaldir? Böyle bir örneğe 
şimdiye kadar tanık oldunuz mu?

Ben 73 yaşındayım, böyle acemilik, cahillik, 
devletsizlik görmedim sayın halkım ...

Camiden, cuma namazı sırasında Karamanlis 
aranır mı? Bu nasıl iştir yahu?

Afyon caminin içine gavur (Karamanlis) sesi 
girdi!....

İşin daha da matrak bir boyutu var. Onu unut
mayalım. Hazırlayıp AB ülkelerine gönderdikleri bu 
liman açma paketine göre, Kıbrıs sorunu çözülürse 
2007 yılı içerisinde çözülecek. Aksi takdirde, 2008 
yılı başında bu uygulama geçerliliğini yitirecek ve 
her şey yeniden, sıfırdan başlayacak.

Yani top 2007 seçiminde işbaşına gelecek yeni 
hükümetin kucağında olacak.

Artık kendileri bile biliyor. 2007 seçiminden tek 
başına AKP iktidarı çıkmayacak. Çok büyük 
olasılıkla AKP bir muhalefet partisi olacak. Keşke o 
da olmasa, Ecevit’in partisi gibi silinip gitse de, 
bizde kötü bir rüya gördük desek ...

Böylesine cingözce bir yöntemle ve "benden 
sonra tufan" anlayışıyla Kıbrıs yanardağını gelecek 
hükümete devredeceklerdi. Cumhurbaşkanlığı ve 
Genelkurmay bu oyunu bozdu. Fakat Türkiye bir 
kez daha yara aldı, işler sarpa sardı. AKP iktidarı 
içeride ve dışarıda bir kez daha küçük düştü. 
Geriye kara bir leke kaldı.

Devlet idaresi zordur; Bilgi ister, tecrübe ister, 
deneyimli Bürokrat ister, yetişmiş bir çevre ister.. 
Genel müdürlüklere İmamları tayin ederseniz, o 
zamanda Afyon cami içinde Yunan Başbakanı 
Karamanlis’in sesi çınlar.. Alınan yüzde 30 oyla 
seçim yasalarının azizliği ile iktidara gelindiğinde, 
size oy vermeyen Yüzde 70 Türk vatandaşı yok 
sayarsanız ,işte böyle sırt üstü düşersiniz... Yalnız 
bu yüzde 70 değil, girmek için her şeye razı 
olduğunuz Avrupa haklıda sizi küçümser, yap
tığınız girişim lere gülümseyerek, alaylı bakar... 
Yazık, yazık ki yazık.. Gün gelecek, Güneydoğu 
sorunu da AB tarafından masaya yatırılacak. İnşal
lah aynı olayı o zaman da yaşamayız. Gizli kapaklı 
plan ve önerilerle, devletin hiçbir kurumuna bilgi 
vermeden girişimlerde bulunup AB ile pazarlık 
masasına gizlice oturmaya, kendi kalemize gol 
atmaya kalkışmazlar.

mailto:ozcahvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blo%25c4%259f/%25c3%25b6zc%25c3%25a2n
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Hanımlara yeni AVON ürünleri tanıtıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2007 yılı ürün 
kampanyasına 
başlayan AVON 
ilk ürün tanıtımını 
Milton 
Gazinosu’nda yaptı. 
AVON Bölge 
Sorumlusu Gülin 
Çifçi nezaretinde 
Milton Gazinosunda 
yapılan tanıtım 
toplantısında 
Güzellik Uzmanı 
Serap Demirci 
tarafından yeni 
ürünler hakkında 
bilgiler verildi. 
Ürün tanıtım 
eğitimlerini her 
dönem aksatmadan 
devam eden AVON 
2006 yılında tüm 
hedeflerini aşarak 
gerçekleştirerek 
kozmetikteki 
liderliğini 
sürdürüyor.
Bölge sorumlusu 
Gülin Çifçi, 1200 
kişiye ulaşan 
temsilci sayısıyla 
bağlı oldukları 
502 bölgenin 
2006 yılını satışta 
başarıyla kapadık
larını açıklayarak 
ürün temsilcilerini

kutladı. minin ardından tem- eşliğinde eğlenerek
AVON ürün eğiti' silciler piyanist yorgunluk attılar.

Vapur seferleri 
iptal edildi

İstanbul 
Boğazı'ndaki yoğun 
sis nedeniyle şehir 
hatları vapur sefer
leri ile transit gemi 
geçişleri durduruldu. 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO) 
A.Ş'den yapılan 
açıklamada, İstanbul 
Boğazı'nda 
Sarayburnu'ndan 
Kadıköy'e kadar 
etkili olan ve görüş 
mesafesini yarım

internette

metrenin altına 
düşüren sis 
nedeniyle Bostancı- 
Adalar seferinin 
dışındaki tüm vapur 
seferlerinin iptal 
edildiği bildirildi. 
Bu arada, yoğun sis 
nedeniyle dün saat 
13.55’ten itibaren 
İstanbul Boğazı'nın 
transit gemi geçişler
ine de çift yönlü 
olarak kapatıldığı 
belirtildi.

t)NVER TRAKTÖRDEN
YENİ YIL FIRSATI !

ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. |
PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 1

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ j
TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR. 
‘^ARAYIN GÖRÜŞELİM 1

NEW HOLLAND TRAKMAK ı
GEMLİK-ORHAN GAZİ BAYİ J

TEL: 573 27 77
0.532 312 22 39 - 0.532 673 92 88
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in yazılı soru önergesine Maliye Bakanı Kemal Unakıtan cevap verdi
TEDAŞ’ın 8 milyar 350 milyon YTL alacağının

üçte birini belediyeler oluşturuyor

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, 8 milyar 
350 milyon YTL 
toplam alacağı 
bulunan TEDAŞ'ın 
en büyük borçlusu
nun belediyeler 
ile resmi daireler 
olduğunu açıkladı. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'in 
yazılı soru önerge
sine cevap veren 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
gecikme cezalarıyla 
birlikte 30 Eylül 
2006 tarihine 
kadar TEDAŞ'ın 
toplam alacağının 

8 milyar 350 milyon 
YTL olduğunu, 
bunun 32'sine 
tekabül eden 2 milyar 
709 milyon YTL’lik 
kısmını belediyelerin 
oluşturduğunu 
bildirdi.
TEDAŞ'a olan borç 
sıralamasında 
1 milyar 376 milyon 
YTL borçlu olan 
tarımsal sulama 
kullanıcılarının 
ikinci sırayı aldığı, 
bir milyar 286 milyon 
YTL borçlu olan 
resmi dairelerin 
üçüncü sırayı, 
bir milyar 175 
milyon borçlu olan 
meskendeki kul

lanıcıların dördüncü 
sırayı, 817 
milyon YTL ile 
ticarethanelerin 
beşinci sırayı 
aldığı bildirildi. 
Ayrıca TEDAŞ'ın 
toplam ana para 
alacağının 4 milyar 
786 milyon YTL 
olduğu, 3 milyar 
563 milyon YTL’lik 
gecikme cezası 
tahakkuk ettiril
diği de açıklandı. 
Geçtiğimiz yıl 
sonuna göre 
2006'nın 9. ayına 
göre TEDAŞ'ın ala
caklarında yüzde 
14 artış kaydedildiği 
de ifade edildi.

Tedaş'ın alacaklı 
listesi şöyle: 
"Sanayiler 325 
milyon YTL, 
meskenler bir 
milyar 175 YTL, 
resmi daireler 
1 milyar 
286 milyon YTL, 
belediyeler 2 milyar 
709 milyon YTL, 
Kit'ler 57 milyon YTL, 
ticarethaneler 817 
milyon YTL, içme 
suları 141 milyon 
YTL, tarımsal 
sulama kullanıcıları 
bir milyar 376 milyon 
YTL, hayır kurumlan 
49 milyon YTL, 
diğer kurumlar 
408 milyon YTL."

“Uçak kazasının
nedeni arıza”

Irak Ulaştırma 
Bakanlığı, Bağdat 
yakınlarında 
düşen, büyük 
bölümü Türk işçisi 
34 kişinin öldüğü 
kazada saldırı ihti
mali bulunmadığını, 
kazanın teknik 
arızadan kaynaklan 
dığını bildirdi. 
Irak Ulaştırma 
Bakanlığı Basın- 
Yayın Dairesi Başka 
nı Ahmed Abdülva 
hab, İngiliz Reuters 
ajansına açıkla
masında, "Uçak 
vurulmadı" dedi. 
Adana'dan 
kalkan Moldova'nın 

Aeriantur 
şirketine ait 
Antonov-26 
tipi kargo uçağı, ; > 
Bağdat'ın 80 km 
kuzeyinde Balad 
kenti yakınında 
Amerikalıların 
Anaconda 
üssündeki piste 200 
metre kala düştü. 
Uçakta Kulak 
inşaatın 29 çalışanı 
ile Amerikalı bir 
yolcu ve mürettebat 
hayatını kaybetti, bir 
Türk yolcu ağır 
yaralı kurtuldu. 
Kazayı Irak'taki 
Amerikan birliği de 
araştırıyor.
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Başkan Şahin, Çalışan
Gazetecilerin Günü’nü kutladı

Gelir beyanları asgari ücretin altında
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hik 
met Şahin, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 
Günü'nü kutladı.
Başkan Şahin, 
"Bursa'ya hizmet 
anlamında birlikte 
çalışıyoruz" şeklinde 
"Mesai arkadaşla 
rımız" olarak addet
tiği gazetecilerin 
"Çalışan Gazeteciler 
Günü"nü kutladığı 
mesajında şu görüş
lerine yer verdi: 
"Ülkemizde, 10 Ocak 
1961 tarihinde yürür
lüğe sokulan 212 
sayılı yasa ile gazete
cilerin ekonomik ve 
sosyal sorunlarının 
çözümü konusundan 
bazı iyileştirmeler 
yapılmıştır. Bu yüz
den her yıl 10 Ocak, 
'Çalışan Gazeteciler 
Günü* olarak kutla
maktadırlar. Fikir, 
düşünce ve haber
leşme özgürlüğü 
demokrasilerin 
vazgeçilemez 
unsurlarındandır.

Demokratik sistemin 
güçlü temeller 
üzerinde yükselmesi, 
halkın sesi olma 
görevini üstlenen 
basının özgürlüğü 
nün korunmasına 
ve geliştirilmesine 
bağlıdır.
Gazetecilerin 
çalışma şartlarının 
tüm Türkiye'de daha 
da iyileştirilmesi, 
basın özgürlüğünü 
kısıtlayan engellerin 
ortadan kaldırılması, 

hak ve özgürlük
lerinin evrensel 
standartlara 
kavuşturulması, 
kuşkusuz 
medyamıza güç 
kazandıracaktır. 
Bu duygu ve 
düşüncelerle 
basın-yayın 
organlarımızın tüm 
çalışanlarının 
bayramlarını 
tebrik ediyor ve 
selamlarımı 
iletiyorum."

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, 2005 yılın
da beyanname veren 
1 milyon 366 bin 
mükelleften 316 bin 
500'ü sıfır matrah, 
805 bin mükellefin 
ise asgari ücretin 
altında gelir 
beyanında 
bulunduğunu belir 
terek, "Bu veriler, 
ticaret ve serbest 
meslekle uğraşan 
mükelleflerin yüzde 
82'sinin asgari 
ücretliden daha 
az gelir beyan 
ettiklerini 
göstermektedir" 
dedi.
Unakıtan, TBMM 
Plan ve Bütçe 
Korniş yonunda 
görüşmelerine 
başlanan Gelir 
Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısının sunumun 
da yaptığı konuşma
da, vergi sisteminin 
yeniden yapılandırıl
ması kapsamında 
çalışmaların devam 
ettiğini, kurumlar 
vergisi oranının 

yüzde 30'dan yüzde 
20'ye indirildiğini 
anımsattı.
Yerli yatırımcıların 
kazançları 
üzerindeki toplam 
vergi yükü nün 
yüzde 44'den 
yüzde 34'e, yabancı 
doğrudan yatırım
cıların kazançları 
üzerindeki toplam 
vergi yükünün ise 
yüzde 37'den yüzde 
32'ye düşürüldüğünü 
hatırlatan Unakıtan, 
"Böylece, Türkiye 
vergi yükü sırala
malarında OECD 
ülkeleri arasında en 
düşük ilk 5 ülke 
arasına girmiştir" 
diye konuştu. 
Komisyonda 
görüşülecek olan 
tasarıyla modern 
vergi sistemlerinde 
yer alan mües 
seselerin Gelir 
Vergisi Kanununa 
dahil edildiğini anla
tan Unakıtan, şöyle 
devam etti: 
"Gerçek usulde 
vergilendirilen 
ücret gelirlerinin 
belirli bir kısmını 

vergi dışı bırakan 
asgari geçim 
indirimi uygula
masını yürürlüğe 
koymayı 
öngörmekteyiz. 
Bu sistemde ailevi 
durumları da 
dikkate almak 
suretiyle, ücretlilerin 
elde ettikleri 
ücret gelirlerinin, 
asgari ücretin yıllık 
brüt tutarının 
en az yüzde 50'sine 
tekabül eden 
kısmından vergi 
alınmayacaktır. 
Asgari ücretin en az 
yarısı vergi dışında 
bırakılmaktadır. 
Bu miktar bekar 
ücretli için yüzde 
50 iken, bu miktara, 
evli olanların 
çalışmayan eşleri 
için yüzde 10, 
ilk iki çocuk için 
yüzde 7.5 ve 
sonraki her 
çocuk için 
yüzde 5 ilave edile
cektir. Asgari ücretle 
çalışan 4 çocuklu 
birinin ücreti 
tamamen vergi 
dışı bırakılmaktadır."

Aile içi şiddetin kapsamı genişletiliyor
Ailenin Korunmasına 
Dair Kanun'da deği 
şiklik öngören tasarı 
ile aile içi şiddet 
kavramının kapsamı 
genişletilecek ve 
eşlerin yanı sıra hala, 
teyze, babaanne gibi 
diğer aile üyelerinin 
de şiddetten korun
masına ilişkin 
tedbirler alınacak. 
Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu, tasarıda 
'aynı çatı altında 
yaşama' ifadesini 
getirerek kadının 
korunmasını önplana 
aldıklarını ifade etti. 
Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 
Ailenin Korunmasına 
Dair Kanun'da De 
ğişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
Tasarısı TBMM 
Adalet Komisyonu'n 
da görüşüldü. 
Koksal Toptan 
başkanlığındaki 
komisyon toplantısı
na, Devlet Bakanı 
Nimet Çubukçu da 
katıldı. Tasarıya 
'kusurlu eş' ifadesi 
nin yerine 'kusurlu 
eşin veya diğer aile 
bireylerinin' ifadesi 
konularak aile içi 
şiddetin kapsamı 
genişletiliyor ve şid
dete maruz kalan aile 
bireylerinin korun
ması öngörülüyor.

Tasan'da, eşlerden 
birinin veya çocuk
ların, aynı çatı altın
da yaşayan diğer aile 
bireylerinden birinin, 
mahkemece ayrılık 
kararı verilen veya 
yasal olarak ayrı 
yaşama hakkı olan 
veya evli olmalarına 
rağmen fiilen ayrı 
yaşayan aile birey
lerinden birinin aile 
için şiddete maruz 
kaldığını kendilerinin 
veya Cumhuriyet 
Başsavcılığının bil 
dirmesi üzerine Aile 
Mahkemesi Hakimi 
nin bazı tedbirlere 
hükmedebileceği 
belirtiliyor.
Bu hükümler ise 
kusurlu eşin veya 
diğer aile bireylerinin 
aile bireylerine karşı 
şiddete veya korkuya 
yönelik söz ve dav 
ranışlarda bulunma 
sı, müşterek evden 
uzaklaştırılarak bu 
evin diğer aile birey
lerine tahsisi ile bu 
bireylerin birlikte 
yada ayrı oturmakta 
olduğu eve veya iş 
yerine yaklaşma
ması, aile bireylerini 
iletişim araçları ile 
rahatsız etmemesi, 
varsa silah veya ben
zeri araçlarını genel 
kolluk kuvvetlerine 
teslim etmesi, alkollü 
veya uyuşturucu her

hangi bir madde kul
lanılmış olarak şiddet 
mağdurunun yaşa
makta olduğu konu
da veya işyerine gel 
memesi veya bu yer
lerde bu maddeleri 
kullanmaması, bir 
sağlık kuruluşuna 
muayene veya tedavi 
için başvurması 
olarak öngörülüyor. 
Tasarıda bu hüküm
lerin uygulanması 
amacıyla öngörülen 
sürenin 6 ayı geçe
meyeceği ve bu ted
birlere aykırı davra 
nılması halinde tutuk 
lanacağı veya hakkın 
da hapis cezasına 
hükmedileceğinin 
şiddet uygulayan 
bireye ihtar edileceği 
belirtiliyor.
Öte yandan tasarı 
ile hakimin tedbir 
nafakasına hükmede
bileceği ve kanun 
kapsamındaki başvu
rular ve verilen kara 
rın infazı için yapılan 
icrai işlemlerin harca 
tabi olmaması 
hükümleri getiriliyor. 
40 BİN KARAKOL 
POLİSİ AİLE İÇİ 
ŞİDDET 
KONUSUNDA 
EĞİTİLECEK 
Komisyonda tasarı 
ile ilgili görüşlerini 
aktaran Devlet 
Bakanı Çubukçu, 
Türkiye'de şiddete 

daha çok kadın ve 
çocukların maruz 
kaldığına işaret etti. 
Şiddetten korunması 
gerekenlerin bir 
takım sıkıntılar 
yaşadığına işaret 
eden Çubukçu, bu 
tasarının aile içi 
iddete maruz 
kalanların mağ
duriyetlerinin gide 
rilmesi ve yargıla
madaki eksikliklerin 
aşılması için önemli 
katkı yapacağını 
vurguladı. 
Uygulamada çok 
ciddi sorunlar 
yaşandığına işaret 
eden Çubukçu, 
uygulayıcıların yeni 
tedbirleri çok hızlı 
kavraması kadar 
toplumun zihniyet 
değişiminin de 
önemli olduğunu 
dile getirdi.
Çubukçu, Genelkur 
may Başkanlığı ile 
yaptıkları işbirliği 
çerçevesinde her yıl 
420 bin civarında 
erin aile içi şiddet ve 
buna yönelik müeyyi 
deler konusunda eği
tildiğini kaydetti. 
İçişleri Bakanlığı ile 
geçtiğimiz günlerde 
bir protokol imzal
adıklarını açıklayan 
Çubukçu, 40 binin 
üzerinde karakol 
polisinin eğitileceği
ni, bunların çoğunun 

da kadın polis 
olduğunu ifade etti. 
TÜM İLLERDE 
SIĞINMA EVİNE 
NAKİL ÖNCESİ 
BARINMA İMKANI 
SAĞLAYACAK 
İSTASYONLAR 
OLUŞTURULACAK 
Türkiye'de kadın 
sığınma evlerinin 
sayısının çok 
yetersiz olduğuna 
dikkat çeken 
Çubukçu, bu yı 
içinde çok fazla 
yasıda sığınma evi 
açılacağını 
vurguladı. 
Çubukçu, şiddet 
uygulayanların 
dışarı alınması 
yönünde bir 
politika izlediklerini 
belirterek şiddete 
maruz kalan kadın
ların sığınma 
evlerine başvurmak
tan çekindiklerini 
anlattı. İçişleri 
Bakanlığı'nın 
önümüzdeki gün
lerde bir genelge 
yayınlayacağını 
kaydeden Çubukçu, 
tüm bölgelerde 
şiddete maruz 
kalan kadınların 
sığınma evi olan 
bölgelere nakli 
sırasında 
barınabilecekleri 
istasyonlar oluş
turulmasının plan
landığını söyledi

Yan 
bakma 
kavgası 

kanlı 
bitti

Bursa'da 2 şahıs 
arasında yan 
bakma meselesi 
yüzünden çıkan 
kavga kanlı bitti. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Ihsaniye Mahalle 
si'ndeki Papatya 
Parkı'nda oturan 
Yusuf Aktaş (21), 
yanına gelen M.D. 
(16) isimli şahısla 
yan bakma mesele
si yüzünden tartış
maya başladı. 2 
şahsın tartışması 
bir anda kavgaya 
dönüşünce M.D, 
Yusuf Aktaş isimli 
genci sırtından 
bıçaklayarak kaçtı. 
Kanlar içerisinde 
yere yığılan genç, 
vatandaşların 
ihbarıyla olay 
yerine gelen 
112 ambulansıyla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayın 
üzerinden çok 
geçmeden zanlı 
M.D.'yi yakalayan 
polis, olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı.
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ursa'da bir yılda 12 milyon YTL'lik trafik cezası kesildi
Bursa'da 2006 yılında 
kent genelinde kont 
rol edilen 5 milyon 
476 bin araç sürü 
cüsünden 123 bin 
663'üne 12 milyon 
281 bin YTL para 
cezası kesildi. Trafik 
cezalan arasında 
park yasağı yüzde 31 
ile ilk sırada, kırmızı 
ışık ihlali yüzde 24 ile 
ikinci sırada, trafikten 
men edilen araç 
sürücülerine kesilen 
cezalar ise yüzde 11 
ile üçüncü sırada yer 
aldı. Kent merkezin
deki kesilen cezalar
da park yasağı 
ihlalleri ise geçen yıla 
oranla yüzde 90 arttı. 
Bursa Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ile Bölge 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü'nün 
2006 yılı ceza rapor
ları açıklandı. İstatis
tiklere göre, şehir 
içinde park yasağına 
uymayan 38 bin 300 
kişiye ceza yazılırken, 
Bölge Trafik Denetle 
me Şube Müdürlüğü 
sınırlan içerisinde ise 
kırmızı ışık ihlali 
yapan 27 bin sürücü 
hakkında işlem 
yapıldı. 
Park Yasağı, eksik 
muayene, teknik 
değişiklik, bozuk ışık, 
alkollü araç kullan
mak, sürücü belgesiz 
araç kullanma, tescil
siz ve sigortasız 
olduğu gerekçeleriyle 
13 bin 426 araç da 
trafikten men edildi. 
İstatistiklere göre,

Bursagaz, 13,5 milyon dolar yatınm yaptı
Yoğun bir yılı geride 
bırakan Bursagaz, 
2006‘da 57 bin 371 
yeni abone, 75 bin 
443 doğalgaz 
tesisat dönüşümü 
gerçekleştirdi.
2006 yılı toplam 
yatırım miktarı 
ise 13,5 milyon 
doları aştı;
'Mavi bir gökyüzü, 
Yeşil bir Bursa' 
hedefi doğrultusunda 
2008 yılı sonuna 
kadar tüm Bursa'yı 
doğalgazın konforu 
ile tanıştırmak 
için çalışan 
Bursagaz, 2006 
yılında yaptığı 
13.5 milyon dolar

alkollü araç kullanan
ların sayısında 2005 
yılına göre 2006'da 
yüzde 51 oranında 
artış kaydedildi. 
Geçen yıl bin 30 
kişinin alkollü araç 
kullanırken yaka
landığı şehir içi trafik
te; bu rakam yüzde 
51 artarak bin 572'ye 
çıktı. Bölge Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü'nün 
istatistiklerine göre 
ise şehirlerarası yol
larda alkollü araç 
kullanırken yakalanan’ 
sürücü sayısı 
yüzde 16 düştü.
Geçen yıl 391 sürücü 
alkolü araç kul
lanırken, bu rakam 
2006'da 328'e düştü. 
Park yasağının yüzde 
90, sürücü belgesiz 
araç kullanmanın 
yüzde 70 artış göster
diği şehir içinde, 
kırmızı ışıkta geçen 
sürücülerin oranında 
ise yüzde 16'lık azal
ma görüldü. Şehir içi 
ekiplerinin yazdığı 
ceza meblağı 4 mil 

BURSflGftZ
yatırım ve kaydettiği 
57 bin 371 abone 
ille bu hedefine bir 
adım daha yaklaştı. 
Özelleştirme ile Çalık 
Grubu bünyesine 
katıldığı 2004 yılında 
5 yıl içerisinde tüm 
Bursa’da doğalgaz 

yon 913 bin YTL 
olurken, bölge trafik 
ekipleri ise 7 
milyon 367 bin YTL 
olarak açıklandı. 
"PARK CEZALARI 
YÜZDE 90 ARTTI" 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürü Aydın 
Balkanlı, kesilen 
cezalarla ilgili şunları 
söyledi: "Ceza yaz
mak bize keyif veren 
bir olay değil. Ancak 
amacımız trafik 
güvenliğini ve düzeni 
sağlamak. Kazaları 
azaltmak. Yapılan 
çalışmalar gösteriyor 
ki, denetimler arttığı 
zaman; trafik 
ortamındaki kişilerde 
yakalanma riski ne 
kadar fazla olursa, 
kurallara uymanın da 
o kadar fazla olduğu 
görülüyor. Uygulama 
yaptığımız bir nokta
da, o konuyla ilgili 
kurallara uymanın 
ciddi bir şekilde art
tığı gözükmektedir. 
Ancak trafik ekip
lerinin il genelindeki 
yoğunluk ve kâza 

altyapı çalışmalarını 
bitirme sözü veren 
Bursagaz, geçtiğiniz 
2006 yılında 13,5 
milyon dolarlık 
yatırım ile 22 bin 570 
metre çelik, 238 bin 
597 metre Polietilen 
dağıtım hattı ve 

yoğunluğu sebebiyle 
ve parklanmanın 
büyük sorun olarak 
karşımıza çıkması 
nedeniyle imkanlar 
dahilinde boşta 
kalındığı zaman kon
troller yapılmaktadır. 
Amacımız; kazaları, 
ölüm ve yaralan
maları azaltmaktır. 
Vatandaşlardan 
isteğimiz, sadece 
yakalanma riski 
olduğunda değil her 
zaman kurallara 
uymalarıdır. Park 
yasağının yüzde 90 
artmasının sebebi, 
kentteki taşıt 
trafiğinin artmasına 
karşılık, park yerleri 
sayısının malesef 
aynı kalmasıdır. 95 
adet açık ve kapalı 
otopark olmasıdır. Bir 
çok yerde otopark 
bulunmadığından 
dolayı, ana arterlerde 
trafik levhaları ve 
kaldırım üzerinde bol 
miktarda araç bulun
duğu, trafiğin 
aksadığı, bilinçli 
vatandaşlardan gelen 
şikayetlerin değer
lendirildiği ortadadır. 
Vatandaşlardan park 
konusuyla ilgili özel
likle, kaldırım üstleri, 
kavşak içleri, otobüs 
duraklan, yangın 
muslukları ana arter
lerdeki trafik akışını 
etkileyecek yerlere 
park etmemelerini, bu 
tür yerlerde araçlarını 
bırakmamalarını, 
araçların uyarı yapıl
madan kaldırılacağını 
hatırlatıyoruz."

116 bin 736 metre 
servis hattı ile, 
15 bin 415 servis 
kutusu montajı yaptı. 
Bu yatırımlar 
sayesinde 31 
Aralık 2006 itibariyle 
Bursa'nın doğalgaz 
yaygınlık oranı 
yüzde 64'e ulaştı. 
2006 yılında yeni 
abonelik ve tesisat 
dönüşümü çalış
malarına ağırlık 
veren Bursagaz, 
abone sayısını 
57 bin 371 artırarak 
504 bin 839'e, tesisat 
dönüşümü sayısını 
ise 75 bin 443 
artırarak 400 bin 
554'e çıkarttı.

Bursa’da trafik 
kazası: 3 yaralı
Bursa'da meydana 
gelen trafik 
kazasında, 
alkollü sürücünün 
kullandığı kamyo
net yoldan çıkıp 
ağaca çarparken, 
3 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza Soğanlı 
Mahallesi çevre 
yolu üzerinde önce
ki gece saat 02.30 
sıralarında 
meydana geldi. 
Tarık Şen G. (27) 
idaresindeki 
16 FN 079 plakalı 
kamyonet, 
İstanbul 
istikametinden 
Mudanya

Mehmetçik Vakfı’na 
104 bin kurban bağışı

TSK Mehmetçik 
Vakfı’na Kurban 
Bayramında 104 bin 
873 adet vekaleten 
kurban bağışında 
bulunuldu.
Vakıf tarafından 
yapılan açıklamada, 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nde (TSK) 
görev yaparken 
şehit olan veya her
hangi bir nedenle 
hayatını kaybeden 
erbaş ve erlerin bak
makla yükümlü 
oldukları yakınları 
ile gazi ve engelli 
Mehmetçiklere ve 
çocuklarına sosyal 
ve ekonomik destek 
sağlayan TSK 
Mehmetçik Vakfı'nın, 
bu yıl yapılan kur
ban bağışlarıyla 
daha da güçlendiği 
vurgulandı.
Kurban Bayramında 
TSK Mehmetçik 
Vakfına toplam 104 
bin 873 adet 
vekaleten kurban 
bağışında bulunul
duğu belirtilen açık
lamada, söz konusu 

istikametine 
seyrederken, 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybedip yol 
kenarındaki 
ağaçlara çarptı. 
Kazada, sürücü 
Tarık Şen G. ile 
Gökhan Şen G. 
(19) ve Orhan 
Turan (30) 
yaralandı.
Olay yerine gelen 
112 ekipleri 
tarafından 
yaralılar Çekirge 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
polis kazayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

bağışlardan 93 bin 
949 adedinin 
vekaleten kesiminin 
gerçekleştirildiği, 10 
bin 924 adedinin ise 
bağışçıların "kurban 
kesimini" istemedik
leri için kesim yapıl
mayarak, bedelinin 
tamamının yardım 
planına dahif 
edildiği bildirildi. 
Açıklamada, 
"Kesilen kurbanlık
ların etlerinin bir 
bölümü, kesim 
merkezlerinin bulun
duğu illerde ikamet 
eden toplam bin 629 
şehit, gazi ve engelli 
Mehmetçik ailesine 
dağıtılmıştır.
Kurban etlerinin 
geri kalan bölümü 
ise Vakfımızın 
kurban tanıtımında . 
belirtildiği gibi 
ekonomik olarak 
değerlendirilmiştir. 
Bu organizasyon 
sonucunda yaklaşık 
16 milyon 500 bin 
YTL gelir elde edil 
mesi beklenmekte
dir" denildi.

■■■ ■■ gl ■ ■ J 4 4"'* ■■■ ■ • g> 4 ■‘Gem ık Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kimlik numarası yoksa oy da yok
İnternette yoğun 
olarak dolaşan 
e-postalarda, nüfus 
cüzdanlarında T.C. 
Kimlik Numarası 
olmayanların seçim
lerde oy kullanama 
yacağı ve bu kişilerin 
oranının yüzde 50 
civarında olduğu 
yazıyor. Yüksek 
Seçim Kurulu 
yetkilileri bu 
iddiaları doğruluyor. 
T.C kimlik numarası 
elektronik olarak kim
liklerine işlenmeyen 
seçmenlerin pasaport 
ve ehliyet de kabul 
edilmeyeceği için 
oy kullanamayacak
larına ilişkin olarak 
İstanbul 11 Seçim 
Kurulu yetkilisi şun
ları söyledi: “Şimdi 
seçmen bilgilerinin 
güncelleştirmesi 
esnasında vatan
daşlar zora 
koşuluyor ki, kimlik 
numaralarıyla kaydol
sunlar ve mükerrer 
seçmen olmasın.” 
KİMLİK NO'SUNUN 
İNTERNET 
ÇIKTISI KABUL 
EDİLMEYECEK 
İnternette dolaşan 
e-postalarda seçmen
lerin önümüzdeki 
seçimler için birbir
lerine gönderdikleri

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK re KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

uyarı yazısında, 
”Bu yıl yapılacak 
genel seçimlerde oy 
kullanma sırasında 
T.C. Kimlik Numarası 
baz alınacak...
Muhtarlıklarda 1 Mart 
2007 tarihine kadar 
asılı olan seçmen lis
telerinde de kimlik 
numaralarının yazılı 
olduğu görülmekte
dir. Ancak, çok fazla 
açıklanmayan, hatta 
biraz da sümenaltı 
edilmeye çalışılan bir 
konu var. Nüfus cüz
danlarında kimlik 
numaraları yazılı ola
mayan seçmenler 
seçimlerde oy kul
lanamayacaklar. Elle 
yazılmıiş veya inter
netten çıktı olarak 
alınmış kimlik numar
aları oy verme esna 
sında geçerli olmaya

caktır. Ehliyet, pa 
saport gibi kimlik 
yerine geçen diğer 
belegeier de oy 
verme işlemlerinde 
kullanılamayacak” 
deniliyor.
AKP DIŞINDAKİ 
PARTİLERİN 
SEÇMENLERİ 
UYARILMIYOR 
İnternette dolaşan 
e-postalarda ayrıca 
AKP dışında kalan 
diğer siyasi partilerin 
seçmenlerini 
uyarmadıklarını ve 
oy kullanma oranının 
yüzde 50- 60'larda 
kalacağını iddia 
ediyor.
YSK: “NÜFUS 
CÜZDANI 
GÖSTERİLMESİ 
ZORUNLU” 
İstanbul İl Seçim 
Kurulu'ndan bir 

I

yetkili, “T.C. Kimlik 
Numarası sandık 
başkanının işini 
kolaylaştırıyor, işlem
leri serileştiriyor.
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun vermiş 
olduğu 27.11.2006 
tarihli kararda ‘Oy 
kullanma esnasında 
nüfus kağıtlarının 
gösterilmesi zorun
ludur' ibaresi var. 
Nüfus cüzdanlarında 
T.C. Kimlik Numarası 
olmayanların sayısını 
ya da oranını şu anda 
belirlememiz 
mümkün değil.” 
“Eksiklikler düzeltile
cektir. Daha erken. 
Sistemde yeniyiz.
Yüksek Seçim Kurulu 
yeni bir sistem 
üzerinde bu işlemi 
gerçekleştirdi. Sistem 
yeni yeni oturuyor. 
Belki de vatandaş 
daha duyarlı olsun 
diye böyle yazılmış 
olabilir. Ama şimdi 
güncelleştirme 
esnasında bu zora 
koşuluyor ki, vatan
daşlar T.C. Kimlik 
Numarası'yla kaydol
sun ve mükerrer 
seçmen olmasın. 
Bir senedir bu ış 
üzerinde çalışıyoruz. 
Vatandaşlar mahalle 
muhtarlıklarında 
asılan listelerden 
kimlik numaralarını 
öğrenebilirler.” 
SEÇMENLER NE 
YAPMALI?
T.C. Kimlik numar
aları nüfus kağıtların
da basılı olmayan
ların, bağlı oldukları 
muhtarlıklardan 
Nüfus Kağıdı Değişim 
belgesi alarak, bağlı 
oldukları ilçenin 
nüfus müdürlük
lerinde değişim 
yapmaları gerekiyor.

Din dersi müfredatı yenilendi 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim 4-8. 
sınıfların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 
müfredatını yeniledi. Yeni programda, her bir 
sınıfta öğrencilerin edinmeleri gereken kaza 
nımlara ve etkinlik örneklerine yer verildi. 
Öğrenciler 4. sınıfta "Din ve Ahlak Hakkında 
Neler Biliyoruz, Hz. Muhammed'i Tanıyalım, 
Kur'an-ı Kerim'i tanıyalım, Sevgi Dostluk ve 
Kardeşlik, Aile ve Din", 5. sınıfta "Allah 
İnancı, İbadet Konusunda Bilgilenelim, 
Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, Kur'an'da 
Kıssalar, Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz", 
6. Sınıfta "Peygamberlere ve İlahi Kitaplara 
İnanç, Namaz İbadeti, Son Peygamber Hz. 
Muhammed, Kur'an-ı Kerimin Temel Eğitici 
Nitelikleri, İslam'ın Sakınılmasın! İstediği 
Davranışlar, İslamiyet ve Türkler", 7. Sınıfta 
"Melek ve Ahiret İnancı, Ramazan Ayı ve 
Oruç İbadeti, Bir İnsan ve Peygamber Olarak 
Hz. Muhammed, Kur'an'da Akıl ve Bilgi, İslam 
Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar, Kültürümüz 
ve Din", 8. sınıfta "Kaza ve Kader, Zekat, 
Hac ve Kurban İbadeti, Hz. Muhammed'in 
Haya tından Örnek Davranışlar, İslam 
Düşüncesin de Yorumlar, Din ve Güzel 
Ahlak, Dinler ve Evrensel Öğütler" 
başlıklı üniteleri işleyecekler.
"Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik" ünitesinin 
işleneceği 4. sınıfta birbirine dargın öğrenci 
ler barıştırılacak. 5. sınıfta "Sevinç ve Üzün
tülerimizi Paylaşalım" ünitesinde sınıf içinde 
yardım kampanyası düzenlenecek. 6. sınıfta 
"Namaz İbadeti" ünitesinde sınıf gruplara 
ayrılacak. Gruplar abdest, boy abdesti ve 
teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl 
yapıldığını araştıracak ve sınıfta sunacak. 
7. sınıfta "Kur'an'da Akıl ve Bilgi" başlıklı 
ünitede, akıl ve aklın fonksiyonlarının 
atasözü, deyim, özdeyiş, türkü ve şarkılarda
ki kullanılış biçimleri araştırılacak ve sınıfta 
sunulacak. "Zekat, Hac ve Kurban İbadeti" 
ünitesinin işleneceği 8. sınıfta öğrencilerden, 
çevrelerinde hacca giden birisiyle röportaj 
yapmaları istenecek. Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersi işlenirken Atatürkçülük ile ilgili 
konular üzerinde de durulacak. Atatürk'ün 
din ve vicdan ile düşünce hürriyetleri ve 
diğer dinlere, örf-adetlere hoşgörülü olma, 
İslam dini konularındaki görüşleri açık
lanacak.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 
işlenirken bazı ünitelerde, Nasrettin Hoca'nın 
fıkralarından da yararlanılacak. Yeni müfre
dat, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından 
itibaren uygulanmaya başlanacak.

120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE I

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 n? |

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire |
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _ _ _
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

______ ________________ Önünde 115 m2 Bahçeli_______________ ________
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 
Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel :5132474 Fax:5141021

KPSS form doldurma işlemleri bitiyor
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) 
sonuçlarına göre 
kamu kurum ve kuru
luşlarına yerleşmek 
isteyen adayların ter
cih formu doldurma 
işlemleri 12 Ocak 
Cuma günü sona 
erecek. Öğrenci 
Seçme ve Yerleş 
tirme Merkezi 
(ÖSYM), bazı kamu 
kurum ve kuru
luşlarının kadro ve 
sözleşmeli pozisyon
ları ile Tarım ve 
jKöyişleri Bakanlı 
ğının 657 sayılh ' 
devlet Memurları' 
Kanunu'nun 4/B 
maddesine göre isti
hdam edilecek ' 
sözleşmeli pozisyon

larına yerleştirme 
yapmak amacıyla 
adaylardan 28 Aralık 
2006 tarihinden 
itibaren tercih 
almaya başlamıştı.
2006 KPSS Tercih/2 
ile'yapılacak yer- * 
leştirme için adaylar, 
12 Ocak'a kadar ter
cihte bulunabilecek
ler. Adaylar, bu tarih
lerde ÖSYM'nin inter
net sitesinde yayın

lanacak olan 
kılavuzdaki 
kurallara göre 
internet üzerinden 
kendileri başvuru 
yapabilecekler. 
Adaylar ayrıca, 
ÖSYM sınav merkezi 
yöneticiliklerine 2 
YTL ödeyerek, 
buralardan da 
ÖSYM'ye internet 
aracılığıyla tercihleri
ni gönderebilecekler
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Fiş almayana ceza

Gelir İdaresi Baş 
kanlığı, halen TBMM 
gündemindeki Gelir 
vergisi kanununda 
değişiklik öngören 
yasa tasarısında da 
yer alan vergi iade 
sinin kalkmasıyla 
birlikte, alış verişler 
de yurt çapında 
kapsamlı vergi dene
timleri başlatıyor. 
Gelir İdaresi Başkan 
Vekili Osman Arıoğ 
lu, vergi denetim 
kadrolarının bu ay ve 
Şubat ayında, 
tümüyle fatura fiş 
denetimlerine yön
lendirileceğini söyle
di. Arıoğlu, hafta 
sonundan itibaren 
Türkiye çapında 
yaygın ve yoğun 
vergi denetimlerine 
başlanacağını ve bu 
denetimlerde işletme 
sahiplerine "fatura 
fiş verdin mi", 
vatandaşa da 
"fişini aldın mı" 
sorusunun yöneltile
ceğini ifade etti.
Vergi düzeninin otur
tulmasının vergi 

SATILIK
Az kullanılmış 

40 binlik otomatik 
Kömürlü Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

|^|H| GÜNLÜK SİYASİ GAZETE İSKİ

kayıp ve kaçağı ile 
mücadelede hayati 
öneme sahip olduğu
na dikkati çeken 
Arıoğlu, şöyle 
konuştu "Yaygın ve 
yoğun vergi denetim
lerinde sadece işlet
melerin fiş verip- 
vermediğine değil, 
vatandaşların da 
belgesinin alıp 
almadığına 
bakılacak.
Fişini vermeyen 
işletmeye 139 YTL, 
almayan vatandaşa 
ise bunun 5'te 1’i 
kadar (27,8 YTL) 
ceza uygulanacak." 
Arıoğlu bu arada, 
vergide kayıp ve 
kaçağa dönük 
çalışmalar devam 
ederken, diğer yan
dan da mükelleflerin 
daha rahat 
beyanda bulunması, 
vergi idaresinin de 
bunları daha etkin 
takip edebilmesi 
amacıyla, 'vergide 
beyan döneminin* 
yeniden düzen
leneceğini bildirdi.

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Unakıtan “Süresiz
erteleme söz
konusu değil”

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
elektrik dağıtım 
ihalelerinin, 
altyapı çalışmaları 
nın tamamlan
masının ardından 
yapılacağını 
söyledi.
Unakıtan, TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonuna 
girişinde gazeteci
lerin sorularını 
yanıtladı. İhalelerin 
ertelenme süresi 
hakkında kesin tarih 
vermeyen Unakıtan, 
"Süresiz ertelenme 
söz konusu değil, 
ihalelerin bir an 
önce başlayabilmesi 
için eldeki altyapı 
çalışmalarının 
yapılması 
gerekiyor, ihaleler, 
çalışmaların tamam

BURSA HAKİMİV€T V€ KENT 
GRZ6T6L6RİN6 İLAN ve ACKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

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

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

lanmasının ardından 
devam edecek" 
diye konuştu.
Özelleştirme 
sürecinde, 
niyetlerinde ve 
iradelerinde hiçbir 
değişiklik olmadığını 
söyleyen Unakıtan, 
elektrik dağıtım 
ihalelerinin 
seçimden sonraya 
bırakıldığı iddiaları
na ilişkin olarak 
da "Bunlar, 
teknik yönden 
tahminlerdir. 
Niyetimiz, altyapı 
çalışmaları biter 
bitmez 
özelleştirmeye 
hemen çıkmaktır. 
Teknik çalışma 
olduğu için süre 
konusunda bir 
şey söyleyemeye
ceğim" dedi.

Eczanelere
yeşil kartlılar 

için ödeme

Eczanelerin bir 
süredir beklediği 
yeşil kart ilaç pa 
ralarının (alacak
larının) önemli bir 
bölümü ödeniyor. 
Maliye Bakanlığı, 
yeşil kartlıların ilaç 
ödemeleri için 
bütçeden Sağlık 
Bakanlığına 250 
milyon YTL aktardı.

Tek kişinin yoksulluk 
sınırı 1059 YTL

Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasına göre, 
Aralık ayında çalışan tek kişinin yoksulluk 
sınırı bin 59 YTL 39 YKr'ye yükselirken, 4 
kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 2 bin 
106 YTL 48 YKr olarak belirlendi.
Türkiye Kamu-Sen'in, Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) resmi verilerinden yarar
lanılarak yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı 
araştırmasının 2006 yılı Aralık ayı sonuçları 
açıklandı. Araştırmaya göre, geçen yıl Kasım 
ayında bin 49 YTL 52 YKr olan çalışan tek 
kişinin yoksulluk sınırı bin 59 YTL 39 YKr'ye, 
yine Kasım ayında 800 YTL 52 YKr olan tek 
kişinin açlık sınırı 808 YTL 20 YKr'ye yüksel
di. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin asgari 
geçim haddi (yoksulluk sınırı) Kasım ayı için 
2 bin 86 YTL 74 YKr olarak saptandı._______

250 milyon YTL'nin 
ilaç ödemelerinde 
önemli bir tutar 
olduğunu belirten 
Maliye Bakanlığı 
yetkilileri, 
"Bu rakam, 
yeşil kart ilaç ala
cakları biriken 
eczacıları oldukça 
rahatlatacak" 
dediler.

GERÇEK OTO LASTİK
I LflZOGLUHüseyin TAŞKIRAN

HER TURLU 
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Ahm Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 a a il a mi ra a i a wa 
ı Demirci Apt. Gemlik/BURSA WM. M W NO W N

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

GEMLİK YALOVA YOLU 
GEMLİK ÇIKIŞI 2. KM DE 
BULUNAN AKARYAKIT 

İSTASYONUMUZDAKİ RESTAURANT 
YIKAMA YAĞLAMA 

LASTİK BÖLÜMÜ KİRAYA 
VERİLECEKTİR.

İlgilenenlerin aşağıdaki telefon 
numaralarına müracaat etmeleri rica olunur. 

TEL: 51407 66 -0 533 368 2174



11 Ocak 2007 Perşembe Sayfa 10

Doğada bulunan 
şifalı taşlar

Doğada bulunan bazı 
taşların yıllardır in 
sanların beden ve 
ruh sağlığına iyi 
geldiğine inanılıyor 
ve bu nedenle bu tür 
taşlar takı sektörün 
de oldukça yaygın 
olarak kullanılıyor. 
Bu taşlardan 
bazılarının beden 
sağlığına bazılarının 
ise ruh sağlığına iyi 
geldiği, bedeni ve 
ruhi problemlerin 
çözümüne yardımcı 
olduğuna inanılıyor. 
Özellikle insan 
bedenindeki negatif 
elektrik ve enerjiyi 
çekerek insanı rahat
lattığına inanılan bu 
taşlar özellikle takı 
sektöründe oldukça

I tercih edilen maden- 
' ler arasında yer ah 

yor. Bu taşlardan 
bazıları şöyle: 
- Kuvars Kristali: 
Oksijen ve silikon 
bileşiminden oluşan 
kuvars, dünya yer 
kabuğunun yüzde 
12'sini kaplayan bir 
maden. Duygusal 
dengeleyicidir. Beyin 
fonksiyonlarını 
uyarır. Kişinin 
çevresinde oluşan 
negatif enerjiyi yok 
ettiği gibi pozitif 
enerji toplar, aktive 
eder, biriktirir, geçirir 
ve kuvvetlendirir. 
Ayrıca düşünce 
formlarını aktive 
eden bir özelliği de 
vardır. Rüya taşı 
olarak da bilinen 
dumanlı kuvarsın 
umutsuzluğa, üzün
tüye, öfkeye, 
depresyona ve diğer 
negatif etkilere karşı 
taş sahibini koruma 
altına aldığına 
inanılır.
- Ametist: Kuvars 
ailesinden mor ya da 
mavi-mor renkli bir 
taştır. Ametist, 
endoktrin ve bağışık
lık sistemini 
kuvvetlendirir, kanı 
temizler ve enerji 
verir. Bilinç 
seviyelerini aktive 
eder, yatıştırıcı 
etkisi vardır.
- Yeşim Taşı: Özellik
le Çinliler tarafından 

oldukça fazla kul
lanılır. Uğur 
getirmesinin yanı 
sıra akıl hastalıkları
na, dahili hastalık
lara, göz bozukluğu
na ve kadınların adet 
ve doğum sancıları
na iyi geldiğine de 
inanılmaktadır.
- Yakut: Elmastan 
sonra en sert değerli 
taştır. Kan dolaşımı
na pozitif can
landırıcı etkisi vardır. 
Bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Kişiyi 
sınırlamalarından 
kurtardığı gibi, 
kendinden fazla 
diğerlerini düşünme
sine yol açtığına da 
inanılır.
- Akik Taşı: Bedensel 
ve zihinsel 
kuvvetlendirici bir 
taş olduğuna inanılır. 
Akik taşının, taşıyanı j 
tehlikeden koruduğu, I 
uyumsuzluklarına 
son verdiği iddia 
ediliyor. Akik taşının 
bunların yanı sıra 
uykusuzluğa, 
korkaklığa, 
karabasana, nazara 
ve hatta metaboliz
manın düzgün çalış
masına faydası 
olduğuna inanılıyor. 
- Lal Taşı: Dairesel 
veya oval biçimli bir 
taştır. Üzerinde 
taşıyanı, bedensel 
zayıflığa ve acıması
zlıklara karşı 
koruduğu bilinir. Lal 
taşının bedeni 
kuvvetlendirdiği, 
temizlediği ve can
landığına inanılır. 
Bilhassa kan damar
ları için çok yararlı 
bir taş olduğu ileri 
sürülür.
- Turkuaz: Koyu yeşil 
renklidir. Turkuaz 
taşının bütün bedeni 
kuvvetlendirdiği, 
hücreleri yenilediği, 
kan dolaşımı, ciğer
ler ve solunum sis
temini canlandırdığı, 
ayrıca sakinlik verici 
ve yaratıcı ifadeye 
güç kazandırdığına 
inanılıyor. Turkuaz, 
duygusal denge, 
iletişim, sadakat ve 
dostluğu sembolize 
eder.

Erkekler ne şansın ne de esmer sever
"Güzel kadın" 
konusundaki kriterler 
dönemlere ve kıtalara 
göre hep değişmiştir 
ama Ingiliz, Çin ve 
Hint edebiyatlarının 
karşılaştırmalı çalış
masına göre, erkekler 
ne sarışınları ne de 
esmerleri tercih edi 
yor. Tercih, bunların 
hepsinden önce ince 
beden ölçüleri... 
İngiliz dergisi Procee 
dings of the Royal 
Society B, Darwin*in 
erkeklerin bilinçsiz 
biçimde genlerin 
devamı refleksiyle 
güdülendiği tezini 
destekler nitelikteki 
bu araştırmaları 
ortaya koyuyor. Buna

GEM1İK StNEJMLA. GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
ÇİNLİLER GELİYOR 
TAKVA

ATLAS SİNEMASI 
İLK AŞK

Seanslar
1 1.30 - 14.00 - 16.15 - 18.15 - 20.15
1 1.45 - 18.15 - 20.15

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.00 
(Rezervasyon Tel : 512 03 46)

göre, iyi bir sağlığın 
dolayısıyla da doğur
gan bir bedenin inkar 
edilemez işareti olan 
ince beden, bütün 
kriterlerin önüne 
geçen bir kriter. 
Teksas Üniversitesi 
ile Harvard Üniver

sitesi araştırmacıları, 
çalışmaları için 16, 
17, 18. yüzyıl İngiliz 
edebiyatını, ilk çağ 
Çin ve Hindistan şiir
lerini inceledi ve ista
tistiklerini oluşturdu. 
Araştırmayı hazırla 
yanlar Devendra

Singh, Peter Renn ve 
Adrian Singh, göğüs, 
kalça ve bacakların 
edebiyattaki yerinin 
tartışılmaz olduğunu, 
buna karşılık "ince 
bir bedenin" bunların 
üstünde yer tuttuğu 
nu ortaya koydu.
İngiliz edebiyatı 
yapıtlarının yanı sıra 
Hindistan ve Çin 
şiirinde ince beden
den diğer güzellik 
kriterlerinden çok 
daha fazla söz 
edildiğinin altını 
çizen araştırmacılar, 
bugün tıbbın 
obeziteyle östrojen 
bakımından zayıflık 
arasındaki bağı 
ortaya koydu.

‘Gemlik Körfez' internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sgguk algınlığına karşı sarımsak
Gaziantep 
Üniversitesi (GAZÜ) 
öğretim üyesi 
Yard. Doç. Dr. Erkan 
Karataş, soğuk 
algınlığını önlemek 
için bol bol 
C vitamini, mentol, 
şartsak ve 
çinR^larak vücut 
direncinin ve 
savunma 
mekanizmasının 
güçlendirilebileceğini 
söyledi.
GAZÜ Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Karataş, soğuk 
algınlığının aslında 
dört mevsim 
görülebildiğini, daha 
çok kış aylarında 
orta» çıkan, hapşır
ma, Durun akıntısı, 
boğaz ağrısı ve 
burun tıkanıklığı ile 
kendini gösteren, 
hafif kırgınlık oluştu
ran, çeşitli virüslerin 
yol açtığı, hafif seyidi 
bir hastalık olduğunu 
anımsattı.
Hastalığa yakalanma- 
nganb|n öncelikle 
sqi»6ve yağışlı 
hajsHtrda soğuğa 
magK kalmamaya 
ör^Kverilmesi 
gdSKiğini ifade 
edMİKarataş, 
''So&lk ve yağışlı 
hagMjsoğuk algınlığı 
viinKtoü getirmez. 
DsnH»k soğuk 
atgıramı olan bir

kişinin burun 
akıntısının aksırık, 
öksürük veya elden 
ele bulaşması 
sonucunda virüslerin 
aktarılmasıyla 
hastalığın yayıldığına 
inanmamız gerekir. 
Hapşıran ve öksüren 
kişilerin elleriyle 
veya maske ile 
ağızlarını kapatması 
gerekir" dedi. 
Soğuk havada 
insanların kapalı 
mekanları tercih 
ettiğini, bu tür 
ortamlarda virüsün 
bulaşmasının 
kolaylaştığını 
anlatan Karataş, 
kapalı ortamların 
sık sık havalandırıl
ması gerektiğini 
söyledi.

a

Karataş, soğuk algın
lığı yapan virüslerin, 
saatlerce ellerde ve 
çeşitli eşya da (havlu, 
mendil, masa) canlı 
kaldığını, kirli hava, 
sigara kullanımı, 
yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin soğuk 
hava ile birleşince, 
vücudun direncinin 
daha çok 
düşürdüğünü ve 
virüslerin bulaş- 
masınınkolaylaştığını 
belirtti. Bu nedenle 
ellerin yıkanması, 
çevrenin temiz tutul
ması gerektiğini 
dile getiren Karataş, 
şöyle konuştu: 
"Portakal, limon ve 
mandalina gibi C 
vitamini içeren yiye
cekler ile birlikte 

yüksek dozda C vita
mini kullanımı, 
esansiyel yağlardan 
oluşan mentol, içinde 
bir sülfür bileşiği 
olan sarımsak ve 
çinko alınarak vücut 
direncimizi ve savun
ma mekanizmamızı 
arttırabiliriz. Ayrıca 
istirahat edilmesi ve 
stresten uzak 
durulması da vücut 
direncinin yeniden 
kazanılmasına yardım 
eder. Soğuk algınlığı 
hastalıklarında orga
nizmanın sıvı ihtiyacı 
önemli ölçüde artar. 
Düzenli biçimde 
bolca sıvı tüketilme
lidir. Sigara savunma 
sistemimizin çalış
masını yavaşlatır ve 
daha kolay şekilde 
hasta olmamızı 
sağlar. Toplumda 
alkolün soğuk algın
lığına iyi geldiği 
sanılır ama alkol 
damarlarda 
genişlemeler yaparak 
geçici rahatlama 
sağlar ve koruyucu 
tedavide yeri yoktur. 
Terleme geçici olarak 
kendinizi iyi 
hissetmenizi sağlaya
bilir, çünkü burun ve 
baştaki dolgunluk 
hissini giderir. Vücut 
3-4 gün içinde virüs
leri yok edebilecek 
antikorlar üretir ve 
ancak o zaman soğuk 
algınlığından tama
men kurtulabiliriz.'

Verem ciddi 
sonuçlar doğuran 

bir hastalıktır
Kütahya'nın Tavşanlı 
Verem Savaş Dispan 
seri Baştabibi Elif 
Koç, verem hastalı 
ğımn son derece 
ciddi sonuçlar do 
ğurabileceğini ve va 
tandaşların bu has 
talığa karşı bilinçli 
olmalarını istedi. 
Verem hastalığının 
her hastalık gibi 
belirtilerle ortaya 
çıktığını belirten 
Elif Koç, "Verem 
hastalığı verem 
mikrobunun vücuda 
girmesiyle oluşan 
bir hastalıktır. 
Emareleri, öksürük, 
nefes darlığı, gece 
terlemesi çok ileri 
durumlarda kan 
tükürme, halsizlik 
şeklindedir. Bu 
hastalığa kimler 
yakalanır? Mesela 
şeker hastalığı olan
lar, vücut direnci 
düşük olanlar ve kal
abalık ailelerde 
buluşur" dedi.
Verem hastalığına 
yakalananlara acilen 

tedavi uygulanması 
gerektiğini dile 
getiren Baştabip 
Koç, "Hasta kişinin 
öksürmesi ile mikro
plar havaya yayılır 
ve o ortamdakilere 
bu şekilde buluşur. 
Bu noktada karşıda
ki kişinin direncide 
kötüyse ciddi şek
ilde hastalık getirir. 
Tedavi edilmezse de 
ölümcül sonuçlar 
doğurabilir. Verem 
hastalığı tanısını 
koymak için deri altı
na uyguladığımız 
'pipig' denen bir 
testimiz var.
Bu test ile kişiye 
verem mikrobunun 
bulaşıp bulaş
madığını 
tespit ediyor. 
Sonrasında gerekli 
görülürse akciğer 
filmleri, kan tahlilleri 
özellikle balgam 
tahlilleri uyguluy
oruz. Tedavi sürec
imiz 6-10 ay arasın
da değişiyor" 
diye konuştu.

■
<
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 

Su Arıza Yalnyz185

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

Vapur - ferîbot
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Erğaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yerli Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

I
K

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

I

■

B
E

i

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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

NÖBETÇİ ECZANE
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Kuraklık ve küresel ısınma tehdit ediyor

Süper Lig takımların
dan Bursaspor, 
altı günlük kamp 
için akşam 
Marmaris'e gelip, 
Elegans Otel'e 
yerleşti.
Yeşil-beyazlı 
kafilede 43 kişi 
yer alırken, Teknik 
Direktör Engin 
ipekoğlu, Erkan 
Işıksal Tesisleri'nde 
öğrencilerini ter 
idmanına çıkardı. 
Marmaris 
Belediyespor eski 

Başkanı Mehmet 
Fidan, Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Engin İpekoğlu, 
teknik heyet ve 
oyuncuları otelde 
ziyaret edip iyi bir 
kamp dönemi 
geçirmeleri için 
yardımcı olmaya 
hazır olduklarını 
ifade etti.
Transfere ihtiyaç 
duymadıklarını 
belirten İpekoğlu, 
"Futbolcu alacaksak, 
mevcut kadrodaki 

oyunculardan daha 
iyi olmalı. Böyle 
birisini bulursak, 
bütçemize uygun 
olursa alırız. Bunun 
dışında hiçbir oyun
cu almayı düşün
müyoruz" dedi.
Bursaspor, 11 
Ocak'ta Marmaris 
Bld. 13 Ocak'ta 
Fethiye'de 
Fethıyespor'la, 
15 Ocak'ta 
Marmaris'te Nazilli 
Bld ile hazırlık 
maçları oynayacak.

Kuraklık ve küresel 
ısınmanın, ağaçlarda 
kuruma ve yangın 
riskini önemli oranda 
artırdığı bildirildi. 
Adana Orman Bölge 
Müdürü Seyfettin 
Yılmaz, yaptığı 
açıklamada, bilimsel 
araştırmalara göre, 
dünyada global 
ısınmaya yolaçan 
karbondioksit ve 
metan gazı gibi 
atmosfere salınım 
yapan fosil yakıt
ların, acil önlem 
alınmaması halinde, 
2010 yılında son 
50 milyon yılın en 
yüksek düzeyine 
ulaşması tehlikesi 
yaratacağını 
ifade etti.
Son aylarda 
yaşanan kuraklık 
ve mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyreden hava 
sıcaklıklarının, 
"yeryüzü sıcaklığının 
1-3,5 derece artacağı 
endişesini doğru
ladığını" ifade eden 
Yılmaz, ülkemiz ve 
bölgemiz için bekle

nen en önemli 
sorunun, "su" 
olduğunu bildirdi. 
Yılmaz, Akdeniz'de 
uzun süreli kuraklığa 
ek olarak, kış 
aylarındaki yağış 
miktarında azal
maların tarım ve 
orman ürünlerinde 
önemli düşüşe, şu 
kaynaklarının azal
ması onucu da 
enerji sıkıntısına yol 
açacağını belirterek, 
şuhları kaydetti: 
"Son yıllarda mey
dana gelen orman 
yangınlarının artışı 
ile zararlı böcek 

salgınlarının vermiş 
olduğu zararlar ve 
ağaçların aşırı 
kurumalarının asıl 
nedeni, kuraklık 
olgusudur.
Sorumluluk sahamızı 
kapsayan Adana, 
Osmaniye, 
Niğde, Kayseri ve 
Nevşehir'de, son 20 
yılda, aralık ayların
daki orman yangın
ları ortalamasına 
göre 24 yangında 
1,3 hektar alan tahrip 
olurken. 2006 yılın
daki 17 yangında 
37,6 hektar alan 
zarar gördü."

KAYIP Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. MEHMET GİRİK ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın
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‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
Gülhatun Özkök'ün yıkılan evinin yeniden yapımı için yaklaşık 40 bin YTL para toplandı

Gülhatun Nine’nin depremde 
zarar gören evi yapılacak
Ata Mahallesi’ndeki evi depremden zarar gördüğü için İnşaat Mühendisleri Odası'nın da 
onayıyla yıkılan Gülhatun Özkök için açılan kampanyada yaklaşık 40 bin YTL para toplandı. 
Kaymakam Mehmet Bay gül, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın da katkısıyla yeterli paraya 
ulaşarak önümüzdeki günlerde proje çalışmasını başlatması bekleniyor. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

12 Ocak 2007 Cuma info(z?gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Memur maaşlarına 
yüzde 5,22 zam

Memur maaşları, enflasyon farkı ve 
yeni katsayılar nedeniyle bu ay, 
yüzde 5,22 ile yüzde 6,05 arasında 
artacak.Memurlara bu ay, 14 günlük 
zam farkı da verilecek. Yılın ilk 
yarısında Cumhurbaşkanına 16 bin 
104 YTL, Başbakana 8 bin 522 YTL, 
milletvekillerine de 8 bin 240 YTL 
maaş ödenecek. Haberi sayfa 9’da

İlköğretim Okulları Voleybol Turnuvası’nın galibi kızlarda Cumhuriyet, erkeklerde Engürücük İlköğretim Okulu oldu

Voleybol Turnuvasında
kupalar sahiplerini buldu

Güne Bakış
p<ad^GÜ^F^ 
| kadri_guler@hotmail.com

Filiz Apartman sakinlerinin çilesi
Geçtiğimiz günlerde Gemlik Körfez’de çıkan 

bir haberde kaçak yapılan 11 katlı Filiz Apart 
maninin üsten 6 katının yıkılmaya başlandığı 
duyuruluyordu.

Filiz Apartmanı Nurettin Avcı’nın Belediye 
Başkanlığı döneminde yapılmıştı.

Celal Bayar Lisesi karşısında 11 kat kaba 
inşaatı yükselen binanın altından da ana su 
borusu geçiyordu.

Filiz İnşaatı arsa sahibinden alan müteahhit 
20’ye yakın daireyi temelden başlayarak sat
mıştı.

Temel ruhsatı alınmadan, temel üstü inşaatı
na başlanmış ve dev bir inşaatın kaba yapısı ta 
mamlanmıştı ama müteahhidin de pili bitmişti.

İnşaatı öyle bırakan müteahhit sırra kadem 
basmıştı. Yani kaçmıştı.

Tapularını alamayan daire sahipleri ise orta
da kalmıştı.

Bir bina 11 kata çıkasıya kadar belediyenin 
Fen İşleri, Zabıtası bu inşaatı görmemişti. 
Görememişti. Bu inşaattan daire alan vatan
daşlarda inşaatın herşeyinin yasal olduğunu 
sanıyordu.

Olan daire satın alan vatandaşa oldu.
Arsa sahibi sözleşmeye uymayan müteahhi

di açletti daire sahipleri hiçbir hak elde edeme
di.

Müteahhide kaptırdığı paraları gitti.
Arsa sahipleri böylesi yasa dışı yapılmış 

binayı birine satmış. Alanda yukarıdan aşağıya 
yıkıma başlamış.

Durumu gören eski daire sahipleri ise kapı 
kapı dolaşıp duruyorlar.

Burası Türkiye suçlu kim Belediye mi daire 
alan vatandaş mı?

Tabii sonuçta olan vatandaşa oluyor.

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Lig Heyeti tarafından organize edilen Ticaret 
ve Sanayi Odası adına düzenlenen İlköğretim Okulları Voleybol Turnuvası'nda 
kızlarda birinci olan Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve erkeklerde birinci olan 
Engürücük İlköğretim Okulu takımları ile ikinci ve üçüncü olan takımlara dün 
Gemlik Lisesi Salonu’ndan düzenlenen törende kupaları verildi. Haberi sayfa 6’da

ızlar birincîtF Cumhuriyet İlköğretim, 
ulu takımına küpasını İlçe Milli Eğitim—■ :(J|

Erkekler grubu birincisi Engürücük llköğre- 
*. -«tim Okulu takımına kupasını Ticaret ve 

' .. Sanayi Odası Başkanı Kemal Akillerdi

Bursalı işadamları 
2007de kriz bekliyor 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleri ara 
sında gerçekleştirdiği "2007 Yılı Para Politi 
kalan Anketi"ne göre, bölge işadamlarının 
yüzde 56'sı, 2007 yılı içerisinde bir kriz bekli 
yor. Ankete katı tanların yüzde 42‘si 2007 yılı 
enflasyonunun yüzde 7 ile yüzde 9 arasında 
gerçekleşmesini beklerken, 2007 yılı dolar 
kurunu 1.500-1.600 aralığında olacağını düşü
nenlerin oranı ise yüzde 58 oldu. Sayfa 7’de

Tutku Aile Sineması İşletmecisi Murat Çengeltaş; 

“Hüsrana uğradım” 
Dün Belediye Encümeni kararı ile mevcut 3 
salonundan 2'si kapatılan Tutku Aile Sineması 
işletmecisi Murat Çengeltaş "ilçemizde sine
ma kültürüne kilit vurulmuştur" diyerek üzün
tüsünü dile getirdi. Ruhsatlı bulunan 1. 
salonuyla da olsa Gemlikli sinema severlere 
hizmet vermeye devam edeceğini de hatırlatan 
Çengeltaş, yetkililere de sitemde bulundu.3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gülhatun Özkök'ün yıkılan evinin yeniden yapımı için yaklaşık 40 bin YTL para toplandı

Gülhatun Nine’nin evi yapılacak YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesindeki 
evi depremden 
zarar gördüğü için 
İnşaat Mühendisleri 
Odası'nın da onayıy
la yıkılan Gülhatun 
Özkök için açılan 
kampanyada yeterli 
paraya ulaşıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ün girişim
leriyle başlatılan 
kampanya ile 
Gülhatun Özkök'ün 
yıkılan evinin 
yeniden yapımı 
için yaklaşık 40 
bin YTL para top
landığı öğrenildi. 
Evinin yıkılmasının 
ardından kiralık 
eve taşınan ve kirası 
Sosyal Dayanışma 
Vakfı tarafından 
ödenen Gülhatun 
Özkök, sıcak

havalarda yıkılan 
evinin bahçesine 
gelerek evinin 
yapılacağı günü 
bekler olmuştu. 
Engürücük 
bölgesinde bulunan 
kuruluşların katkıla 
rını da alan Kayma 
kam Mehmet 
Baygül, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi

Odası'nın da 
katkısıyla yeterli 
paraya ulaşarak 
önümüzdeki gün
lerde proje çalış
masını başlatması 
bekleniyor.
Projesini Mimarlar 
Odası'nın 
hazırlayacağı ve 
çimento ile demir 
malzemesinin de

Umurbey 
Belediyesi 
tarafından 
karşılanacağı 
bildirilen ev 
yapımının ardından 
iç donanımının 
da Gemlik'te 
faaliyet gösteren 
bazı mobilya 
üreticileri tarafından 
yapılacağı öğrenildi.

“Hüsrana uğradım”
Dün Belediye Encümeni kararı ile mevcut 3 salonundan 2'si kapatılan 
Tutku Aile Sineması işletmecisi Murat Çengeltaş “İlçemizde sinema 

kültürüne kilit vurulmuştur” diyerek üzüntüsünü dile getirirdi. Ruhsatlı 
bulunan 1. salonuyla da olsa Gemlikli sinema severlere hizmet vermeye 
devam edeceğini de hatırlatan Çengeltaş, yetkililere de sitemde bulundu.
Ercüment ESEN

İlçemizde yıllardır 
Balıkpazarı 
Mahallesi’nde faaliyet 
gösteren Atlas 
Sineması sahibi 
aynı zamanda Venüs 
Sineması’nın da 
ortağı olan Necdet 
Bulut'un ‘Tutku Aile 
Sineması’nın 
ruhsatsız faaliyet 
gösteriyor’ şeklinde 
Belediyeye yaptığı 
şikayet Gemlik'teki 
ruhsat bilmecesini 
bir kez daha ilçe 
gündemine taşırken, 
gözler ruhsatsız 
çalışan bir çok 
işyerine çevrildi. 
İlçemizdeki sine
maların ruhsalsızlık 
nedeniyle kapatıl
masına anlam 
veremediklerini 
belirten vatandaşlar 
sert dille tepkilerini 
dile getirirken, 
kültür hizmeti veren 
sinemaların bir an 
önce yeniden 
açılmasını istediler. 
Dün meclis kararı ile 
tamamen kapatılan 
Atlas Sineması’nın 
işletmecisi Necdet 
Bulut, yaptığı

şikayetten sonra 
basına açıklamada 
bulunmaktan 
kaçınırken, mevcut 
3 salonundan 2'si 
mühürlenen Tutku 
Aile Sineması 
İşletmecisi Murat 
Çengeltaş ise 
encümenin kararını 
üzüntü ile karşıla 
eliğim ifade etti. 
"Kültür ve sanatın 
önemini her platform
da dile getiren 
Belediye Başkanımız 
Mehmet Turgut,

Gemlik genelindeki 
benim yapmış 
olduğum işlerin 
benzeri hatta aynıları 
bir çok büyük ve 
küçük işletmelerde 
mevcuttur ve 
vatandaşlar 
tarafından dan da 
biliniyor” 
şeklinde konuşan 
Çengeltaş, 
"Bu uygulamanın 
sadece kültür ve 
sinema sektöründe 
hizmet vermeye 
çalışan bizlere

bu cezanın uygulan
ması bizleri 
üzmüştür. Bizler 
belediyemizin 
yapması gereken 
kültürel hizmet 
açığını azda olsa 
gidermeye çalışan 
kişileriz. Ruhsatsızhk 
işleminin ve mevcut 
3 salonumun dan 
2'nin kapatılma 
kararının sadece 
biz sinemacılara 
uygulanması 
düşündürücüdür” 
diye konuştu

%||W^Diş Hekimi Özcan VURAL 
t| ozcanvurall 933@hotmail.com 

I X î I www.milliyet/blog/özcan vural

Emekli öl artık....
Türkiye’de çalışanlar üç farklı Sosyal güvenlik 

sisteminden yararlanıyor..
Emekli sandığı - SSK ve Bağ-Kur...
Burada sıralamayı iyisinden, olanakları az 

olana göre sıraladım...
En iyi imkanları tanıyan Emekli sandığı; 

Memurlara-bürokrasideki makamlarına göre ayda 
1500-2500 YTL. rakamlarında emekli maaşı 
alırken, işçiler, serbest çalışanlar 700-800 YTL 
emekli maaşı alabiliyor...

Bağ-Kur aylıklarını yazarken utanıyorum, ben 
de 50 yıl Hekim olarak hizmet etmeme rağmen 
480 YTL emekli maaşı aldığımı söyleyeyim...

Emekli sandığı emeklilerin sağlık ve sosyal 
yardım imkanları da daha iyi...

Bu üç sisteminde gelir gider dengesi bozuk.. 
En bozuk dengede memurlarda imiş..

Bir emekliye 1,5 memur düşüyor. SSK da 1,7- 
Bağ-Kur da 2,1 çalışan bakıyor..

İşte bunun içinde her üç sosyal sistemde açık 
veriyor..

Bunun sebebi siyasilerin oy almak için 
emeklilik yaşını aşağıya çekmeleri..

Türkiye de 40 yaşında emekli olmak mümkün.
Avrupa’da emeklilik yaşı 65 ve her emekliyi 

6-7 çalışan destekliyor..
Onun içinde iyi maaş ve olanaklar veriliyor...
Açık büyük...
2006 yılında bu üç sistemin açığını kapatmak 

için ayrılan bütçede ki para 20 milyar YTL.
Her geçen yılda artıyor...
işte bunun için Sosyal Güvenlik reformu adı 

altında bir düzenleme yapıldı..
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren bu üç kurum 

bir çatı altında birleştiriliyordu..
Zaman içinde üç sistemin farklılıkları giderile

cek. memur, işçi- serbest çalışan tek bir sistem
den, eşit şartlarla emekli maaşı alacaktı..

Ama Anayasa Mahkememiz “Ben onu bunu an 
lamam, memurların hakkına dokunmayın, işçine- 
Bağ-Kur’luya ne yaparsan yap” dedi..

Mahkeme kısaca “Memurların canı candır, 
işçinin ki patlıcan, Bağ-kur’lunun canı yok”, “Me 
murların kazanılmışlarına dokundurmam, İşçiye— 
Bağ -Kurluya bak” dedi.

Şimdi siz veya bir çok yaşayan vatandaşım 
şöyle diyordur..

“Anayasa Mahkemesinin üyeleri de memur”, 
Bal tutan parmağını yalar..

Sayın okurlar böyle demeyin ...
Çünkü burası Anayasa mahkemesi...
Bu mahkeme bu milletin “imtiyazsız, sınıfsız 

bir millet” olmasının teminatıdır..
Sosyal Güvenlik Reformu bir bütündür.. 

Memurlarla ilgili düzenlemeler yasanın dışına 
çıkarılınca hesap ve denge bozulur..

Böyle reformu olur...
Türkiye de memur olmak ayrıcalıktır..
Onun için herkes memur olmak ister..
Memur statüsü ömür boyu memura, ölünce de 

kalanlarına devlet güvencesi sağlar..
Öyle sağlar ki ölen babanın kızı yetmiş sene 

sonra babasından yüklü maaş ahr..
Bir kısım evlilerde numara boşanmalarla baba 

maaşı alıp, afiyetle yerler..
Onun için memur durumunda olan Milletvekil 

leri, Hakimler, Bürokratların iş maaşa gelince bir- 
leşip bu işleri aslanlar gibi savunmaları, SSK ve 
Bağ-Kur'lunun bu maaşlarla nasıl geçindiklerini 
merak etmemeleri normaldir..

Sivil toplum örgütleri iş gelip te onların yararı
na takılınca bar bar bağırırlar..

Toplumun genel yararı onları alakadar etmez, 
yeter ki onlara dokunulmasın..

Onun için Milletvekil dokunulmazlığı kaldırıl
maz, Milletvekillerinden bazı vergiler alınmaz, 
Milletin aslı aç-açık iken Mecliste maaşlarına zam 
bir oturumda, hem de iktidarı-muhalefeti ile gece 
yarıları, acele hemen kabul edilir..

Sende SSK‘lı ve Bağ-Kur’lu emekli bu yoklukla 
nasıl yaşabiliyorsun, sende çok oldun.
Bıktırdın öl artık...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Voleybol Turnuvası finalleri nefesleri kesti

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Eğitime katkı veren 
Kurum ve Kuruluşlar 
ile kişiler adına düzen 
lenen turnuvaların 
ilki olan Ticaret ve 
Sanayi Odası İlköğre
tim Okulları Voleybol 
Turnuvasında birinci 
ler dün oynanan final 
maçlarıyla belli oldu. 
Kızlarda Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
birinci olurken erkek 
lerde ise Engürücük 
İlköğretim okulu birin
ci sırayı aldı.
KIZLARDA

Grup finallerinde 
ilk maçını Atatürk 
İlköğretim Okulu ile 
oynayan ve rakibine 
2-1 yenilerek birincilik 
şanşını zora sokan 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu önceki gün 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulunun Atatürk 
İlköğretim Okulu’na 
yenilmesinden 
sonra gözünü 
ikinci maça dikti. 
Dün sahaya birinci 
olmak amacıyla çıkan 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu takımı ilk 
seti 25-20 ve ikinci 

seti de 25-18 alarak 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu takımını 2-0 
yenince turnuvanın 
da birinciliğini 
kazanmasını bildi. 
Turnuvada Atatürk 
İlköğretim Okulu ikin
ci olurken üçüncü 
sırayı TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
aldı.
ERKEKLERDE 
Erkekler grubunda 
ise önceki gün maça 
gelmeyen Kurtul İlköğ 
retim Okulu birincili 
ği kaçırırken dün oy 
nanan maçta Engürü 

cük İlköğretim takımı 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu karşısında ilk 
seti 25-16 aldı.
İkinci sette maça ağır
lığını koyan TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
takımı bu seti 25-21 
alarak durumu 1-1 
yaptı. Büyük 
mücadele yaşanan 
üçüncü seti Engü 
rücük takımı 15-13 
alarak turnuvanın 
birinciliğini alırken 
Kurtul İlköğretim 
ikinci, TSO Gazi 
İlköğretim takımı da 
üçüncü oldu.
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GÜNLÜK SİYASI GAZETE HIHS

Bursalı işadamları 2007’de kriz bekliyor
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
üyeleri arasında 
gerçekleştirdiği 
"2007 Yılı Para 
Politikaları 
Anketi"ne göre, 
bölge işadamlarının 
yüzde 56'sı, 
2007 yılı içerisinde 
bir kriz bekliyor. 
Türkiye'nin tekstil 
ve otomotivdeki en 
güçlü şehri olan ve 
İstanbul'dan sonraki 
en büyük ihracat 
şehri konumunda 
bulunan Bursa'da, 
işadamlarının önemli 
bir bölümü, 2007 yılı 
içinde kriz bekliyor. 
İŞADAMLARININ 
YÜZDE 56'SI 
2007'DE KRİZ 
BEKLİYOR 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
(BTSO) üyeleri 
arasında gerçek
leştirdiği ”2007 Yılı 
Para Politikaları 
Anketi"nin sonuçları
na göre, 2007 yılı

Enerji sıkıntısına dikkat çekildi
Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) Elektrik 
Mühendisleri Odası 
(EMO) Bursa Şube 
Başkanı Erdal Aktuğ, 
gerekli yatırımlar 
yapılmadığı takdirde 
2009 yılında 
Türkiye'yi enerji 
konusunda çok 
karanlık günlerin 
beklediğini 
savundu.
TMMOB EMO 
Bursa Şube Başkanı 
Aktuğ, basın 
toplantısı 
düzenleyerek, 
Türkiye'yi bekleyen 
enerji sıkıntısına 
dikkat çekti.
Gerekli yatırımlar 
yapılmadığı takdirde 
2009 yılında ciddi 
şekilde enerji 
kısıtlamalarıyla 
kalınabileceğini öne 
süren Aktuğ, bu 
konuda bir an önce 

www.elkoyun.com www.tema.org.tr

içerisinde ekonomik 
bir kriz beklentisi 
içinde olan 
işadamlarının 
oranı yüzde 56 
olarak belirlendi. 
ENFLASYON 
HEDEFİNİN 
TUTTURULACAĞINA 
İNANLARIN ORANI 
YÜZDE 6 
Ankette ayrıca, 
2007 yılı için yüzde 
4 olarak hedeflenen 
enflasyonun tutturu- 
lacağına inanan 
işadamlarının oranı 
yüzde 6'da kalırken, 
2006 yılında 
finansman sıkıntısı 
yaşadığını söyleyen
lerin oranı ise yüzde 
70 olarak belirlendi. 
2006'DA FİNANSMAN 
SIKINTISI 
YAŞAYANLARIN 
ORANI YÜZDE 70 
BTSO üyeleri, ankette 
yer alan "2006 yılında 
finansman sıkıntısı 
yaşadınız mı?" soru 
suna, yüzde 70 ora 
nında "evet" yanıtını

harekete geçilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Türkiye'de yapılan 
enerji özel- 
liştirmelerinin 
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'nun
(EPDK) katı kuralları 
nedeniyle 

verirken, özellikle 
nakit sıkıntısı, girdi 
maliyetlerindeki artış 
ve piyasalardaki dur
gunluk konularında 
sıkıntılarla karşılaş 
tıklarını belirttiler.
EN İYİ YATIRIM 
ARACA 
GAYRİMENKUL 
Ankette 2007 yılında 
en iyi finansal yatırım 
aracının gayrimenkul 
olduğunu düşünen
lerin oranı yüzde 50 
olarak gerçekleşir 
ken, ankete katman
ların yüzde 54'ü 2007 
yılı için öngörülen 
yüzde 5'lik büyüme 
oranının tutturula- 
cağına inanıyor.
Ankete katılanların 
yüzde 42'si 2007 yılı 
enflasyonunun yüzde 
7 ile yüzde 9 arasında 
gerçekleşmesini bek
lerken, 2007 yılı dolar 
kurunu 1.500-1.600 
aralığında olacağını 
düşünenlerin oranı 
ise yüzde 58 oldu.
MB POLİTİKALARINI 

beklenen verimi 
gösteremediğini 
savunan Aktuğ, 
"Türkiye enerji 
bakımından bir çık
maza doğru gidiyor. 
Özel sektör, enerjide 
yatırım yapamıyor.
Yatırım yapanlar da 
bunun faturasını 

"İYİ" BULANLARIN 
ORANI YÜZDE 31.21 
Bursalı işadamları, 
ankette yer alan 
"Merkez Bankası'nın 
uyguladığı para 
politikalarını nasıl 
buluyorsunuz?" 
sorusuna ise yüzde 
49.75 oranında 
"orta", yüzde 31.21 
oranında "iyi", yüzde 
16.58 oranında 
"başarısız" ve yüzde 
2.43 oranında "çok 
iyi" yanıtını verdi. 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, 
ankete ilişkin yaptığı 
açıklamada, anketin 
dünyadaki acımasız 
rekabet içinde 
üretimle, istihdamla, 
ihracatla boğuşan 
reel kesimin 
düşüncelerini 
yansıttığını belirterek, 
"Sorunlarımızın 
çözümü için 
ekonomi yönetiminin 
harekete geçmesini 
bekliyoruz" dedi.

halktan çıkartıyor. 
Bedeller bütün 
yönleriyle faturalara 
yansıtılıyor.
Bunun nedeni, 
EPDK'nin katı 
kurallarıdır.
EPDK, bir takım 
kısıtlamalarla özel 
sektörün yatırım 
yapmasını 
zorlaştırıyor. 
Bunun önüne 
geçilmesi lazım. 
Gerekli yatırımların 
ivedi şekilde kamu 
eliyle yapılması 
lazım" dedi.
TMMOB EMO 
Bursa Şube 
Başkanı Erdal Aktuğ, 
Türkiye'yi bekleyen 
enerji sıkıntısına 
dikkat çekmek için 
30 Ocak'ta Bursa 
Almira Otel'de 
herkese açık bir 
forum düzenleyecek
lerini sözlerine 
ekledi.

2007’nin 
ilk kurasında 
410 hekimin

ataması yapıldı

Devlet hizmet 
yükümlülüğüne tabi 
toplam 410 tabip, 
uzman tabip ve 
yan dal uzmanının 
ataması yapıldı. 
Noter huzurunda 
yapılan 9. dönem 
devlet hizmet 
yükümlülüğü 
kurasında 270 
uzman ile 140 
pratisyen hekimin 
görev yapacağı 
yerler belirlendi. 
Hekimlerin büyük 
bölümü Batman, 
Siirt, Kars, 
Şanlıurfa, Mardin, 
Şırnak, Bitlis, 
Diyarbakır, Van ve

103 uyuşturucu 
operasyonunda 

204 kişi yakalandı
İstanbul Narkotik 
Suçlarla Şube 
Müdürlüğü 
Ekipleri, sokak 
satıcılarına yönelik 
21 ayrı ilçede 
operasyon 
düzenledi.
Operasyonlar 
kapsamında son 
19 gün içerisinde 
103 ayrı baskın 
düzenledi.
Öğrencilere 
uyuşturucu satışını 
önlemek için 
düzenlenen 
operasyonlarda 
1Ö'u yabancı uyruklu 
204 kişi yakalanarak 
gözaltına alındı.
Yakalanan kişilerin 

Ağrı gibi şehirlere 
atandı. Zorunlu 
hizmetin yerine 
getirileceği iller 
arasında Bursa, 
İzmit, Balıkesir, 
İstanbul ve 
Ankara da 
bulunuyor.
Bu arada Sağlık 
Bakanlığı, yılın 
ikinci zorunlu 
hizmet kurasını 
14 Şubatta 
yapacak.
Bu kurada da 
289 uzman, 116 
pratisyen olmak 
üzere toplam 
405 hekim 
atanacak.

evlerinde ve 
üzerlerinde yapılan 
aramalarda
25 kilo 770 gram 
eroin, 31 kilo 
665 gram esrar, 
10 bin 368 adet 
ecstasy hap, 
276 gram kokain, 
481 gram afyon 
sakızı, 2 kök rus 
keneviri, 1 adet 
kalaşnikof tüfek, 
5 adet tabanca ele 
geçirildi.
Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
sorguları tamam
lanan zanlıların 
ceza mahkemesine 
gönderildikleri 
belirtildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memur maaşlarına zam
Memur maaşları, 
enflasyon farkı ve 
yeni katsayılar 
nedeniyle bu ay, 
yüzde 5,22 ile 
yüzde 6,05 
arasında artacak. 
Memurlara bu ay, 
14 günlük zam farkı 
da verilecek.
Yılın ilk yarısında 
Cumhurbaşkanına 
16 bin 104 YTL, 
Başbakana 8 bin 522 
YTL, milletvekillerine 
de 8 bin 240 YTL 
maaş ödenecek. 2006 
yılının 2. yarısına 
ilişkin yüzde 2,01'lik 
enflasyon farkı 
nedeniyle memur 
maaş katsayılarının 
yeniden belirlen
mesinin ardından, 
zamlı maaşlara 
ilişkin Genelge 
kamu kuruluşlarına 
gönderildi.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
imzalı Genelgede, 
memur maaş 
katsayısının 1 
Ocak'tan geçerli 
olmak üzere 
0,046985, taban 
aylık katsayısının 
0,59812, yan 
ödeme katsayısının 
da 0,0149 olarak 
düzenlendiği 
belirtildi. Genelgede 
KIT'lerde çalışan 
sözleşmelilerin 
ücret tavanının da

2 bin 451 YTL'ye 
yükseltildiği 
vurgulandı. 1 Ocak'ta 
yürürlüğe giren 2007 
Bütçesi ve enflasyon 
farkı nedeniyle 
yeniden belirlenen 
memur maaş kat
sayıları ile en düşük 
dereceli devlet 
memurunun maaşın
da yüzde 6,05 oranın
da artış olacak. 
Yeni katsayılar, 
Müsteşar maaşına 
ise yüzde 5,22 
oranında zam 
şeklinde yansıyacak. 
Kamuda hizmetli 
olarak görev yapan 
13'üncü derecenin 
3'üncü kademesinde 
bulunan bir kamu 
görevlisinin halen 
764,75 YTL olan aylık 
maaşı, 15 Ocak'ta 
811,05 YTL'ye çıka
cak. 9'un Tinde işe 
başlayan üniversite

mezunu bir devlet 
memurunun eline de 
784,64 YTL yerine 
831,17 YTL geçecek. 
Bu ay Genel Müdür 
maaşı 3 bin 144,24 
YTL'den 3 bin 308,90 
YTL'ye, Müsteşar 
maaşı ise 3 bin 
459,87 YTL'den 
3 bin 640,35 YTL'ye 
çıkacak.
-Zirvedeki maaşlar- 
Ayhk maaşı, Cumhur 
başkanlığı Bütçesin 
de yer alan ödeneğe 
göre belirlenen 
Cumhurbaşkanına bu 
yılın ilk yarısında 16 
bin 104 YTL, ikinci 
yarısında ise vergi 
dilimleri nedeniyle 
15 bin 247 YTL maaş 
ödenecek. Memur 
maaş katsayılarına 
göre maaş alan 
Başbakanın aylık 
maaşı ise yılın ilk 
yarısında 8 bin 522

KİHİIMMI

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

GERÇEK OTO LASTİK

Hüseyin TAŞKIRAN LflZOGLU
HER TÜRLÜ

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
-> 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
-> 2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 

Demirci Apt. Gemlik/BURSA GSIM535 736O

YTL olacak, bu tutar, 
2. yarıda yine vergi 
dilimleri sonucu 
8 bin 492 YTL’ye 
gerileyecek. 
Bakanlar Ocak- 
Haziran döneminde 
8 bin 475 YTL, 
Temmuz-Aralık döne
minde de 8 bin 444 
YTL maaş alacak. 
Milletvekillerine ise 
ilk 6 ayda 8 bin 240 
YTL, ikinci 6 
ayda ise 8 bin 221 
YTL maaş ödenecek. 
Böylece 
Cumhurbaşkanının 
2006 yılında 13 bin 
989 YTL olan aylık 
ortalama maaşı, 
2007'de 15 bin 675 
YTL'ye yükselecek. 
Başbakanın aylık 
ortalama maaşı 
7 bin 787 YTL'den 
8 bin 507 YTL'ye, 
Bakanların aylık 
ortalama maaşı 
7 bin 743 YTL'den 
8 bin 460 YTL'ye, 
Milletvekillerinin 
aylık ortalama 
maaşları da 7 bin 
524 YTL'den 8 bin 
221 YTL'ye çıkacak. 
Öte yandan bu 
yılın ilk 6 aylık 
döneminde h 
izmetlinin emekli 
maaşı 699,03 YTL, 
Tin 4'ündeki 
öğretmen emeklisinin 
maaşı da 916,40 YTL 
olacak.

GEMLİK YALOVA YOLU 
GEMLİK ÇIKIŞI 2. KM DE 
BULUNAN AKARYAKIT 

İSTASYONUMUZDAKİ RESTAURANT
YIKAMA YAĞLAMA

LASTİK BÖLÜMÜ KİRAYA 
VERİLECEKTİR.

İlgilenenlerin aşağıdaki telefon 
numaralarına müracaat etmeleri rica olunur. 

TEL: 514 07 66 -0533 368 21 74

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

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@hotmail.com

Atatürk'ün Gemlikli Gazozcu 
Haydar ve Esnaf Arkadaşlarına 

Yolladığı Teşekkür Mektubu
Geçtiğimiz günlerde gazetemizde yer 

alan 'İçimizden Biri' adlı röportaj köşesi 
için Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği 
Başkanı Sayın Mehmet Kızılkaya'yı ziyaret 
ettim. Mehmet Bey, söyleşimizi gerçekleştir 
diğimiz sırada Atatürk'e mektup yazan, 
birkaç Gemlikli esnaftan bahsetti. 
Kendisinin bu kişilere ulaşmak istediğini 
söyledi. Kendisine yardım edip edemeye
ceğimi sordu. Ben de memnuyetle bu teklifi 
kabul ettim.

Hemen bu kişilerle ilgili küçük bir araş 
tırma yapmaya karar verdim. Ama önce 
aklıma, hemen babam geldi ve bilse bilse 
bunu en iyi babam biliyordur diye düşün 
düm. Çünkü Gemlik'e ilk gelen ailelerden 
bir tanesi de bizimkilerdi. Gerçektende ba 
na verilen isimleri tek tek saydığımda ba 
bam: "Gazozcu Haydar ismini nasıl bil 
mem? Şeninde devamlı yüz yüze görüş 
tüğün Haydar Amca'nın, dedesiydi kızım, 
dedi. Yani Gemlik'in yerlileri tarafından çok 
iyi bilinen, Haydar Porsuk'un, dedesiymiş 
aslında aranılan kişilerden bir tanesi.

İnternette araştırma yaptım. Hıfzı 
Topuz’un 'Devrim Yıllan' adlı kitabını 
okudum. Kitapta mektubun çok az bir kıs
mına yer verilmiş. Her ikisinde de bilgiler 
zaten çok az. Haydar Amca'dan da hem 
mektubu, hem de mektupla ilgi uzun 
uzadıya bilgi aldım.

Mektubu Gazozcu Haydar önderliğinde 
aşağıda ismi geçen birkaç esnaf kaleme 
almış.1928 yılında Mustafa Kemal'in en 
önemli devrimlerinden olan Latin Harflerini 
bir hafta gibi kısa süre içinde öğrenmişler. 
Ve yeni Türk Alfabesi hakkındaki görüş ve 
düşüncelerini bildiren bir mektup yol
lamışlar Atatürk'e. Mustafa Kemal'de bizzat 
bu kişilere ilgilerinden ve üstün başarıhrın- 
dan dolayı teşekkür mektubu göndermiş.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan bu 
mektubu, noktasına virgülüne dokunmadan 
aynen yayınlıyorum.

YENİ HARFLERİN KABULÜ 
DOLAYISİLE GEMLİKTEN 
BİR KISIM ESNAFIN 
MEKTUPLARINA VERİLEN CEVAP 
(28. IX .1928)
Gemlikte: Gazozcu Haydar, Tuhafiyeci 

Yahya, Zahireci İsmail, Bekir, Ali, Adil ve 
Hüseyin, zürradan Ethem, zeytinci Mustafa, 
Sait, bakkal Osman ve Halit Efendilere

C:
Okuma ve yazmayı bir haftada öğrenmek 

gayretini gösterdiğinizden memnun oldum, 
tebrik ederim.

Arabî ve Farisi kelimelerde (k) ve (g) nin 
önlerine (h) gelmesi meselesiyle, zihin
lerinizi işgal ve teşviş etmeyiniz.

Tesbit edilmekte olan lügat bunu 
arzunuz veçhile halledecektir efendim 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 
R.M.: 29 Eylül 1928

Eğer diğer esnaf yakınları da bilgilerini 
paylaşmak isterlerse benim mail adresim
den irtibata geçebilirler.

İlerleyen günlerde Gazozcu Haydar'ın 
yakınlarından Gemlik'in tarihçesini ve bu 
mektubun perde arkasını siz değerli okuyu
cularımla daha detaylı paylaşacağım.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:yeldabykz@hotmail.com
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Glokom 7 milyon kişiyi kör etti
Halk arasında "Göz 
tansiyonu" veya 
"karasu hastalığı” 
olarak bilinen gloko
mun, dünyada 7 
milyon kişinin kör 
olmasına neden 
olduğun bildirildi. 
Körlük oluşturan göz 
hastalıkları içinde 
üçüncü sırada yer 
alan ve önlenebilir 
körlük nedenlerinden 
biri olan glokomun, 
genellikle 
40 yaşın üzerinde 
görüldüğünü ve çok 
sinsi seyidi olduğunu 
dile getiren Samsun 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nurşen 
Arıtürk, "Hiçbir bulgu 
vermeden ilerleye
bilir. Son evrede 
görme azlığı ile ken
dini belli eder. Bu 
aşamadan sonra 
tedavi edilse de 
kaybedilen görme 
geri gelmez. Erken 
teşhis edildiğinde 
hastalığın ilerlemesi 
önlenebilir. Normal 
göz muayenesi 
sırasında tespit 
edilen anormal göz 
içi basıncı ilk bulgu 
olabilir. Bu nedenle 
40 yaşından sonra 
düzenli yapılan göz 
muayeneleri erken 
tanı ve tedavi için en 
iyi yoldur" dedi. 
Farklı glokom tipleri 
bulunduğunu,

bunlardan birinin de 
ileri yaşlarda ani 
olarak ortaya çıkan 
dar açılı glokom 
olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Arıtürk, "Dar 
açılı glokom, şiddetli 
göz ağrısı, kızarıklık, 
bulantı ve kusma ile 
karakterizedir. Acil 
tedavi gerektirir. 
Bebeklikte ve çocuk
luk çağında görülen 
glokom tipleri ise 
daha farklıdır. 
Gözlerde sulanma, 
ışığa hassasiyet ve 
gözde büyüme ile 
karakterizedir" 
diye konuştu. 
Glokomun nedeninin 
henüz tam olarak 
bilinmediğini vurgu- 
lovon AnfıırLr 
imjuii r-ıaaiMaıt, 
hastalığın göz tansi 
yonunun yükselme
sine, göz içinde 
sürekli olarak üretilen 
göz içi sıvısının 
(humoraköz) boşalım 
kanallarının tıkan
masına bağlı olarak 
dışa çıkamaması ve 

göz içinde birikme
sine neden olduğunu 
açıkladı. Arıtürk, 
"Göz tansiyonunun 
yükselmesi görme 
sinirine hasar vererek 
görme kaybına yol 
açar. Bazı glokom 
tiplerinde ise göz 
tansiyonu normal 
olsa da görme 
sinirindeki kan 
akımının bozuk 
olması görme 
sinirinde aynı şekilde 
hasar oluşturabilir. 
Bu tip glokomlara 
'Normal Tansiyonlu 
Glokom' denir. 
Glokomun görülme 
sıklığı ileri yaşta, 
ailede glokom 
varlığında, sigara 
ir'onlorrlo cpkpr 
hastalarında, 
yüksek-düşük 
tansiyonu olanlarda, 
miyoplarda, uzun 
süreli kortizon 
tedavisi alanlarda, 
göz travması geçiren
lerde, migreni olanlar
da artmaktadır" 

şeklinde konuştu. 
Glokomun 
tedavisinin mümkün, 
fakat tamamen 
iyileştirilmesinin 
mümkün olmadığına 
dikkat çeken Arıtürk, 
şöyle devam etti: 
"Tedaviyle 
hastalığın hızı 
azaltılmakta, fakat 
tamamen iyileştir
ilmesi mümkün ola
mamaktadır. 
Tedavide öncelikle 
ilaçlar kullanılmakta, 
yeterli gelmezse 
lazer tedavisi, 
sonra da ameliyat 
yapılmaktadır. Bazen 
çok ilerlemiş olgular
da ameliyat önce 
tercih edilebilir. 
Doğuştan glokomu 
olan bebeklerde 
durum biraz daha 
farklıdır. Bu 
hastalarda tedavide 

öncelikli seçenek 
ameliyattır. Bir kez 
ameliyat yeterli 
olmayabilir; 2. ve 3. 
kez ameliyat gereke
bilir. Glokom kalp 
hastalığı gibidir. 
Oluştuktan sonra 
yaşam boyunca 
sizinle birliktedir. 
Sürekli kontrol 
anında oimayı ve 
sürekli düzenli ilaç 
tedavisini gerektirir. 
Ameliyat olunsa 
bile sonradan 
tekrar ilaç tedavisi 
gerekebilir. Erken 
teşhis ve tedavi 
sizi körlükten 
koruyacaktır."

Kansere karşı 
virüsle savaş
Ingiliz bilim 

adamlarının grip 
virüsü gibi sık 
görülen virüsleri 
kanser tedavisinde 
kullanmayı deneye
cekleri açıklandı. 
Ingiltere Kanser 
Araştırmaları Vakfı, 
"viroterapi"nin 
kemoterapi ve 
radyoterapi ile 
paralel uygulanmaya 
çalışılacağı 
belirtildi.
Viroterapinin özellik
le kanserli tümörleri 
bulunan, kemoterapi 
ya da radyoterapi
den sonuç alına
mayan ve hastalığı 
yayılmakta olan 
hastalarda 
kullanılacağına 
dikkat çeken 
Oxford Üniversitesi 
Genetik Tedavi 
bölümü bilim 
adamlarından 
Prof. Dr. Leonard 
Seymour, bu 
konuyla ilgili çalış
maların Londra ve 
ABD'de sürdüğünü 
ifade etti.

Londra'daki çalış
maların 2007 
yılının ilerleyen 
aylarında 
kendisine bağlı 
bir ekip tarafından 
yürütüleceğini ve 
klinik deneylerin 
yapılacağını 
belirten Seymour, 
tedavinin temelini, 
kimyasal açıdan 
değişikliğe 
uğratılmış 
virüslerin vücudun 
dolaşım sistemine 
sokulması ve bu 
virüslerin bağışıklık 
sistemine yakalan
madan kanserli 
hücreleri hedef 
alması fikrinin 
oluşturduğunu 
anlattı.
Seymour, 
tedavinin teoride 
kemoterapiden 
daha iyi 
sonuç vereceğinin 
görüldüğünü, 
ancak klinik 
deneyler 
sonucunda bu 
konunun netleşe
ceğini söyledi.

■
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 -|<| 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 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■

i
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Aydınlık Türkiye için....

Sisle gelen kaza 
1 ölü 2 yaralı

Türkiye yol 
ayrımında..

ABD’nin dayat
malarıyla kurulmak 
istenen Büyük 
Ortadoğu Projesi’nde 
Ilımlı İslam Devleti mi 
olacak?

Yoksa laik, 
demokratik, çağdaş 
çizgisinden ödün ver
meden yoluna devam 
mı edecek ?

Kuşkusuz,
Türkiye, rejim seçi

mini Cumhuriyetin 
kuruluşu ile birlikte 82 
yıl önce yapmıştır.Bu 
rejim, Atatürk ilke ve 
devrimleriyle Atatürk 
Mili liyetçiliğ ine bağlı, 
laik, demokratik, 
sosyal bir hukuk 
devleti temelinde 
biçimlenen aydınlan
man ve çağdaş bir 
rejimdir.

Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kuru
luş felsefesi, coğrafi 
yönden üniter devlet 
yapısını; yönetsel yön
den laik, demokratik 

sosyal hukuk devleti
ni, siyasal yönden tam 
bağımsızlık ilkesini, 
ekonomik toplumsal 
kültürel, sanatsal yön
den de çağdaş bir 
Türkiye'yi hedeflemek
tedir.

Türk Devriminin 
genel amacı, aydınlan
ma çağını yakalamak 
ve Türk toplumunu 
çağdaşlaştırmaktır. 
Laiklik ilkesi ise 
Türkiye Cumhuriyeti'ni 
oluşturan tüm değer
lerin temel taşıdır.

Ancak...
1923 yılında seçimi

ni yapan Türkiye’nin 
başına yetersiz ve 
yeteneksiz yöneticiler 
yüzünden olmadık 
işler açılmıştır.

En son yapılan 
genel seçimlerde seç
menin dörtte birinin 
oyu ile AKP, iktidarı 
eline geçirmiştir.

Ve bu AKP;
Amerikan 

emperyalizminin 'ener
ji ve su kaynaklarının 

güvenliğini garanti 
altına almak' olarak 
özetlenebilecek strate
jisinin yeni adı olan 
Büyük Ortadoğu 
Projesine Büyük Doğu 
hayaline erişeceği 
düşüncesiyle, sımsıkı 
sarılmıştır.

Amerikan 
emperyalizminin her 
dediğini yerine geti 
rerek, ona şirin gözü 
kerek, dalkavukluk 
yaparak, amaçlarına 
ulaşacaklarını san
maktadırlar.

AKP’nin iktidara 
geldiğinden bu yana 
uyguladığı dış politika 
ile Türkiye’nin kanla 
yazdığı kırmızı çizgiler 
mavi mürekkeple silin
miştir.

Onun için 
Türkiye’nin öncelikli 
hedefi bu AKP ikti
darından kurtulmak 
olmalıdır.

2007’de Ulusal 
çizgiyi çok yakından 
etkileyecek iki seçim 
var..

Cumhurbaşkanlığı 
seçimi..

Genel Seçimler..
Aslında.. Halk 

dünyanın her yerinde 
gerçeği en iyi 
söyleyen kaynaktır.

Seçimler kuşkusuz 
önemli bir demokratik 
araçtır..

Ne var ki...
Seçim sisteminden 

kaynaklanan arızalar 
sandığa da gölge 
düşürmektedir.

Onun için sandığa 
gitmeden önce Türk 
Halkı’nın kimi niçin ve 
neden seçeceğinin 
sorgulamasını yap
ması gerekmektedir.

Türkiye ABD’nin 
tasarladığı BOP ‘un 
payandası mı olmak 
istiyor.?

Yoksa ulusal değer
lerine sımsıkı 
sarılarak;

"Yaşasın tam 
bağımsız, aydınlık, 
demokratik 
Türkiye’mi demek 
istiyor ?

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi yakınlarında 
yoğun sisin 
sebep olduğu 
trafik kazasında 
bir kişi öldü, anne 
ve 3 yaşındaki 
oğlu ağır yaralandı. 
Alınan bilgiye 
□öre, kaza Bursa- 
Izmir Karayolu 
Üçkurnalı mevkii 
Polis Hatıra 
Ormanı önünde dün 
sabah saatlerinde 
meydana geldi. 
Bursa'dan 
Balıkesir istikame
tine giden Mustafa 
Demirbaş (32) 
idaresindeki 
10 HF 429 plakalı 
özel otomobil, 
karşı yönden gelen 
Lütfü Atan yöneti
mindeki 16 J 2038 
plakalı kum yüklü 

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?

OKUYUN-OKUTUN ABONE OLUN

kamyonla 
çarpıştı.
Kazada İstanbul'dan 
geldiği belirlenen 
özel otomobilin 
sürücüsü olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, 3 
yaşındaki oğlu 
Eren Demirbaş 
ve eşi Emine 
Demirbaş (28) ağır 
yaralandı. Emine 
Demirbaş Uludağ 
Üniversitesi'nde, 
oğlu ise 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı, | 
Kaza sebebiyle 
İzmir Karayolu'nda 
trafik bir süre 
aksadı. Cumhuriyet 
Savcılığı, jandarma 
ve bölge trafik 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

jjGeıgiljk, Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik’ten Diyarbakır’a yardım
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Merkezi Gemlik'te 
bulunan Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği öncülüğünde 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğretmen 
ve öğrencilerinin 
topladığı giysi ve 
kırtasiye malzemeleri 
kargo ile Diyarbakır'a 
gönderildi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Kulübü 
Başkanı Öğretmen 
Uygur Mete Sevim 
ile Kulüp Danışma 
öğretmeni Lokman 
Mütevellizade 
öncülüğünde 
toplanan 100 
kişilik giysi ve 
kırtasiye malzemesi 
okulda öğretmen ve 
öğrenciler tarafından 
özenle kutulara 
yerleştirildi.
Ata Mahal leşi’nde 
bulunan Özel Türe 
Özel Kurs Merkezi 
Müdürü Tamer Sivri

önümüzdeki 
günlerde de artarak 
devam edeceğini 
ve yurdun her

yöresinde bulunan 
özürlü çocukları 
yalnız bırakmayacak
larını söyledi.

100 evlilikten 
75’i boşanma ile 

sonuçlanıyor

verdiği bilgide, 
giysi ve kırtasiye 
malzemelerinin 
Diyarbakır'da

bulunan Huzurevi 
İlköğretim okulunda 
okuyan ve sel 
felaketinden 
zarar gören engelli 
öğrencilere gönde 
rildiğini söyledi.
Yurdun çeşitli 
yerlerinde mağdur 
durumda olan özürlü 
çocuklara Gemlik'ten 
gönderdiği yardımlar-
la taktir toplayan 
Tamer Sivri, yaptığı 
açıklamada;
bu tür yardımların

AB istatistik kurumu 
Eurostat tarafından 
açıklanan son 
verilere göre, 
Belçika'da her 
100 evlilikten 75'i 
boşanmayla 
sonuçlanıyor. 
İstatistiklerde 
Belçika'yı, 
yüzde 70 boşanma 
oranıyla Estonya 
ve yüzde 67 ile 
Çek Cumhuriyeti 
izliyor. AB 
ülkelerinde 
boşanma 
ortalaması 
yüzde 40 olarak 
belirlendi.
Diğer bazı AB 
ülkelerinde 
boşanma 
oranları şöyle: 
Litvanya (yüzde 
62,4), Macaristan 
(yüzde 55,2), 
İsveç (yüzde 54,1), 
Finlandiya

(yüzde 52,2), 
Lüksemburg 
(yüzde 51.3), 
Almanya (yüzde 
52,1), Avusturya 
(yüzde 50,5), 
Letonya (yüzde 
48,3), Fransa 
(yüzde 45,7), 
Danimarka 
(yüzde 45), 
Portekiz (yüzde 
41,3), Slovakya 
(yüzde 41,2), 
Hollanda (yüzde 
39,7), Bulgaristan 
(yüzde 39,2), 
Slovenya (yüzde 
33,6), Polonya 
(yüzde 24,9), 
Romanya 
(yüzde 24,7), 
Ispanya (yüzde 20,1), 
Yunanistan (yüzde | 
19,6), İtalya (yüzde | 
15,4), İrlanda 
(yüzde 12,9), 
Kıbrıs Rum kesimi I 
(yüzde 12,8).

£etterfez’ ".geoılitorfezgrtM

MÜJDE I ÜNVER TRAKTÖRDEN
YENİ YIL FIRSATI !

ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 
PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ
İ®B TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR. MSI 7 •• •• — ; ^ARAYIN GÖRÜŞELİM

NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77
532 312 22 39-0.532 673 92 88
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Voleybol Turnuvası’nda
kupalar sahiplerini buldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Lig Heyeti tarafından 
organize edilen ve 
Gemlik'te eğitime 
katkıda bulunan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası adına 
düzenlenen İlköğre
tim Okulları Voleybol 
Turnuvası’nda ilk üç 
sırayı alan takımlar 
kupalarını düzenle
nen törenle aldı.
19 Aralık 2006 günü 
başlayan ve dün 
yapılan final töreniyle 
sona eren maçlarda 
takımlar irde 
yapılacak maçlara 
gerektiği gibi 
hazırlanma fırsatı 
da bulmuş oldular. 
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda 
düzenlenen törene 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ile Yönetim Kurulu 
üyeleri, turnuvada 
derece alan okul 
müdürleri ile takım 
öğretmenleri ve 
sporcular katıldı. 
EĞİTİME KATKI 
VERENLER 
UNUTULMAYACAK

Turnuvanın 
kızlar grubunda birin
ci olan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
takımına kupasını 
veren İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Lig Heyeti Sekreteri 
Ali Görücü ile 
görev alan öğret 
menlere teşekkür 
ederken, Eğitime 
katkıda bulunan 
Borusan ve Lale 
Kemal Kılıç için de 
çeşitli etkinlikler 
düzenleneceğini 
söyledi.
Turnuvada kızlar 
İkincisi olan Atatürk 
İlköğretim Okulu 
takımına kupasını 
TSO yönetim kurulu 
üyesi Emrullah 
Özaydın, üçüncü 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu takımına da 
kupasını yine 
TSO yönetim 
kurulu üyesi Paşa 
Ağdemir verdi. 
GEMLİK'I 
GURURLA 
TEMSİL EDİN 
Turnuvanın erkekler 
grubu birincisi 
Engürücük 
İlköğretim Okulu 
takımına kupasını 
veren Ticaret ve

Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, Atatürk'ün 
"Sağlam kafa 
sağlam vücutta 
bulunur" sözlerini 
hatırlatarak, 
"Siz gençler 
boş vakitlerinizi 
sporla değerlendir 
diğiniz için bizler 
mutlu oluyoruz, 
vücutlarınızla birlikte 
beyinlerinizde yap
tığınız sporla sağlıklı 
kalabiliyor. .Başarılı 
olup Gemlik'i her 
yerde layıkıyla temsil 
etmenizi istiyorum " 
dedi.
Erkekler İkincisi 
Kurtul İlköğretim 
Okulu’na kupasını 
Gemlik Lisesi 
Müdürü İsmail 
Çokal verirken 
üçüncü TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu takımına 
kupasını Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü İdris 
Aka verdi.
Kupa töreninden 
sonra sporcu 
öğrencilere ilçe 
Lig Heyeti ile Ticaret 
ve Sanayi Odası 
tarafından pasta 
ve meyve suyu 
ikram edildi.

Erkekler İkincisi olan Kurtul ilköğretim 
Okulu’na kupasını İsmail Çokal yerdi

Kızlar İkincisi olan Atatürk İlköğretim 
Okulu’na kupasnı Emrullah Özaydın verdi

Erkekler üçüncüsü olan TSO Gazi ilköğretim 
Okulu’na kupasını İdris Aka verdi
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İndirimli satışlara düzenleme getiriliyor
TBMM Sanayi ve 
Ticaret Alt 
Komisyonunda 
kabul edilen indirimli 
satışlara ilişkin 
kanun teklifine göre; 
mağazalar kış sonu 
indirimlerini 15 
Öcak-1 Mart, yaz 
sonu indirimlerini ise 
15Temmuz-1 Eylül 
günleri arasında 
yapabilecek 
AK Parti Gaziantep 
Milletvekili Fatma 
Şahin'in başkanlığın* 
da toplanan Enerji, 
Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji 
Sanayi ve Ticaret 
Alt Komisyonunda, 
AK Parti Konya 
Milletvekili Özkan

Öksüz ile İstanbul 
Milletvekili Gülseren 
Topuz'un, Tüketicinin 
Korunması Hakkında 
Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair 
kanun teklifleri bir
leştirilerek ele alındı. 
Değiştirilerek kabul 
edilen teklife göre, 
indirimli ve tasfiye 
nedeniyle yapılacak 
satışlara tanım 
getirildi. Perakende 
satışlarda geçerli 
olmak koşuluyla, 
mevsim değişmeleri, 
ticari işletmelerin tas
fiyesi, işyeri değişik
liği ya da benzer 
nedenlerle indirim 
miktarı veya oranıyla 
yapılan satışlar;

indirimli satış olarak 
nitelendirilecek.
Mevsim değişmesi 
nedeniyle öngörülen 
indirimler, kış mevsi
mi sonunda 15 Ocak- 
1 Mart, yaz mevsimi 
bitiminde ise 15 
Temmuz-1 Eylül 
arasında yapılabile
cek. Diğer nedenlerle 
yapılan indirimlerin 
süresi 2 ayı 
aşamayacak.
İndirimli satışa konu 
edilen mal veya 
hizmetlerin indirimli 
satış fiyatı ve etiket 
fiyatı, tarife lis
telerinde indirimden 
önceki ve indirim 
oranıyla birlikte gös
terilecek. İndirimli

satışlara ilişkin ticari 
reklam ve ilanlarda, 
indirim döneminin 
başlangıç ve bitiş ta 
rihleri belirtilecek. 
Bir ticari işletmenin 
tasfiye nedeniyle 
indirimli satış 
yapabilmesi için, 
indirimli satılacak 
ürünlerin envanterini, 
üyesi olduğu 
ticaret ve sanayi 
odalarına veya 
esnaf ve sanatkar 
odalarına verecek. 
İndirimli ve tasfiye 
nedeniyle yapılacak 
satışlarda kurallara 
aykırı hareket 
edenlere 10 bin 
YTL para cezası 
verilecek.

Cep telefonunda numara kolaylığı
Cep telefonu 
abonelerinin istediği 
operatöre, mevcut 
numarasıyla birlikte 
geçiş yapmasına 
olanak veren "numara 
taşınabilirliği" 
uygulamasının 
yolu açılıyor. 
Telekomünikasyon 
Kurumu, numara 
taşınabilirliği üzerinde

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

Serbest Kürsü

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SAM veMRAU» İÇİN BİZİ ARAYINIZ

120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire E

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı E 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1* 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire g 

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan, g 
______________________________ Önünde 115 m2 Bahçeli______________________________ g

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik K
Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta '

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü Sigorta İşlemleri ve
Doğalgaz Poliçesi Yapılır. I

ŞEKER SİGORTA |
Madde ÖZALP |

Tel:5132474 Fax:5141021

ki çalışmalarını 
tamamlayarak, 
uygulamayı hayata 
geçirecek yönetmeliği 
Başbakanlığa 
gönderdi.
Yönetmeliğe göre, 
mobil telefon 
aboneleri numa 
ralarını başka bir 
operatöre taşıyarak, 
buradan hizmet alma 
imkanına kavuşacak. 
GSM abonesi, 
numarasını başka 
operatöre taşımak 
istediğinde, geçmek 
istediği operatörün 
bayisine yazılı, müş
teri hizmetlerini ara
yarak veya internet 
üzerinden talebini 
iletecek. Abone, taşı
ma talebiyle birlikte 
kimliğini ispatlayan 
bilgileri işletmeciye 
verecek ve yeni ope 
ratörle sözleşme 
imzalayacak. 
Operatörün yetkilisi, 
numaranın taşınması 
halinde elde edeceği 
haklar ve yüküm
lülükleri aboneye 
hatırlatacak.
Abonenin kayıtlı 
olduğu operatör, 
taşınma talebiyle 
ilgili bilgileri 
Telekomünikasyon 
Kurumu bünyesinde 
kurulacak Merkezi 
Referans Veri 
Tabam'na bildirecek. 
Abonenin eski oper
atörü, geçiş zamanına 
kadar olan döneme 
ilişkin, yeni operatör 
de geçiş zamanından 
sonrası döneme 
ilişkin fatura 
gönderecek.
Numarasını taşımak 
isteyen abonenin, 
mevcut operatörden 
numarasının değiştir
ilmesi talebinin bulun
ması halinde taşıma 
talebi reddedilecek.

VSj Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Genel Başkan Yardımcısı

GELİR VERGİSİ KANUNU GENEL 
TEBLİĞİ’NDEN BİLGİLER

24 Şubat 1999 tarihinde resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi 
Kanunu Genel Tebliği’nden bilgiler 
sunacağım.

Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimine 
yönelik hükümlerine ilişkin olarak aşağıdaki 
açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1.AMAÇ
2. Özürlü vatandaşların, içinde bulunduğu 

zor koşulların giderilmesine katkıda bulun
mak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar 
arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek 
amacıyla öteden beri vergi hukukunda çeşitli 
düzenlemeler yer almıştır. Bunlardan birisi de 
özürlü ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının 
hesaplanmasında dikkate alınan sakatlık 
indirimi uygulamasıdır.

3. 4369 sayılı kanunla Gelir Vergisi 
Kanununda yapılan değişikliklerle, sakatlık 
indiriminin kapsamı genişletilmiş, aşağıda da 
açıklanacağı üzere sakatlık indiriminden 
yararlananların içine; hizmet erbabının bak
makla yükümlü olduğu özürlü kişiler, özürlü 
serbest meslek erbabı ve serbest meslek 
erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü 
kişiler ile basit usulde vergilenen bazı esnaf 
ve sanatkar da dahil edilmiştir.

2. SAKATLIK İNDİRİMİ İLE İLGİLİ 
KANUN MADDELERİ
4. Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimi 

ile ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir:
Madde 31 “ ...
Sakatlık İndirimi: Çalışma gücünün asgari 

% 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 
| birinci derece sakat, asgari % 60’ını kaybet
miş bulunan hizmet erbabı ikinci derece 
sakat, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan 
hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır 
ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden 
faydalanırlar.

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının ;
- Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 
- İkinci derece sakatlar için dört katı, 
- Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. 
Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek 

indirimler, özel indirime eklenerek hizmet 
erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygu
lamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve 
Gümrük, sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanhklannca bu konu
da müştereken hazırlanacak bir yönetmelik 
ile tespit edilir.

Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının her 
birinin gerçek usulde tespit edilen ücret 
gelirine bu maddede yer alan özel indirim ve 
sakatlık indirimi uygulanır.”

Madde 89
“Mükellefler yıllık beyanname ile bildirecek

leri gelirlerden aşağıdaki indirimleri yapabilir
ler:....

Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde 
vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli duru
muna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve 
küçük sanat işleriyle uğraşan özürlülerin 
gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu 
kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı 
bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan 
yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla 
yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest 
meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler 
içinde uygulanır, indirim, hizmet erbabının 
tevkifat matrahına uygulanır.”

Devamı yarın...

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Koyun saymak
uvku getirmiyor

Sık görülen psikolo
jik rahatsızlık olan 
uykusuzluk soru
nuna yaygın kanıya 
uyularak "koyun say
makla çözüm bulu
namayacağı, bunun 
yerine ılık süt ya da 
ıhlamur içilmesinin 
tercih edilmesi 
gerektiği belirtildi. 
Psikolojik danışman
lık merkezi uzmanı 
psikolog Göksu 
Göktaş, uykusu-

I zluğun yaygın 
yaşanan sorunların 
başında geldiğini

Saat 19'dan sonra 
fazla tuzlu yiyecek
ler, aşırı alkol, çay ve 
kahve alınması da 
uykuyu kaçırabilir. 
Vücudun biyolojik 
saati göz önüne 
alındığında, uyku 
saat 22.30-23.00 gibi 
gelir ve bu arada 
uyunmadığı takdirde 
uyku kaçar ve bir 
daha zor gelebilir. 
Uykunun kaçması 
durumunda yatakta | 
dönüp durmak olum- I 
lu etki yapmaz.
Böyle durumda, kısa

belirterek, düzenli 
uykunun kişinin hem 
fiziksel hem de ruh
sal gelişiminin 
sağlıklı olması açı
dan önemine dikkati 
çekti. Göktaş, şu 
uyarılarda bulundu: 
"Uykuya geçmek için 
yaygın bir kanı olan 
"koyun sayma” yön
temi yerine ılık süt 
ya da ıhlamur içmek 
tercih edilmelidir. 
Yaşamsal öneme 
sahip uyku düzenini 
sağlamak için yatağa 
çok aç ya da tok gir- 
il memeli, stres verici 
düşüncelerden uzak 
durulmalıdır. Tuvalet 
ihtiyacı yatmadan 
karşılanmalıdır ki 
gece kalkılmasın.

süreli televizyon 
seyrederek, müzik 
dinleyerek rahatla
mak ve yatağa dön
mek daha iyidir." 
Göktaş, birkaç gün
lük uykusuzluk 
halinde bile hayal 
görme ve gerçekle 
ilişki yitirilmesi 
gibi sorunların 
başladığını ifade 
ederek, "Bu 
durumlarda 
dikkati odaklamada 
sorunlar yaşanır, 
günlük hayatta 
hatalar, kazalar 
yapılabilir.
Uykusuzluk depreş 
yona, anksiyete 
bozukluklarına ve 
panik ataklara neden 
olabilir" dedi.

Böbrek kanseri 
tedavisinde umut
ABD'de yapılan kli 
nik deneyler, iki yeni 
ilacın böbrek kanse 
rinin ileri safhasında
ki hastaların yaşam 
süresini uzatabile
ceğini gösterdi.
Bu ilaçların, tümörün 
uyardığı yeni damar
ların oluşumunu 
(anjiojenez) ve 
tümörün beslenmesi
ni engellediği belirtil
di. Araştırma sonu
cunda, Amerikan ilaç 
firması Pfizer’in üret
tiği Sutent adlı ilacın

6 ay süreyle verildiği 
750 hastanın yarısın
da tümörün ilerle 
mediği ve bu kişi
lerin yaşam süresi 
nin ortalama 11 ay 
uzadığı görüldü. Eski 
yöntem olan inter 
feron alfa ile tedavi 
edilen diğer grubun
sa yaşam süresi 5 
ay uzadı. Alman ilaç 
firması Bayer'in üret
tiği Sorafenib adlı 
ilaç da ileri derecede 
böbrek kanseri olan 
hastalara umut verdi.

Esra YAVUZ
Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü

ŞİİR KÖŞESİ

BEN MİYİM?

GEM1İK SİNEMA. GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
ÇİNLİLER GELİYOR 
TAKVA

Seanslar
11.30 - 14.00 - 16.15 - 18.15 - 20.15
11.45 - 18.15 - 20.15
(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 

ATLAS SİNEMASI
İLK AŞK 12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.00

(Rezervasyon Tel : 512 03 46) 
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER IRAK 12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30

(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

Ben miyim? Bu saatlerde gelmeyeceğini bile bile 
Hâlâ seni bekleyen sokaktaki bu adam, 
Bu kadar sigarayı sigara üzerine yakan ve 
Senin için kibrit çakan kalbine?
Seni sevmeyenleri sevmeyen, fersah fersah uzaklaşan 
Ve senin gittiğin fırından hergün ekmek alan, 
Senin esnaflarından alış-verişini yapan.
Ben miyim? Ben miyim? Sana bu kadar aşık olan, 
Gittiğin otobüslerin saatini bile ezbere bilen, 
Sevdiğin şarkıları hergün dilinden düşürmeyen o kişi. 
Mahallenin bile diline düşen o serseri, 
Her sabah geçtiğin sokağın köşesinde 
senin gidişini izleyen,
Ve akşam dönüş zamanına kadar, 
yas tutan,sarhoş misali dolanan, 
Birgün beş dakika geçiktiğinde meraktan 
çıldıran, endişeden coşan, 
Ben miyim?Birgün başkasını seveceksin diye 
Ona tutulacaksın diye kendi kendini yiyip bitiren, 
Ve sen misin bu kadar süredir beni görmeyen? 
İçimdeki fırtınalara aldırış etmeden hergün 
Yanımdan geçen ve sigara dumanımdan içen, 
Fırında hergün karşılaştığın beni, 
duraklarda ki gölgeni farkettmeyen, 
Belkide yüzüme birkez bile dikkatlice bakmayan sen misin? 
Sen misin sevdama rest çeken ve beni hep pas geçen? 
Benim uğrunda kendimden bile vazgeçebildiğim insan, 
Ve gerçekte sen misin kalbimi bu kadar acıtan?
Yüreğimi bu denli yaralayıp sızlatan...
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Türk üniversiteleri Avrupa'da da tanınacak

1969 yılında Doğan 
Canku, Ahmet kur
taran ve Selami 
Karaibrahimgil 
tarafından kurulan ve 
gençlerin gözdesi 
olan Modern Folk 
Üçlüsü Bursa 
TKM'de sevenleriyle 
buluşacak. 
Geleneksel halk 
ezgilerine yaptıkları 
derlemeler ile kısa 
zamanda müzikse 
verlerin gönüllerine 
taht kuran Modern 
Folk Üçlüsü "Alipaşa 
ağıtı, Leblebi" gibi 
derlemeleri ile liste 
başına yerleşmişti. 
Topluluk, müzik 

otoriteleri tarafından 
pek çok kez 
yılın topluluğu 
seçilmiş, pek 
çok ödüle de layık 
görülmüştü.
Yaptıkları çalışmalar 
ile ülkemizi temsil 
etmek için Devlet 
tarafından pek çok 
kez yurt dışına gön
derilen çok sesli 
vokal topluluğu 
"Modern Folk 
Üçlüsü" aynı kadro 
ile bu kez Bursa 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
sevenleriyle 
hasret giderecek. 
20 Ocak 2007

Cumartesi günü 
saat 20.00 de 
başlayacak konserin 
biletleri ise TKM 
gişeleri ile Burç 
Pasajı Can 
Müzik'te satılmaya 
başlandı.
Modern Folk 
Üçlüsü Gemlik'lilerin 
konsere gitmek 
istemeleri halinde 
yeterli kontenjan 
sağlandığında araba 
temin edileceği 
duyurulurken 
iletişim için 
0.533.7225370 numa 
ralı telefondan Ser 
dar Akkaya'yı arama 
lan yeterli olacak.

Türkiye'deki üniver
sitelerden alınan 
diplomaların Avrupa 
ülkelerinde de tanın
masının yolunu açan 
"Avrupa Bölgesinde 
Yükseköğretimle 
İlgili Belgelerin Tanın 
masına İlişkin Lizbon 
Sözleşmesi"ne ilişkin 
bürokratik süreç 
tamamlandı.
Sözleşme, Türkiye'de 
1 Mart 2007'de yürür
lüğe girecek.
Lizbon Sözleşmesi, 
sözleşmeye imza 
atan taraf ülkelerde 
yükseköğretim bel
gelerinin tanınması
na ilişkin hükümler 
içeriyor. Buna göre, 
"bir tanıma kararı, 
yükseköğretim bel
gesiyle belgelenen 
bilgi ve beceri esası
na dayanıyorsa, her 
taraf, tanımanın 
istendiği belge ile 
tanımanın istendiği 
tarafça bu belgeye 
karşılık gelen diplo
ma arasında önemli 
bir fark görülmediği 
sürece diğer tarafça 
verilmiş yükseköğre
tim belgelerini tanıy
acak."
Yükseköğretime 
ilişkin belgelerin 
tanınmasını sağla
mak amacıyla taraf 

lar, alınan belgelerin 
tam olarak belirlen
mesi için saydam 
sistemler oluşturma 
sorumluluğunu 
üstlenecekler. 
Taraflardan her biri, 
kendi ülkesinde 
ulusal mevzuatın 
belirli koşullarıyla ya 
da söz konusu 
kurumların köken 
taraf ile yapılan 
belirli anlaşmalarına 
bağlı olarak faaliyet 
gösteren yabancı 
eğitim kurumlan 
tarafından 
düzenlenen belgeleri 
tanıyabilecek.
YÖK Başkanvekili 
Prof. Dr. Aybar 
Ertepınar, "Biz bu 
sözleşmeye imza 
atan ülkeler 
arasında olduğumuz 
için bizim diploma
larımızın da 
sözleşmeye imza 
atan ülkelerde 
tanınması onayı, 
buradaki sözleşmede 
kaydedilen prensi
pler dahilinde ele 
alınacak" dedi. 
"Tanıma" 
konusunda tarafların, 
sözleşmede yer 
alan ancak kendi 
ülkelerindeki 
sistem gereği uygu
layamayacakları 

hükümler için bazı 
"rezervler" koya- 
bildiklerini ifade 
eden Ertepınar, 
şöyle konuştu: 
"Türkiye de anlaş
maya şöyle bir 
rezerv koydu: 
Avrupa'da yük
seköğretime giriş 
için formal olmayan 
eğitim türleri de 
değerlendirmeye 
alınır ama başvuruya 
hayır da denilebilir. 
Bizde ise üniversi 
teye girmek için 
kişinin formal 
eğitimden geçmiş 
olması zorunludur. 
Yani lise mezunu 
olma koşulu 
vardır." 
Lizbon 
Sözleşmesi'ne 
47 ülkenin imza 
attığına işaret 
eden Ertepınar, 
sözleşmenin 
Türkiye'de 1 
Mart 2007 tarihinde 
yürürlüğe gireceğini 
belirterek, 
"Bizim Denklik 
Yönetmeliğimiz de 
bu tarihten önce, 
bu sözleşme 
hükümlerine 
uyumlu şekilde 
düzenlenecek ve 
yürürlüğe girecek" 
dedi.
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Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak ■ GEMLİK



Umurbey Düğün Salonu’nda yapılan Çok Amaçlı Salon ihalesine 4 kişi katıldı

Umıifbev'de pi salca kiraya verildi
Yapımı bitme aşamasına gelen ve çevre düzenlemesi yapılan 
Umurbey çok amaçlı salonu dün Belediye Düğün Salonu’nda 
yapılan ihale ile aylığı 5.500 YTL'den kiraya verildi. 4 kişinin 
katıldığı salon ihalesini Mustafa Diker adına vekaletle katılan 
Ümmet Diker 5.500 YTL önererek, salonu 3 yıllığına kiraladı. İha 
leyi Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile Belediye 
Meclis üyeleri ve vatandaşlarda takip etti. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

info(5>gemlikkorfezgazetesi.com13 Ocak 2007 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Celal Bayar Anadolu Lisesi karşısında ruhsatsız 
olduğu için durdurulan inşaatın önünde biraraya gelen 

mağdurlar haklarının verilmemesine tepki gösterdi 

“Hakkımız verilmiyorsa 
tamamı yıkılsın”

Celal Bayar Anadolu Lisesi karşısın
da ruhsatsız olduğu için yıllar önce 
durdurulan bina önünde bir araya 
gelen mağdurlar haklarının veril 
memesine tepki göstererek "Bu 
binanın tamamı yıkılsın, biz hakkımızı 
atamıyorsak başkası da faydalan
masın" dediler. Haberi sayfa 5’de

313’ncü kısa dönem 116 erbaş Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törende ant içti

Kısa dönem erler yemin etti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ulaşım bedelleri
Gemlik’in Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlanmasından sonra toplu taşımacılık 
işleri de BURULAŞ’a devredildi.

Gemlik Bursa arası, Küçük Kumla 
Gemlik arası, Umurbey Gemlik arası ve 
Kurşunlu Bursa arasındaki taşımacılık 
işlerini BURULAŞ organize ediyor.

Dahası bu hatları özel işletmelere 
kiraladı.

Gemlik’te yıllardır minibüsçülük yapan 
esnaf, minibüslerini satarak Mini Otobüs 
satın alarak kervana katıldı.

işin bu yönü bir tarafa, bir de bu bat
lardaki taşıma fiyatlarında meydana 
gelen artışlar vatandaşın cebini yakmaya 
başladı.

Vatandaş feryat ediyor.
Küçük Kumla Beldesi’nde halk 

pazartesi günü Gemlik Kumla arası yolcu 
taşıma ücretlerinin artışını protesto için 
Köy içinden sahile kadar yürüyecekmiş.

Gemlik Kumla arasında taşımacılık 1 
YTL. iken, yeni uygulama ile 1.5 YTL’ye 
çıkarılmış.

Kumla Gemlik arası 6-7 km. oysa, 
Gemlik Bursa arası 30 kilometre ve ücreti 
1.75 YTL.

Aradaki fark yüzde 50.
AKP hükümeti memura yılda yüzde 10 

zam yaparken taşıma ücretine yüzde 50 
zam Allah’a reva mı?

BURULAŞ’ın fiyat politikasından işleti
cisi de şikayetçi, vatandaş da.

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi 
f Komutanlığına ilk katılan Veteriner Onbaşı Isa . 
’^Doğuş dönem plaketini yaş kütüğüne çaktı

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı'nda dün 313'ncü kısa dönem 
116 erbaş yurdun çeşitli yörelerinden gelen 
ailelerinin de katılımıyla düzenlenen törende 
yemin ettiler. Askeri Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi Komutam Topçu Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit, erbaşlara seslenerek, 
“İçtiğiniz and, sadece şerefli askerlik ha 
yatınıza can vermekle kalmayıp, Atatürkçü 
düşünce ve ilkeleri doğrultusunda, demok 
ratik, laik ve hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti'ne, vatanımıza ve büyük Türk 
milletine hizmette sizlere rehber olacaktır.” 
dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

lYP'li hanımlar Çalışan Gazeteciler Günü’nû kutladı
Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe 
Kadın Kolları yönetim kurulu 
üyeleri, gazetemizi ziyaret

ederek Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutladı. 
Dün gazetemizi ziyaret eden

DYP’li hanımlar, gazetemiz 
çalışanlarının günleri kutla
yarak, karanfil sundular.

gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Mutluluğun kıyısında

Bursa’da sahte turistler 
bir vatandaşı dolandırdı

Mutluluk kolay 
yakalanmıyor.

Yakalananınca da 
sahip çıkmak özveri 
istiyor..

Eğer o özveriyi 
gösterecek yürek 
yoksa..

Elinden kayıveriyor.
Yeniden elde etmek 

için dünyayı versen 
yetmiyor..

Ve ne yazık ki;
Mutluluğun değeri, 

onu yitirdikten sonra 
anlaşılıyor....

Onun için;
Sıradanhğın dışına 

çıkıp seyrek eğrelti 
otlarının bulunduğu 
tarlada gezerken 
buldunmu mutluluğu 
sımsıkı sarılacaksın.

Kirlenmişliğin 
ayyuka çıktığı, karam
sarlığın bir ur gibi 
etrafı sardığı bir 
ortamda yakaladın mı 
ışığı hiç sönmemesi 
için çabalayacaksın.

Tam yaşamı ıskalay- 
acakken, yaşam tüm 
renkleriyle yeniden 
karşına çıktığında sol

durmamak için 
uğraşacaksın.

Yılmayacaksın... 
Yorulmayacaksın..
Farklılıkların arasın

da mutlulukların tüm 
renklerini bir anda 
yaşayabilmek ve mut
luluğu korumak için 
de;

Gerekirse 
tabuları çiğneyecek, 
değişikliklere açık 
olacaksın..

Çünkü;
MUTLULUK yaşa

maktır. MUTLULUK 
andır ve o anların 
değerini bilmektir. 
MUTLULUK paylaş
maktır, birlikte var 
olmaktır, iyisinde de 
kötüsünde de.

İnanmaktır güven
mektir MUTLULUK

MUTLULUK 
avuçlarımızda tuttuğu
muz bir sırdır.

Ne demiş ozan: 
“O ana dek, ufacık 

bir kuşku olmaksızın, 
dokunurken, yaprak
larına zarar vereceği
mi düşündüğüm bir 

papatya olarak 
giriverdin hayatıma.. 
Sıradanlığı gün be 
gün değiştirerek 
biçimlendirdin günle 
rimi.. Zorluklarıma 
dokundun, ışığını pay
laştın benimle. Her 
gün daha çok var 
olmaya, kanıma karış
maya başladın sanki.. 
Kimseye anlata
madığım o coşku 
içimde çağlayan oldu.. 
Dizginlediğim, bara
jlara hapsettiğim 
duygularım sel oldu 
aktı..

Sayende yaşamı 
öğrendim.. Mutluluğu 
yakaladım.”

Mutluluğu elde edip 
elde tutmanın bir for
mülü daha var..

Kazanmak için kay
betmeyi, ulaşmak için 
vazgeçmeyi göze 
almak gerekiyor...

Sizde öyle yapın. 
Kaybederken 

kazanacaksınız.. 
Vazgeçerken ulaşa
caksınız.

Yoksa.....

Bursa’da, kendilerini 
yabancı olarak 
tanıtan şahıslar, bir 
vatandaşı dolandırdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay İnegöl'de 
Yeni Sanayi 
Sitesi'nde meydana 
geldi. Recep 
Karacabey'in (46) 
yanına yaklaşarak,

Kayıp altını arama çalışmaları sona erdi
THY'ye ait bir uçakla 
Zürih'ten İstanbul'a 
kargo olarak getirilen 
ve 9 Ocak'tan bu 
yana kayıp olan 25 
kilogramlık külçe 
altının bulunduğu 
paket için Atatürk 
Havalimanı apronun- 
daki arama çalış
maları sona erdi.
Buna karşılık person
elin giriş çıkış yaptığı 
tüm kapılarda ise 
aprondan çıkan 
araçlarla personelin 
üst araması, çanta, 
paket aramalarına 
devam ediliyor.
Yetkililerden alınan 
bilgiye göre, altını 

bankanın nerede 
olduğunu soran 
bir kişi, "Biz 
yabancıyız, sizin 
en büyük paranız 
hangisi" diyerek 
Karacabey'in elindeki 
paralara bakarken, 
içerisinden bin 400 
YTL'yi tırnakçılık 
yoluyla çaldı.

getiren THY uçağının 
park ettiği ve uçuş 
kulesinin önünde 
bulunan 2 numaralı 
park yerinden kargo 
binasına kadar olan 
tüm arazinin emniyet 
güçleri tarafından 
karış karış arandığı, 
altının saklanılabile- 
ceği köşe bucak her 
yerin kontrol edildiği 
belirtilerek, "Olayın 
geçtiği 9 Ocak Salı 
akşam saatlerinden 
itibaren havalimanı 
apronu uçak altında 
görevli personel 
hariç herkese ka 
patıldı. Bugüne kadar 
geçen süre içinde

Şahısların ayrıl
masının ardından 
durumu fark eden 
Karacabey, polisi 
arayarak ihbarda 
bulundu. Recep 
Karacabey'in 
müracaatı üzerine 
soruşturma başlatan 
polis, şahısların 
peşine düştü.

yüzlerce polis altının 
saklanabileceği her 
yeri aradı. Binlerce 
insan aprona her 
giriş çıkışında kont 
rol edildi. Bunun 
dışında tüm çalışan
lar havalimanı giriş 
ve çıkışlarında sıkı 
bir şekilde arandı. 
Ancak hiç ize 
rastlanmadı.
Bu nedenle bugün
den itibaren apronda- 
ki aramalara son 
verdik. Sadece giriş- 
çıkış tüm kapılardaki 
araç, üst araması 
ve çanta, paket 
aramasına devam 
ediyoruz" dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
www.kocakgayrimenkul.com
K A r A 1/ GAYRİMENKUL
IVULAİV BANKASI

GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€l>flS / G6MLIK ŞUB6SI
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

ARANAN GÂYRİMENKULLER
AA-004 Mevki önemli değil 1000 M2 
deniz görecek arsa
AA-010 Bursa Yolu Özeri 4000 M2 Tır Parkı olacak
AA-13 Kumla Narlı arası 1000 M2

Deniz görecek içinde ev olabilir
AA-027 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari İmar

Zeytin Satış Mağazası Olacak
AA-044 Orhangazi çevre yolu 1500 M2 zeytin 

depolama yeri olacak arsa
EE-009 Sahilde 200 M2 2katlı deniz görebilecek

EE-036 Mevki Önemli değil 5 katlı kelepir olacak bina.
EE-046 İstiklal Cad. Zemin yatınm amaçlı dükkan.

SATILAN - KİRALANAN 
GÂYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA-009 Kurtul 280 M2 köy içi 60.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe 149 M2 Deniz Manzaralı yola

AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası

AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-024 Zeytin hali arkası 150 M2 depo yerine müsait

AA-O 26 Hamidiye Mh. 3184 M2 Merkeze yakın 
konut İmarlı 2.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-03 3 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met.

AA-034 Serbest Bölge 530.000 M2 Depolama imarlı
AA-036 Zeytin Hali yanı 160 M2 depo yerine

AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı

AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola

AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2

AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL 
AA-O 5 5 Umurbey 3850 M 2 körfez manzaralı 
zeyitin ağaçlan var 95.000 YTL
AA-080 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL

AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etüdlü 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-063 Narlı Köyü 1.222 M2 anayola 5 mt. 300.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-067 İznik Göl kenan 800.000 M2 Turizm
tesisis kurulabilir 5.500.000 YTL
AA-088 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL
AA-081 Karacabey karaağaç 9.550 M2 İzmir
yoluna 150 mt. cephe benzinilik olabilir. 250.000 YTL
AA-091 Çevre yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 9.408 Gemlik'e çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL

SATILIK ÇİFTLİK
EE-048 Gölyaka 2.000 M2 içinde evi olan
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-071 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2
2 katlı ahşap bina ev, ahır, traktör 250.000 YTL 
EE-075 Mudanya 1532 M2 anayola cepheli 

portakal bahçesi var 800.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik.

EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks

EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev

EE-002 Manastır 100 M2 4. kat 3+1 koloriferli 95.000 YTL
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5 kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL 
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımyı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yeni sahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı, 
kartonpiyerli 50.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamidiye Mh. 144 M2 4.kat 
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazan 60 M2 3.kat 2+1
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL

EE-024 Dr. Ziya Mh. 115 M2 2.kat 3+1 daire kaloriferli, 
pimapenli, saten boya, kartonpiyerli 80.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer,

EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz

EE-057 Cumartesi Pazan 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5.kat deniz yola cephe,

EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola

EE-061 Balıkpazan 88 M2 5.kat

EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full 
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l.kat 3+1

EE-081 Manastır 135 M2 l.kat 3+1
full-doğalgaz 90.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat

EE-085 Manastır 110 M2 12. kat kartonpiyerli, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda 
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10

EE-093 Manastır 195 M2 5.kat 
4+1 2 banyo, 2 wc, asansörlü, doğalgazlı 
EE-130 Manastır 195 M2 3.kat
4+1 2 banyo, 2 wc, asansörlü, doğalgazlı 
EE-129 Manastır 195 M2 zemin
4+1 2 banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz 
EE-094 Manastır 155 M2 zemin

EE-096 Manastır 150 M2 l.kat 3+1
deniz manzaralı kaloriferli, özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3.kat 3+1

EE-108 Manastır 150 M2 1.2.3.4.5. katlarda 3+1 full lüx
Ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 adet 125.000 YTL
EE-125 Manastır 155 M2 l.kat 3+1 2007

EE-130 Manastır 195 M2 1.2.3.4.5.6. katlarda 4+1 2 banyo, 

kartonpiyerli 70.000 YTL

EE-14S Hamidiye Mh. 110 M2 3+1

daire 120.000 YTL

EE-159 Dörtyol 130 M2 10. kat 3+1 
özel yapım lüx 105.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-105 Demirsubaşı Mh. 24 M2
zemin köşe dükkan 55.000 YTL
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatınmhk, kelepir 75.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi’de 33000 M2 12000M2
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-065 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2 kapalı

EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

KİRALIK DAİRE
EE-006 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asansörlü,

EE-016 Manastır 120 M2 l.kat 3+1 asansörlü,

EE-020 Manastır 120 M2 l.kat 3+1 asansörlü, 
kaloriferli, 2 aylık depozit 350. YTL 

doğalgaz kapıda, full eşyalı 550. YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dubleı 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı 

EE-068 Dobruca 500 M2 triplez full lüks 350 M2 bahçe 300.000 YTL 

EE-068 Dobruca 500 M2 Triplez villa full lüks daire 600.000 YTL 

EE-076 Karacaali 550 M2 triplez denize sıfır, jakuzili bahçe 325.000 YTL 

EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı 

lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL

EE-097 Kumla 250 M2 triplez site içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye MJOO M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 250.000 YTL 

EE-101 Bursa Çekirge 100 M2 triplez özel yapım lüks 400.000 YTL 

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL

SATILIK MÜSTAKİL EV

EE-056 Balıkpazan 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı 
müstakil 2,5 katlı, sobalı

SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL 
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL 
EE-003 İskele Meydanı 55 M2 5 katlı 
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL 
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş
Resort Otel 1.450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2.5 
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL 
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL 
EE-073 İstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık 
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL 
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40.000 YTL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde 
Kayıt No’sunun bildirilmesi rica olunur.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kocakgayrimenkul.com
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313'ncü kısa dönem 116 erbaş Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törende ant içti

Kısa dönem erler yemin elli
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Askeri Veteriner 
Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığı'nda 
313'ncü kısa dönem 
116 erbaş ailelerinin 
de katılımıyla 
yemin etti.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
da katıldığı kısa 
dönem erbaşların 
yemin törenine 
yurdun çeşitli 
yörelerinden gelen 
anne baba ve 
çocukları alkışlarıyla 
renk kattılar.
Şehitler için saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın ardından 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi 
Komutanlığına 
ilk katılan Veteriner 
Onbaşı İsa 
Doğuş tarafından 
dönem plaketi yaş 
kütüğüne çakıldı. 
313'ncü dönem 
116 Erbaş tören 
alanında hazırlanan 
masalar üzerinde 
silahlar eşliğinde 
yemin ederek törene 
katılan ailelerinin 
alkışını aldılar. 
Törene katılan 
ailelere seslenen 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Özen 
Şenyiğit, Mehmetçik 
yeminin gururunu 
birlikte paylaştıkları 
için teşekkür etti. 
Albay Özen 
Şenyiğit, yaptığı 
konuşmada, 
"Bu coşkulu güne 
katıldığınız, bu gurur 
tablosunu bizimle 
beraber yaşadığınız 
için teşekkür edi 
yoruz. Bu ordu 
millet elele fikrinin 
yani Türk Milletinin 
ordusuyla bir bütün 
olduğunun en 
somut göstergesidir. 
Bize teslim ettiğiniz 
evlatlarınızı, dört 
hafta önce şefkatle 
bağrımıza bastık, 
insan onuruna 
yakışır şekilde 
karşıladık, eğittik ve 
şimdi her türlü göre
vi yapmaya hazır 
şekilde karşınızda 
durmaktadırlar. Bu 
tablonun oluşmasını 
sağlayan tüm per
sonelime teşekkür

ediyorum" dedi. 
Albay Özen 
Şenyiğit, yemin 
eden erbaşlara da 
seslenerek, 
"Şanlı bayrağımızın 
gölgesinde gür 
sesinizle içtiğiniz 
andınız, askerlik 
hayatınız boyunca 
en zor şartlarda 
dahi size yol 
gösterecektir. 
Bu and, sadece 
şerefli askerlik 
hayatınıza can 
vermekle kalmayıp, 
Atatürkçü düşünce 
ve ilkeleri 
doğrultusunda, 
demokratik, 
laik ve hukuk 
devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti'ne, 
vatanımıza ve büyük 
Türk milletine

Vicdanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Paris’in evsizleri Donkişotlar.....
Her mahalle de bir tane milyoner (I) projesini 

başaramadık!..
Her mahallede evsizler yarattık...
Paris'in ışıksız evsizlerin görüntülerine inatl
'Donkişot'un Çocukları' adlı yüz binlerce Fran salı 

evsizler dernek kurmuşlar, eylem yapıyorlar.
Devletin tabusuna dahil olmak istiyorlar...

Seslerini daha güçlü duyurmak için de 'kırmızı çadır 
kentler' kurmuşlar...

Küreselleşmede başı çekenlerden Fransız 
smokinlilerinin cepleri teyelli çıktı!..

Sosyal devlet elbisesinin cepleri delikmiş meğerl.. 
Parisli evsizlerdeki örgütlenme bilincine ne demeli? 
Peki nasıl evsiz kalmışlar?!
Küreselleşen emperyalizmin arka bahçedekiler 

onlar!
Bildiğin kadarıyla, Paris'in evsizleri 'evsiz' değil!..
Sürekli güvenlikli bir yaşam adına mücadele veriyor

lar...
Evsiz Donkişot'lar yel değirmenlerine mi savaş 

açtı?..
Fransa'da evsizler evleri işgal ederken AvrupalIlar, 

bize de uğrar mı bu eylemler diye epey tedirginler. 
Yoksullar ve işsizler 'dört bir yandan' eylemleri patlatı 
yorlar.

Demek ki, sokaklar kilitlenemiyor!..
80 yılda 70 milyon yarattık...
Genciz ileri...
Fransa'nın yasalarını model alan Türkiye'nin elbise 

cepleri erimiş gitmiş!..
Kaplumbağa gibi adresleri sokak olan evsizlerden 

birkaç kişi karda donduğunda, stadyumların kapıları 
açılır... Marifetmiş gibi battaniyeler verilir, sıcak 
yemekler içinde evsizlerin mutsuz gözleri yerine dilek 
dudakları açılır...

Dini bayramlarda da yoksullar anımsanır, 'AŞ evleri 
30 gün için kurulur’...

Parisli evsizler günde bir öğünlük aş evlerine karşı 
da direniyor!..

Evsizlerimiz ne der?
Hükümetimiz sağ olsun!..
Bir tanesi de demez ki, sosyal devlet yazar anayasa

da, hükümet edenler nerede?
Birkaç gün sonra kar biter, fırtına, yağmur, soğuğa 

rağmen stadyumdan atarlar, evsizleri...
Izgaralardaki yataklarına dönerler...Yatakları bazen 

bir banktır, ya da köprü altında bir sokakevl.. İlkokul 
çağlarında çocuk evsizlerde artış ise dikkat çekiyor!

DONKİŞOTLARDAN BAKANLIK
En ilginci de Parisli evsizler, bakanlıklarını kur

muşlar!..
Paris borsası yakınlarındaki iş hanını işgal edip, 

buraya 'Konut Krizi Bakanlığı' ismini takıyorlar...
Küresel smokinli ülkenin evsizleri onlar, duy 

dünya!..
Helal diyorum...
Bir sürü bakanlığımız içinde 'Konut Krizi 

Bakanlığı'nın olmaması ne büyük eksik...
Ancak konut krizi bakanı var bizdel..
TOKİ ile milletvekillerine 'ucuz konut' yapılması pro

jesi nedeniyle Başbakan Tayyip Erdoğan'la ters düşen 
TBMM Başkanı Bülent Arınç, 'TOKİ askere, öğretmene 
konut yapıyor da, milletvekillerine yapmasında gocu
nacak ne var?" TOKİ yapmazsa müteahhide yaptırıla
bileceğini söylüyor. Arınç diyor ki; 'böyle üfürük şey
leri bırakın, on paralık şeyler için siyasette yol 
arkadaşıyız, aramızda kriz çıkmaz."

Öyle ki;
Konut krizi bakan-ı varl..
Gaz krizine bakan-ı varl.. Elektrik krizine bakan-ı 

hizmette sizlere 
rehber olacaktır. 
Milletlerin gücü; 
bireylerin birlik 
ve beraberlik 
içerisinde yaşaması
na ve bu uğurda 
gerekirse canını 
seve seve verebile

cek evlatlarının 
bulunmasına 
bağlıdır" 
şeklinde konuştu. 
Yemin töreni 
daha sonra ailelerin 
alkışları arasında 
geçiş töreni ile 
son buldu.

var...
Geçenlerde gaz kriz masası bile kuruldu.
Aslında evsizler ayaklansa kesinlikle 'evsizler kriz 

masası' kurulur.
Deprem için kriz masasına bakan-ı varl..
Ceset torbaları hazır!..
Bırakın evsizlerin eylemini, devletin elbisesinde 

görevli öğretmen, doktor yani memurlar eylem yaptığı 
an 'davalık' bakanın cebinde...

Küresel smokinli Paris sesimizi duy...
Blzdeki kriz bakanlığı masaları hiçbir ülkede yokl.,
Bir lodos çıkıyor, hemen bakan talimatı ile valilik 

kriz masasına bakıyor!..
Sokakları adres olan evsizlerin çoğu, akıl hastası 

oldu, yaşam koşullarında!..
Kim kime dum duma...
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, TÂfrk İleri...
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Okul müdürleri bilgilendirildi
Seyfettin SEKERSÖZ 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim Terbiye Kurul 
Üyesi Ahmet Ergün 
Bedük'ün konuşmacı 
olarak katıldığı 
toplantıda okul 
müdürleri ile yardım
cıları müfredat ve 
projeler konusunda 
bilgilendirildiler, 
il Milli Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet 
Ekiz'in de hazır 
bulunduğu toplantıya 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Hüseyin 
Zan, Okul Müdürleri, 
Müdür Baş Yardım 
cilan ile Müdür 
Yardımcısı 101 eği 
timci katıldı. Sabah 
09.00 da saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan 
toplantının açış 
konuşmasını yapan 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, toplantının 
faydalı olacağını 
belirterek katılım
cılara teşekkür etti. 
Bilgilendirme ve 
Değerlendirme 
Toplantısında, 2003

yılından günümüze 
kadar Bakanlık görev 
alanı ile ilgili yapılan 
yasal düzenlemeler 
ile merkez ve taşra 
teşkilatının uygula
maya koyduğu 
projeler, öğretim 
programları ve yeni 
müfredatla getirilen 
düzenlemeler MEB 
Talim Terbiye Kurul 
Üyesi Ahmet Ergün 
Bedük tarafından 
eğitimcilere aktarıldı. 
Toplantıda ayrıca; 
idarecilerle fikir alış 
verişi ve çözüm öne 
rilerinde bulunmak, 
benzeri faaliyetlerin 
bir arada ele alınması 
ve değerlendirilmesi 
görüşüldü.

Sınıftan 
öğretmenin 
çantasını 
çaldılar

Bursa'da bir 
öğretmenin sınıf 
dolabına bıraktığı 
çantası çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Duaçınarı 
Mahallesi'ndeki 
Mümin Gençoğlu 
İlköğretim 
Okulu’nda görevli 
öğretmen Leyla 
Ayşavkı (34), 
çantasını sınıf 
dolabına bırakarak 
tenefüse çıktı. 
O sırada sınıfa 
giren kişi ya da 
kişiler, Ayşavkı'mn 
dolabındaki 
içerisinde 
cep telefonu ve 
kredi kartlarının 
bulunduğu 
çantasını alarak 
kayıplara karıştı. 
Leyla Ayşavki'nin 
müracaatı üzerine 
soruşturma 
başlatan polis, 
kimliği belirsiz 
hırsızların peşine 
düştü.

ÜNVER TRAKTÖRDEN
YENİ YIL FIRSATI !

ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 
PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ 
TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR. 
^ARAYIN GÖRÜŞELİM

NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77
0.532 312 22 39 - 0.532 673 92 88
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Celal Bayar Anadolu Lisesi karşısında ruhsatsız olduğu için durdurulan inşaatın önünde biraraya gelen mağdurlar haklarının verilmemesine tepki gösterdi

“Hakkımız verilmiyorsa lamamı yıkılsın”
Seyfettin SEKERSÖZ
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
karşısında ruhsatsız 
olduğu için yıllar 
önce durdurulan 
bina önünde bir araya 
gelen mağdurlar 
haklarının verilmeme
sine tepki göstererek 
"Bu binanın tamamı 
yıkılsın, biz hakkımızı 
atamıyorsak başkası 
da faydalanmasın" 
dediler.
On katlık inşaatın 
temelinden itibaren 
kaçak ve ruhsatsız 
olduğu gerekçesiyle 
kaba inşaat durumun
dayken durdurulan 
ve bir çok ailenin 
mağdur olmasına 
sebep olan inşaatı 
yapan kişiye de tepki 
gösteren mağdurlar, 
Belediye’ye yaptıkları 
itirazda kendilerine 
mevcut binanın 
dört katının değil 
tamamının yıkıla
cağının bildirildiğini 
söylediler.
Daire paralarını 
ödemelerine rağmen

mal sahibi tarafından 
zararlarının karşılan
madığı için zor 
yıllar geçirdiklerini 
ifade eden mağdurlar, 
"Binanın sadece 
dört katının yıkıldık
tan sonra kalan 
katlar için ruhsat alı
nacağı" dedikoduları 
üzerine yaptıkları 
girişimde belediye 
tarafından kendilerine 

binanın tamamının 
yıkılacağını belirten 
yazı verildiğini 
söyleyerek, "Bizler 
dişimizden tırnağımız
dan artırarak bir ev 
sahibi olmak için 
para yatırdık ama 
maalesef olmadı.
Biz mağdur 
oluyorsak binanın 
tamamının yıkılmasını 
istiyoruz" dediler.

BİNANIN TAMAMI 
YIKILACAK
Öte yandan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından binanın 
sahibi görülen 
Haşan Vahdi Bingöl'e 
21.12.2006 tarihinde 
verilen yazı ile 
"Arsa üzerinde mev
cut betonarme ve 
tuğla duvar işleri

bitmiş, 10 katlı bina 
inşaatının yapılan 
incelemede ruhsatsız 
olduğu ve daha 
önce mühürlenerek 
inşaat faaliyetinin 
durdurulduğu 
tespit edilmiştir. 
Söz konusu arsa 

üzerindeki ruhsatsız 
durumda olan mevcut 
binanın tamamını 
gerekli can ve mal 
güvenlik tedbirlerini 
alarak yıkmanız 
gerekmektedir" 
uyarısının yapıldığı 
öğrenildi.

r E?

VmîIIhm| ULUKAYA DOĞAUİAZ IS SAM. I
WUIIIUIII H(jSEY|N ULUKAYA .CÜNEYTDEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

DOGALGAZ
KOMBİ
KAT KALORİFERİ

İsıtma, srt su Ye 
kontrol cihazlarında 
LİDER ®

MERKEZİ ISITMA
RADYATÖR

► SPUT KUMALAR
► DOGALGAZ SOBASI
► TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 
Tel: (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Kazı işlemleri sırasında GEMDAŞ’ın binalarının kanalizasyon hattına zarar verdiğini söyleyen Yaprakkent Sitesi’nde oturan vatandaşlar, tepki gösterdi

“Derdimizi kime anlatalım”
Seyfettin SEKERSÖZ

GEMDAŞ’ın 
doğalgaz kazı 
işlemi sırasında 
binalarının kanali 
zasyon hattına 
zarar verdiğini öne 
süren Yaprakkent 
Sitesi’nde oturan 
vatandaşlar 
şikayetlerini 
gerekli yerlere 
iletemediklerini 
söyleyerek tepki 
gösterdiler. 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Yayla 
Sokakta bulunan 
Yaprakkent 
Sitesine GEMDAŞ 
elemanları tarafından 
kutu bağlanmak 
için yaklaşık 
10 metrelik 
yolun kazılması 
sonucunda 
kanalizasyon 
borusunun yok 
edildiğini öne 
süren bina sakinleri. 
Evlerden çıkan 
atıkların bina 
önünden dışarı 
çıktığı için pis koku 

içinde yaşadıklarını 
ifade ederek sorunun 
çözümlenmesi 
için gittikleri 
yerlerde karşılarına 
masraf çıkarıldığını 
söyleyerek tepki 
gösteriyorlar.
BUSKİ Gemlik 
İşletme Müdürlüğü'ne 
yaptıkları şikayette 
kendilerine 1000 YTL 
masraf çıkarıldığını 
söyleyen bina 
oturanları, kaldırımda
ki kanalizasyonun 
vidanjör ile 
çekilmesini istedik
lerinde ise BUSKİ 
elemanları ile tartışma 
yaşandığını ileri 
sürerek, "Derdimizi 
kime anlatalım, 
bilmiyoruz" dediler. 
Kazı anında zarar 
gördüğünü ileri 
sürdükleri 
kanalizasyon hattının 
yine bu kişiler 
tarafından 
yapılmasını isteyen 
Yaprakkent 
oturanları, "Kapı 
önündeki gider

çabuk doluyor, 
gelen araçtakilerle 
oturanlar arasında 
tartışma çıkıyor, bize 
bir daha gelmeyiz,

gelirsek de para ile 
çekeriz diyerek 
burasının yaptırıl
masını istiyorlar, 
biz neden 1000 YTL

verelim, kim 
bozduysa 
yapsın" 
diyerek pis 
koku içinde

evlerine
girmekten bıktıklarını 
söyleyerek 
yardım edilmesini 
istiyorlar.

“Kaçak yapıların yüzde 4’ii Bursa’da”
Şehirlerde deprem 
hasarlarının yüksek 
olmasının başlıca 
sebebinin 
gecekondulaşma 
olduğu belirtildi. 
Mimar-ekonomist 
Remzi Kozal, 
gecekondulaşmanın, 
II. Dünya Savaşı'nın 
hemen sonrasında 
köylerden kentlere 
göçün hızlandığı bir 
ortamda ortaya 
çıktığını hatırlatarak, 
"Asya, Güney 
Amerika ve Afrika'da 
insanların iş bulmak 
amacı ile kırsal 
alanlardan kentlere 
göçü, kentlerin 
nüfusunun beklen
medik biçimde 
artmasına neden 
oldu. Hindistan'da, 
Cezayir'de, 
Peru'da, Brezilya'da, 
Meksika'da, İran'da 
ve Türkiye'de 
gecekondu yerleşim 

BURSA HAKİMİYET V€ —— R sev
K€NT GAZ€T€L€AİN€ "7*”*

İLAN ve RCKLAM ALINIR n E
Hor türlü ahm-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız İçin bizi arayın Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

alanları yaygındır" 
dedi.
Türkiye'de 
gecekondu 
yapımının 1930'lu 
yıllarda başladığına 
dikkat çeken 
Kozal, "Fakat II. 
Dünya Savaşı'ndan 
sonra köyden kente 
göçün hızlanması 
ile yoğunluk kazandı. 
Konu hakkında ilk 
yasa 5218 sayılı ve 
1948 yılında çıkarıldı. 
Aynı yıl 5228 sayılı 
yasa çıkarıldı. 
Bilahare 1948'de 
5431 sayılı yasa 
çıkarıldı. 1953'te 6188 
sayılı yasayla da o 
ana kadar yapılmış 
bütün gecekondular 
yasallaştırıldı. 
1966'da 775 sayılı 
"gecekondu" adını 
taşıyan İlk yasa 
çıkarıldı. 1980'lerdeki 
düzenlemeler siyasal 
amaçlarla bağlantılı 

oldu ve beklenen 
sonucu vermedi" 
dedi. İlk gecekondu 
semtlerinin, 
Haliç, Zeytinburnu 
ve Kağıthane'de 
oluştuğunu belirten 
Kozal, "Bugün. İstan
bul'da 2.5 milyon 
civarında bina 
bulunmaktadır. 
Bunun yaklaşık 
1.3-1.4 milyonu 
imara aykırı, yani 
kaçak binalardır. 
Türkiye'de, 1953'te 
kaçak yapı 80 bin 
civarında iken, 
1960'da 240 bin, 
1970'te 600 bin, 
1980'de ise 850 
bini buldu. Bugün 
bu sayının 3-4 milyon 
dolayında olduğunu 
söyleyebiliriz.
Türkiye genelinde 
nüfusun yüzde 30 
kadarı kaçak inşa 
edilmiş binalarda 
yaşıyor. Bu oran,

Ankara'da yüzde 
70, İstanbul'da 
yüzde 60-65, 
İzmir ve Adana'da 
yüzde 50, Samsun 
ve Erzurum'da 
yüzde 40, Bursa 
ve Diyarbakır'da 
yüzde 30 
dolaylarındadır. 
Ancak, 
Güneydoğu'daki 
göçün direkt 
etkilediği Diyarbakır 
ve Adana'da 
belirtilen oranlar 
yukarılara doğru 
çekilmektedir. 
Türkiye'deki 
kaçak yapıların 
yüzde 33'ü 
İstanbul'da, yüzde 
30'u Ankara'da, 
yüzde 12'si 
İzmir'de, yüzde 5'i 
Adana'da, yüzde 
4'ü Bursa'da, 
yüzde 3'ü 
Samsun'da 
bulunuyor" dedi.

Freni patlayan 
TIR iki araca 
daha çarptı

Orhangazi’de freni 
patlayan TIR, kırmızı 
ışıkta bekleyen bir 
kamyon ile kamyo
nete çarptı. Refüje 
çıkarak durabilen 
TIR'ın sürücüsü 
hurdaya dönen 
ön kabinde sıkışarak 
yaralandı.
Kaza, Yalova- 
Bursa Karayolu'nda, 
Yeniköy Kavşağı'n 
daki trafik ışıkların
da önceki akşam 
saatlerinde meydana 
geldi. Yalova'daki bir 
tekstil fabrikasından 
aldığı kimyasal teks 
til hammaddesini 
Gemlik Limanı'na 
götürmek üzere yola 
çıkan Halit Çınar 
(36) yönetimindeki 
41 L 3218 plakalı 
TIR'ın freni, Yeniköy 
kavşağı yakınlarında 
patladı. Sürücünün 
kontrolünden çıkan 
TIR, kırmızı ışıkta 
bekleyen Engin 
Altınbayrak'ın (35) 

kullandığı 
41 K 1075 plakalı 
kamyonet ile Zeki 
Bozkuş (40) yöneti
mindeki 51 KP 997 
plakalı kamyona 
çarptıktan sonra 
yolun kenarındaki 
refüje çıkarak 
durabildi.
Kazada hurdaya 
dönen TIR'ın ön 
kabininde sıkışan 
sürücü Halit Çınar, 
çevredekilerin 
yardımı ve 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
çalışması sonucu 
dışarı çıkarıldı. 
Vücudunda ezikler 
olduğu belirlenen 
sürücü Çınar, 
kaldırıldığı 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına 
alınırken, kazayla 
ilgili soruşturmaya 
Orhangazi 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
başlandı.

falil Körfez' inlemelte www.gemlikkorfezgazetesi.com

1

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yapımı bitim aşama 
sına gelen Umurbey 
çok amaçlı salonu 
dün Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
ihale ile aylığı 
5.500 YTL'den 
kiraya verildi.
1.500 YTL'den 
başlayan ve 4 kişinin 
katıldığı ihaleyi 
Mustafa Diker adına 
vekaletle katılan 
Ümmet Diker 5.500 
YTL önererek, salonu 
3 yıllığına kiraladı.
Belediye Başkanı

Fatih Mehmet Güler 
ile Belediye Meclis 
üyeleri ve vatan
daşların da takip 
ettikleri kira 
ihalesine evrakları 
tamam olan 
Tomokay adına 
Mehmet Okay, 
Mustafa Diker 
adına Ümmet 
Diker, Erhan 
Koksal ve Gürcan 
Kenar ile Hüseyin 
Yurt ortaklığı katıldı. 
Geçtiğimiz yıl 
yapım ihalesi 
gerçekleşen 
Umurbey çok amaçlı

salonda çevre 
düzenlemesi 
yapılırken ihaleyi 
kazanan kişinin 
kira bedelini 
Haziran ayından 
itibaren ödemesi 
kararlaştırıldı. 
İhaleye katılanlara 
salon hakkında 
bilgi veren Belediye 
Başkanı Güler, 
salonun içkili ve 
yemekli düğün ve 
toplantılara verilebile
ceğini hatırlatarak 
merkezi ısıtma ve ses 
ile ışık düzeninin de 
bulunduğunu söyledi.

Eğitim sisteminde reform
Yeni eğitim sistemin 
de ilköğretim öğrenci 
lerinin 8. sınıfta veya 
4-8. sınıflar arasında
ki derslerdeki başarı 
sı ve tercihi, hangi tür 
okulda okuyacağını 
ortaya çıkaracak. 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
mevcut eğitim 
sisteminde köklü 
bir değişiklik için 
hazırladığı modeli, 
Yükseköğretim 
Kurulu’nun (YÖK) 
görüşüne sundu.
Yeni modele göre, 
öğrencinin ortaöğre
tim türlerine geçişi, 
ilköğretimin 8. sınıfın
da veya 4-8. sınıflar 
arasındaki derslerde 
gösterilen başarı 
sıralamasına ve terci
hine göre gerçek
leştirilecek. Buna 
göre öğrenciler, fen, 
sosyal bilimler, Ana 
dolu, genel ve meslek 
liselerine alınacak. 
ORTAK PROGRAM 
öğrenciler, ilköğre
timdeki başarıları ve 
etkin bir yönlendirme 
sistemi doğrultusun- 

i öa kayıt oldukları orta

öğretim kurumunun 
9. sınıfında, bütün 
lise türlerinde aynı 
programa tabi tutula
cak. 9. sınıf, program 
özellikleri itibariyle 
ortaöğretim "ortak 
tabanı" olarak 
değerlendirilecek. 
ARA OLGUNLUK 
SINAVI 
Ortaöğretimin 10, 
11 ve 12. sınıflarında 
ders yılı sonunda 
merkezi düzeyde 
"olgunluk sınavı" 
yapılacak. 10 ve 11. 
sınıflarda yapılan 
"Ara olgunluk sına 
vı", 12. sınıfın sonun
da yapılan sınav ise 
"Genel Olgunluk 
Sına vı" adıyla 
gerçekleştirilecek.

10. sınıfın sonunda 
yapılacak "Ara 
Olgunluk Sınavı"ndan 
sonra yapılacak 
değerlendirmelerin 
sonucuna bağlı 
olarak okul değiştir 
mek isteyen öğrenci
lerin mesleki eğitime 
veya yaygın eğitime 
yönlendirilmeleri için 
rehberlik süreci işlet! 
lecek, gerekirse 
bu konuda mevzuat 
düzenlemesi de 
yapılacak. 
YIL SONU 
BASARI NOTU 
10 ve 11. sınıflarda 
yapılan "Ara 
olgunluk sınavı" 
aynı zamanda ders 
geçmeye de etki 

edecek, öğrencinin 
yıl sonu notu belir
lenirken öğretmenin 
yaptığı sınavlardan 
aldığı notların yüzde 
6O’ı, "Ara olgunluk 
sınavı"ndan aldığı 
puanın yüzde 4O’ı 
esas alınacak. 
MERKEZİ SINAV 
12. sınıfın sonunda 
merkezi düzeyde 
"Genel olgunluk 
sınavı" yapılacak. 
Bu sınavda, lise 
müfredatından soru
lar yöneltilebilecek. 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim okullarında 
"ara olgunluk sınavı" 
yapılmayacak. 
"Ara olgunluk 
sınavı" Türkçe- 
Matematik, Sosyal 
bilimler, Fen bilimleri, 
yabancı dil olmak 
üzere 4 alanda 
yapılacak. "Genel 
olgunluk sınavı" ise 
bu alanların yanı 
sıra mesleki ve teknik 
eğitim alanından 
da yapılacak.
Bu sınavlar aynı 
gün ve saatte 
gerçekleştirilecek.

Yeni derslikler 
nüfus artışına 
yetişemiyor

Türkiye'de öğrenci 
artış hızının en 
yüksek olduğu 
illerden biri olan 
Şanlıurfa'da, hızlı 
nüfus artışı ve göç 
nedeniyle artan 
derslik ihtiyacının 
çözü me kavuşturu- 
labil mesi için her 
yıl 400'ün üzerinde 
yeni dersliğin 
hizmete açılması 
gerektiği belirtildi. 
Şanlıurfa Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Küçük, 1923 yılından 
2003 yılına kadar 
geçen 70 yıllık 
süreçte, il genelinde 
toplam 4 bin 300 
dersliğin inşa 
edildiğini söyledi. 
Bölgenin en önemli 
sorunlarından 
biri olan derslik 
yetersizliğini 
ortadan kaldırmak 
amacıyla, Milli

Eğitim Bakanlığı, 
Şanlıurfa Valiliği 
ve hayırseverlerin 
desteğiyle son 
3 yıl da ciddi 
çalışmalar 
yapıldığını ifade 
eden Küçük, bu 
kapsamda inşaatı 
ta marnlanan ve 
tamamlanmak üzere 
olan toplam derslik 
sayışının 2 bin 
300 civarında 
olduğunu kaydetti. 
İl genelindeki 
okullarda, derslik 
başına düşen 
öğrenci sayısının 
62 olduğunu 
anımsatan Küçük, 
inşaatı devam eden 
dersliklerin yıl 
sonuna kadar 
tamamlanmasıyla 
bile bu sorunu 
tamamen ortadan 
kaldırılamayacağını 
ifade etti.
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Seçmen listeleri 1 Mart’a kadar askıda
TC kimlik numarası 
esasına göre hazır
lanan yeni sistem 
uyarınca, bilgilerin 
güncellenmesi 
amacıyla muhtarlık
larda askıya 
çıkarılan seçmen 
listeleri 1 Mart'a 
kadar askıda kalacak. 
Vatandaşların bu 
tarihe kadar seçmen 
listelerini kontrol 
etmeleri gerekecek. 
Seçimlerle ilgili 
çalışmalarını tamam
layan Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK), 
teknolojinin de 
yardımıyla bu yıl ki 
seçimlerde, mükerrer 
oy, seçmen kaydırma 
gibi sorunların önüne 
geçmek, parmak 
boyama işlemine 
son vermek amacıyla 
daha kolay bir sistem 
geliştirdi. Oluşturulan 
"Bilgisayar Destekli 
Seçmen Kütüğü 
Sistemi" ile Türkiye 
genelindeki 43 
milyon seçmen 
bilgisayar ortamına

kaydedildi.
Seçmenler MERNİS 
ile eşleştirme 
sonucu TC kimlik 
numaralarına göre 
sisteme işlendi. 
Seçmen kimlik ve 
ikametgah bilgileri, 
TC kimlik numarası 
altında toplanacak ve 
seçimle ilgili işlemler 
kimlik numarası 
esas alınarak yapıldı. 
Seçmen kayıtlarında
ki düzeltmeler,

yeni hazırlanan "yeni 
kayıt ve değişiklik 
formu"na yazılacak. 
TC kimlik numarası, 
seçmen kimlik ve 
ikametgah bilgileri 
toplanırken, seçmen 
kütüğüne ilk defa 
yazılmada ve 
değişiklik formu 
düzenlenirken gerekli 
olacak. Üzerinde TC 
kimlik numarası yazılı 
olsun veya olmasın 
nüfus cüzdanlarının

yanı sıra pasaport, 
ehliyet gibi geçerli 
kimlik belgeleri de 
oy kullanırken ibraz 
edilebilecek. 
Muhtarlık bölgesi 
askı listelerinde 
isimleri olduğu 
halde, muhtarlık, 
polis veya jandarma 
araştırması sonucun
da o bölgede otur
madığı anlaşılan seç
menlerle MERNİS 
veri tabanında kayıtlı 
olmayan seçmenlerin 
kayıtları, ilçe seçim 
kurulu başkanının 
kararı üzerine don
durulacak. Özürlü
lerin daha rahat 
koşullarda oy 
kullanabilmelerinin 
sağlanması 
amacıyla durumları 
seçmen listelerine 
not edilecek.
Seçmen bilgileri, 
muhtarlıkların yanı 
sıra YSK'nın 
"http://www.ysk.gov.t 
r/ysk/secmenBilgi.jsp 
" internet adresinden 
kontrol edilebilecek.

Serbest Kürsü

Karşılıksız çek sayısında artış var

İ

<

Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

GELİR VERGİSİ KANUNU GENEL 
TEBLİĞİ’NDEN BİLGİLER (2)

Dünden devam ...
3.SAKATLIK İNRİMİNDEN YARALANACAK 

OLANLAR
5. Sakatlık indirimi;
- Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü 

olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabına,
- Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla 

yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest 
meslek erbabına,

- Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar 
ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat tami
rat ve küçük sanat işleri ile uğraşan (ilk 
madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait 
olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, 
marangoz gibi) özürlülere,

Uygulanmaktadır.
4.SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARAR

LANACAKLARIN
YAPACAKLARI İŞLEMLER
6. Sakatlık indiriminden yararlanmak 

isteyenlerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen 
belgelerle birlikte; illerde Defterdarlık Gelir 
Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan 
ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer 
ilçelerde Mal Müdürlüğüne başvurması gerek
mektedir.

7. Sakatlık indiriminden yararlanmak 
isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracağı 
belgeler şunlardır:

Özürlü hizmet erbabı için ;
a) Çalıştığı iş yerinden alacağı hizmet erbabı 

olduğunu gösterir belge,
b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu 

özürlü kişiler için ;
a) Ücretlinin çalıştığı iş yerinden alacağı 

hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ,
b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve 

üç adet fotoğrafı,
c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olun

duğunu gösteren belge,
Özürlü serbest meslek erbabı için ;
a)Vergi kimlik numarasını gösteren belge, 
b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. 
Serbest meslek erbabının bakmakla yüküm

lü olduğu özürlü kişiler için;
a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik 

numarasını gösteren belge,
b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve 

üç adet fotoğrafı,
c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü 

olduğunu gösteren belge.
Sakatlık indiriminden yararlanma hakkına 

sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler 
■Çin;

a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge, 
b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf 
5.MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILACAK 

İŞLEMLER
8. Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi 

Dairesi müdürlükleri ve Malmüdürlükleri 
kendilerine başvuran özürlülerin kişisel bilgi
lerini, özürlülere verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkındaki Yönetmeliğin (1) eki 
yönetmelik 18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Eki rapor for
muna yazacaklar ve bu formları bir yazıya 
ekleyerek, özürlüleri yetkili sağlık kurulundan 
en yakınına sevk edeceklerdir.

9. Yetkili sağlık kuruluşunca verilecek 
raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğünde oluşturulan 
Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir. 
Bununla birlikte, bu tebliğin yayımı tarihinden 
önce ödevlilerce ilgili müdürlüklere müracaat 
etmeden alınan raporların, yetkili sağlık kuru
luşu tarafından verilmesi, sağlık kurulunun iç 1 
hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun 
boğaz, nöroloji ve/veya psikiyatri uzmanından 
oluşması halinde bu raporlar işleme konula
cak ve varsa diğer eksikliklerinin de tamamla
ması şartıyla incelenmek üzere Merkez Sağlık 
Kuruluna gönderilecektir. Devamı var.... ]

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİLSATILIKveKİRAUKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 34-1,140 m2

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan_ _ _ _ _ _ _  

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

________________________ Önünde 115 m2 Bahçeli_______________________

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macıde ÖZALP

Tel'.513 24 74 Fax: 51410 21

i

Merkez Bankası 
tarafından bankalara 
duyurulan toplam 
karşılıksız çek sayısı 
geçen yıl, önceki yıla 
göre yüzde 13,7 
oranında artarak 1 
milyon 144 bin 740 
adete çıktı.
Merkez Bankası veri
lerine göre, karşılıksız 
çek sayısı 2005 yılı 
sonu itibarıyla 1 
milyon 6 bin 557 adet 
idi. Merkez Bankası 
tara fından bankalara 
duyu rulan birikimli 
karşılıksız çek sayısı 
ise aynı dönemde 
yüzde 45,8 artarak 
4 milyon 654 bin 65 
adetten 6 milyon 
785 bin 365 adete 
yükseldi.
Bu arada mahkemeler 
tarafından yapılan 
bildirimlere göre 
Merkez Bankası 
tarafından duyurulan 
yasaklanan çek 
sayısı 2006'da, 
2005'e göre yüzde 
29,3 azalarak 95 bin 
978'den 67 bin 
875'e geriledi. Bu 
kapsamda Merkez 
Bankasınca duyurulan 
yasaklanan birikimli 
çek sayısı ise aynı 
dönemde yüzde 
112,5 artarak 447 
bin 360'a çıktı. 2005 
yılı sonu itibarıyla 
Merkez Bankası'nca 
duyurulan yasaklanan 
birikimli çek sayısı 
210 bin 545 idi.

http://www.ysk.gov.t
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Kredi kartlarını kullanım uyarısı
Tüketici Bilincini 
Geliştirme Derneği, 
kredi kartlarının 
işleyişi ve kullanımın
dan kaynaklanan 
sorunlarla başa çık
mak için vatan
daşlara önerilerde 
bulundu.

| Dernekten yapılan 
yazılı açıklamada, 
tüketici lehine yasal 
kazanımlar getirilme
sine karşın, 
bankaların yüksek 
faiz oranlarıyla ve 
bileşik faiz uygula
malarıyla tüketicileri 
mağdur etmeye 
devam ettikleri 
savunuldu. 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) ve 
Merkez Bankası (MB) 
gibi yetkili kurumların 
görevlerini tarafsız ve 
gerektiği gibi yap

madıkları iddiasının 
dile getirildiği açıkla
mada, tüketicilerin 
yapması gerekenler 
sıralandı.
Kredi kartı kul
lanıcısının, seçici 
davranarak, talep 
etmediği halde gön
derilen kartını kabul 
etmemesi ve talep 
ettiği kartın faiz oran
larını dikkate alması

tavsiye edilirken, 
kredi kartı 
sözleşmesinin ince
lenerek bir örneğinin 
alınması gerektiği 
vurgulandr.
Ayrıca tüketicilere, 
kullanımı devam 
eden yüksek faizli 
kredi kartını iptal 
ettirerek, düşük faizli 
kredi kartlarını 
seçmeleri önerildi.

Kredi kartı uygula
malarının eleştirildiği 
açıklamada, 
bankaların kredi kartı 
sözleşmelerini yasal 
hükümlere uygun 
hale getirmediği, 
getirilmiş olanların da 
bir örneğini 
tüketicilere 
vermediği bildirildi. 
Standlar yerine mobil 
elemanlar ve telefon 
aramaları aracılığıyla 
kredi kartı talebi 
toplanmaya devam 
edilmesi eleştir
ilirken, yüksek 
oranda hediye puan 
vaadiyle kredi kartı 
pazarlamasının 
özendirildiği ve 
gelir düzeyine ilişkin 
belge istenmeden 
yüksek tutarlı 
kredi kartı limitleri 
öngörüldüğü 
belirtildi.

Kurşunsuz benzin 2-4 Ykr ucuzladı
I Rafineri çıkış fiyat- 
I larında yapılan ayar 
I lamanın ardından, 
| litrede 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
pompa fiyatı 2-4 YKr, 
motorinin litresi ise 
b3 YKr ucuzladı.

Rekabet ve serbestlik 
nedeniyle şirketler ve 
şehirlere göre deği

şen benzin ve moto 
rin pompa fiyatların 
daki indirim, dünden 
geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girdi.
Yeni ayarlamayla 
OPET ve Shell 
bayilerinde 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı 2,67 
YTL'ye, PO bayi

lerinde 2,68 YTL'ye, 
BP bayilerinde de 
2,69 YTL'ye indi. 
Ayarlamanın ardın
dan, motorinin 
pompa fiyatlarında da 
yaklaşık 3 YKr 
indirime gidildi. Buna 
göre motorinin pom 
pa fiyatı Ankara'da 
BP, Shell, Opet ve PO

bayilerinde
2,17 YTL'den 2,14 
YTL'ye geriledi. 
Motorinin fiyatı 
İstanbul'da söz 
konusu bayilerde 
2,15 YTL'den
2,12 YTL'ye, 
İzmir'de ise 2,14 
YTL'den 2,11 
YTL'ye düştü.

ininin
GHMUfilıeMMIlINII

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlannız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Faz: 513 35 95

GEMLİK YALOVA YOLU
GEMLİK ÇIKIŞI 2. KM DE 
BULUNAN AKARYAKIT 

İSTASYONUMUZDAKİ RESTAURANT
YIKAMA YAĞLAMA

LASTİK BÖLÜMÜ KİRAYA 
VERİLECEKTİR.

İlgilenenlerin aşağıdaki telefon 
numaralarına müracaat etmeleri rica olunur. 

TEL: 514 07 66 ■ 0 533 368 21 74

GERÇEK 2KMŞ1K ELEMAN ARANIYOR
Hüseyin TAŞK1RAN _ 

HER TÜRLÜ
LflZOGLU

LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı

-> 2. El Jant Alım Satımı
24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR

Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 aml a jaa )aa i a
Demirci Apt Gemlik/BURSA v>W0 hRİ W 10

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

Kamuda öğle 
yemeği bedelleri 

belirlendi
Maliye Bakanlığı, 2007 yılında öğle yemeği 
servisinden faydalanacak memur ve sözleş 
meli personelden alınacak öğle yemeği 
bedellerini belirledi.
Maliye Bakanlığının konuya ilişkin “2007 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebli 
ği”, Resmi Gazetenin dünkü sayısında 
yayımlandı. Buna göre 15 Ocak'tan geçerli 
2007 yılında memurlardan ek göstergelerine 
göre en az günlük 0,68- 2,42 YTL, 
sözleşmeli personelden 0,84 YTL- 2,90 YTL 
aralarında değişen tutarlarda, öğle yemeği 
servisi için katkı payı alınacak.
Tebliğde söz konusu uygulamanın 15 Ocak 
tarihinde başlayacağı belirtilirken, kuru
luşların hizmetlerinin özelliği, yemek 
maliyetleri ve yemek servisinin farklı 
mahallerde daha iyi şartlarda sunulması 
gibi hususları dikkate alarak belirtilen mik
tarların üzerinde yemek bedeli tespit ede
bileceği ifade edildi.
Bu arada tebliğ kapsamına, genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli 
idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner 
sermayeli kuruluşlar ve fonlar ile diğer 
kamu idareleri giriyor.

Hamsi sezonu 
erken sona erdi

Rize Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı 
Mesut Rakıcı, 
bu yıl hamsi 
sezonunun erken 
kapandığını, bunda 
aşırı avlanma 
ve havanın sıcak 
olmasının 
etkili olduğunu 
düşündüğünü 
söyledi.
Rakıcı, yaptığı 
açıklamada, 
Karadeniz'de bu 
sezon yaklaşık 
2 ay sürede 500 
bin ton civarında 
hamsi avlandığını 
tahmin ettiklerini 
belirtti.

Hamsinin 
bu sezon önceki 
sezonları göre 
oldukça kısa bir 
süre avlanabildiğini 
kaydeden 
Rakıcı, artık 
hamsinin, 
Karadeniz'de pek 
avlanmadığını, 
Türk karasularını 
terk ederek 
Rus karasularına 
geçtiğini söyledi. 
Rakıcı, balıkçıların 
hamsinin dışında 
diğer balık türleri 
bakımından 
verimli bir 
sezon geçirmedik
lerini de belirtti

■HH günlük SİYASİ gazete HB||

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUNOKUTUN
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Televizyon 
beyin gelişimini

Uzun süre televizyon 
izlenmesinin 
beyin gelişimini 
engellediğini belirten 
İletişim ve Eğitim 
Uzmanı Serkan Duru, 
Türk toplumunun 
kitap okumaya 
16 saniye ayırırken, 
televizyon izlemeye 
4 saat ayırdığını 
söyledi.
Büyükşehir

I Belediyesi tarafından 
düzenlenen
"Kişisel Gelişim 
Seminerleri" 
çerçevesinde, 
Şehir Kütüphanesi 
Uftade Gösteri ve 
Konferans 
Salonu'nda gerçek
leştirilen "Geleceği 
Okuyan Kalemler" 
konulu seminerde, 
ilköğretim okulu 
öğrencilerine, 
çarpıcı örneklerle 
kitap okumanın 
önemi anlatıldı. 
Türkiye'de bir 
gün içinde kitap 
okumaya ayrılan 
sürenin 16 saniye 
olduğunun vurgu
landığı seminerde, 
televizyon seyretme 
oranının ise 4 saati 
bulduğu kaydedildi. 
Seminerde, çocuk
lara kitap okumanın 
ve bilgiyi paylaş
manın faydalarını 
anlatan İletişim ve 
Eğitim Uzmanı 
Serkan Duru, kitap 
okumanın bakış 
açısını geliştirdiğini 
belirtti. Okumanın 
öneminin, Osmanlı

Dönemi'ndeki hızlı 
gelişmeler ve 
hizmetler ile ciddi 
şekilde fark edildiği
ni anlatan Duru, 
bugün dünyanın 
süper gücü olarak 
kabul edilen 
ABD'nin de 
okumanın önemini 
fark ederek, 
edindiği bilgiyi 
paraya dönüştüre- 
bıldigıne işaret etti. 
Ancak günümüz 
Türkiye’sinde 
okumanın öneminin 
henüz anlaşıla
madığını dile 
getiren Duru, 
"Türkiye'de kitap 
okumaya ayrılan 
ortalama süre 16 
saniyedir. Bu süre 
Almanya'da 24 
dakikadır. Fakat 
Türkler günde 
4 saatini televizyon 
izleyerek 
geçirmektedir. 
Bu da ciddi 
bir beyin çürümesine 
neden olmaktadır" 
diye konuştu. 
Bu nedenle kitap 
okumanın ve 
okuyarak edinen 
bilginin paylaşımının 
oldukça önemli 
olduğunun altını 
çizen Duru, kitap 
okumanın içten 
gelen bir istek 
olduğunu 
özellikle çocukluk 
dönemlerde 
edinilebtı^n çok 
faydalı bir 
alışkanlık olduğunu 
sözlerine ekledi.

Çift dil bilmek bunamayı geciktiriyor
İnsanın çift dilli 
oluşunun bunamayı 
geciktirdiği anlaşıldı. 
KanadalI araştırma
cıların bulgusuna 
göre, iki dil konuşan 
insanlarda bunama 
belirtileri daha 
geç ortaya çıkıyor. 
Toronto üniver
sitesinden bir 
ekibin bilişsel 
sorunları olan 
184 yaşlı arasında 
yaptığı çalışma, iki 
dile sahip olmakla 
bunamanın geç

ortaya çıkması 
arasında bağlantı

bulunduğunu göster
di. Araştırmaya göre,

tek dilli kimselerde 
bunama belirtileri 
ortalama 71,4 
yaşında, çift dillilerde 
ise 75,5 yaşında 
ortaya çıkıyor. 
Eğitim durumu, 
cinsiyet ve sosyal 
çevre, bu durumu 
değiştirmiyor.
Uzmanlar, 
bunamaya karşı 
hiçbir ilacın iki 
dilli olmak kadar 
muhteşem sonuç 
sağlamadığını 
vurguladı.

GEMLİK SİNEMA GUNUÜrGÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
MASKELİ BEŞLER IRAK 1 1.45 - 14.00 - 15.15 - 16.15- 18.30 - 19.45 - 20.30
ERAGON 13.00-17.30

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN 

TSK ELELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 O 505 TL 

Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr

ATLAS SİNEMASI
İLK AŞK

TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER IRAK

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.00
(Rezervasyon Tel ; 512 03 46)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

1

http://www.elele.org.tr
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“Veremden ölenlerin sayısı 2 milyonu aştı” Stres fıtık yapıyor
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları ve 
Tüberküloz Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Tevfik Özlü, 
bir yılda veremden 
ölenlerin sayısının 
2 milyonu aştığını 
söyledi, 
özlü, nedeni belli, 
tedavisi mümkün, 
korunulabilir 
bir hastalık 
olmasına karşın 
veremin 
(tüberküloz), 
dünyada insanları 
en çok öldüren 
10 hastalık arasında 
olduğunu belirtti. 
Tüberküloz ölüm
lerinin, önlenebilir 
ölümler olduğunu 
dile getiren Özlü, 
"insanlık tarihinin 
hiçbir döneminde 
yeryüzünde bu 
kadar tüberkülozlu 
hasta olmamıştır. 
Dünya Sağlık 
Örgütü 1993'te 
tüberküloz 
salgınının önlen
emediğini itiraf 
ederek, acil 
durum ilan etmiştir. 
2007 yılında da 
durum benzerdir. 
Bu yıl için önceden 
hesaplanan 
rakamlara göre 
yeryüzünde 
yaşayan her üç kişi
den biri verem

mikrobuyla tanışmış 
olup, günün birinde 
verem hastası olmaya 
adaydır" dedi.
Eskiden sadece 
gelişmemiş ülkeler ile 
sefalet içinde 
yaşayan insanların 
hastalığı olarak kabul 
edilen veremin, küre
selleşme, hızlı nüfus 
hareketlen ve AIDS 
salgınına bağlı olarak 
sınır tanımadığını vur
gulayan Özlü, "Verem 
artık, zengin toplum- 
larda ve çok popüler 
kişilerde de sık rast
lanır hastalıktır.
Tüberküloz olgu
larının ve ölümlerin 

yüzde 95'den fazlası, 
gelişmekte olan ülkel
erde olmakta ve olgu
ların yüzde 75'i 
üretken yaş grubunda 
yer almaktadır" dedi. 
Özlü, Türkiye'nin, 
veremin orta sıklıkla 
rastlandığı coğrafya
da yer aldığını 
belirterek, "Dünyada 
tuberkülozlu hasta 
sıklığı, gelişmiş ülkel
erde her 100 bin 
nüfusta 20'den az, 
gelişmemiş ülkelerde 
100'den fazla iken, 
ülkemizde bu rakam 
30'dur" diye konuştu. 
Prof. Dr. Özlü, 
veremin, halsizlik, 

iştahsızlık, kilo 
kaybı, ateş, terleme, 
öksürük, balgam 
çıkarma ve bazen 
balgamda kan 
gelmesi gibi 
yakınmalarla 
kendini belli ettiğini 
söyledi.Verem 
mikrobunun, hasta 
insandan sağlam 
kişiye hava yoluyla 
geçtiğine değinen 
Özlü, "Bulaştırıcı bir 
hasta, yılda 10-15 
sağlam kişiye 
mikrobu taşımaktadır. 
Hastalık, hasta sığır
ların sütlerinden de 
insanlara bulaşa- 
bilmektedir" dedi.

Stresin başta boyun 
olmak üzere çeşitli 
bölgelerde fıtığa 
neden olduğu 
bildirildi.
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi Fizik 
Tedavi ve Rehabi 
litasyon Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Güler, 
stresin birçok 
hastalığın tetikleyi- 
cisi olduğunu söyle
di. Stres sonucu 
sırt ve bel kaslarında 
oluşan kasılma 
sonucu omurların 
arasında bulunan 
diskin gerildiğini 
ifade eden Güler, 
"Stres başta boyun 
olmak üzere çeşitli 
bölgelerde fıtığa 
neden oluyor. Strese 
bağlı fıtıklar kadın
larda daha fazla 
görülüyor. Bunun 
en büyük nedeni 
ise aile içi sorunlar. 
Yaşanan sorunları 
kadınlar genellikle 
içlerine atıyor ve 
dışarı vuramıyorlar" 
dedi.
Güler, bu tür hasta
ların sıkıntılarının 
azalmaması duru
munda uygulanacak 
tedavide, ilacın dahi 
fayda etmeyeceğine 
dikkati çekti. Prof. 
Dr. Mustafa Güler, 
gerginlik ve stresin 
kalp, mide, bağırsak 
sistemi ve hormonal 

bozukluklara neden 
olduğunu vurgula
yarak, "Fıtıkta iklim
sel özellikler de 
etkilidir. Özellikle 
Karadeniz'in rutu
betli olması, stres 
oluşumunda büyük 
rol oynar. Stresten 
kurtulmanın en 
önemli yolu, insanın 
her gün kendine en 
az 15 ile 60 dakika 
arasında dinlenme 
zamanı ayırmasıdır. 
Biraz dinlenmek, en 
azından o günün 
stresinden bir 
nebze olsun uzaklaş
maya yardımcı 
olur" diye konuştu. 
Güler, stres ve 
gerginliğin kişinin 
daha fazla ve şid
detli ağrı hissetme
sine neden olduğu 
nu söyledi. Stres ve 
gerginliğin hiçbir 
şey yokken ağrı 
duyulmasına neden 
olabileceğini belirten 
Güler, "Stres, normal 
ağrının 3-5 kat daha 
fazla hissedilmesine 
neden oluyor. Stres, 
insanı ağrıya karşı 
hassaslaştırır. 
Hastalıkların yansı 
gerginlikten 
kaynaklanıyor.
İnsanlar hastalık
larının geleceğini 
nasıl etkileyeceğini 
ve ailesinin duru
munu düşündükçe 
daha fazla etkileni 
yortar" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
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 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcıllğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 51345 21 -111 
SuAnza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
13 Ocak 2007 Cumartesi 
ALAGÖZ ECZANESİ 

14 Ocak 2007 Pazar 
ÇAĞLAR ECZANESİ

GEMÜK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2645 

FİYATI : 0.25 YTL. (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)
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Bursaspor ilk hazırlık maçında gali Uludağ'da kayaklı sajlıkçı fami
Devre arası kamp 
çalışmalarını 
Marmaris'te sürdüren 
Bursaspor, ilk hazırlık 
maçında Marmaris 
Belediyespor'u 
2-0 yendi.
Yeşil siyahlı takımın 
gollerini 74. ve 85. 
dakikalarda Pancu 
atarken, karşılaşma
da ilk defa deneme 
amaçlı Bursaspor 
forması giyen 
Gambiyalı oyuncu 
Ebrima kötü bir 
futbol sergiledi. 
Marmaris Şehir 
Stadı'nda oynanan 
hazırlık karşılaş
masının ilk yarısında 
iki takımda vasat 
bir futbol sergiledi. 
İkinci yarıya farklı 
bir kadro ile çıkan 
Bursaspor, karşılaş
manın son 20 
dakikasında oyuna 
üstünlüğünü koyarak 
sahadan 2-0 gali
biyetle ayrılan 
taraf oldu, ilk gol 
karşılaşmanın 74. 
dakikasında geldi. 
Burak'ın sağ kanat
tan verdiği pasta 
Pancu, ceza sahası 
ön çizgisinde bir 
anda boş kaldı. 
Pancu'nun sert şutu 
Yeşil-beyazh ekibi 1-0

öne geçirdi. 85. 
dakikada ise Ömer'in 
sağ kanattan ceza 
sahası içine yaptığı 
yerden ortada 
Zafer topun 
üstünden atladı. 
Topu önünde bulan 
Pancu yine düzgün 
ve sert bir şutla 
topu ağlara 
göndererek maçın 
skorunu belirledi. 
Maçtan sonra bir 
açıklama yapan 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Engin 
Ipekoğlu, ilk yarıda 
çok kötü bir oyun 
sergilediklerini 

belirterek, 
"Oyuncularım ilk 
yarı rakip takımı 
küçümseyerek kötü 
bir oyun oynadı. 
Rakip Marmaris 
Belediyespor da 
olsa maça asılmaları 
gerekiyordu. Hiçbir 
oyuncunun hazırlık 
maçlarını angarya 
olarak görmeye hakkı 
yok. Devre arasında 
kendilerini uyarıp 
sahaya başka bir 
onbir sürdüm.
Onlarda iyi pas 
yaparak 2 gol 
buldular. Skordan 
daha çok önemli 

olan bu maçların 
sakatsız atlatılması. 
Sadece Ömer'in 
ufak bir sakatlığı 
oluştu" dedi. 
Gambiyalı 
oyuncunun 
yorgun olduğunu 
ve gece geç 
saatte otele giriş 
yaptığını ifade eden 
Ipekoğlu, "Fethiye 
maçında da 
kendisini deneyip 
ona göre kararımızı 
vereceğiz. Bundan 
sonra başka bir 
oyuncu daha 
gelmeyecek" 
diye konuştu.

Kış turizminin önem
li merkezlerinden 
Uludağ'daki sağlık 
sorunu, 17 perso 
nelin görev yapacağı 
Acıbedim Polikliniği 
ile çözümlendi. 
Pistlerde sürekli 
görev yapacak 
kayaklı sağlık 
görevlileri de kayak 
kazalarına anında 
müdahale edip, kar 
motoruyla hasta ya 
da yaralıları acil 
servise taşıyacak. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi 
Başhekimi Prof. 
Dr. Sertaç Çiçek, 
Acıbadem Sağlık 
Grubu'nun 15. 
halkasının Uludağ 
Polikliniği ile 
açıldığını belirterek, 
"Uludağ kış tur
izminin önde gelen 
merkezlerinden 
çok ciddi sağlık 
boşluğu doldura
cağımızı düşünü 
yoruz. Burada mey
dana gelecek her 
türlü kazalara anın
da acil müdahale 
yapacağız. Poliklinik 
kompakt yapıda.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Alt yapısı ve sağlık 
personeli kadrosu 
itibariyle 24 saat 
görev yapacak. 
Her türlü imkanımız 
burada var. 
Acil tıp uzmanı, 
ortopedi ve travmo- 
toloji uzmanı 
hizmet verecek. 
17 personelimiz 
bulunacak.
Gün boyu da 
kayaklı personelimiz 
pistlerde devriye 
görevi yapacak. Kar 
motoruyla hasta ya 
da yaralıları acile 
ulaştıracağız" dedi. 
Açılışın ardından 
bir de tatbikat 
yapıldı. Kayak 
yaparken yaralanan 
bir tatilciye önce 
kayaklı sağlık 
devriyeleri ardından 
da kar motoruyla 
olay yerine gelen 
doktorlar müdahale 
etti. Güney Marmara 
Turistik Otelciler 
Birliği (GÜMTOB) 
Başkanı Işık 
Uğurtuğ da 
polikliniğin iyi 
hizmetlere imza 
atacağını söyledi.

*

w*
w
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DÜĞÜN & NİKAH 4 SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YEMEKLİ-VEMEKSİZ HİZMETİNİZDEYİZ
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75 yaşındaki N.V. isimli yaşlı kadın İstiklal Caddesi’nde yürürken iki adamın oyununa geldi

Yaşlı Nine’yi dolandırdılar
İstiklal Caddesi’nde yürürken 75 yaşındaki N.V. isimli yaşlı kadın dolandırıldığını belirterek Emniyete 
başvurdu. Yanına yaklaşan 25 yaşlarında bir gençin, eşinin doktor olduğunu söyleyerek kendisiyle 
konuşmaya başladığını söyleyen N.V. daha sonra genç adamın cebinden para çıkararak, dedesinin hacca 
gitmeden önce fakirlere yardım etmek istediğini ve kendisinden yardım istediğini anlattı. Daha sonra 
yanlarına gelen şahsın da marketten erzak alıp geleceğini söyleyerek kayıplara karışması üzerine yaşlı 
kadının bileziğine göz diken genç adamın amacına ulaşarak, kayıplara karıştığı öğrenildi. Sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

^^^■1 TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
15 Ocak 2007 Pazartesi infb^gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

“Yelken Kulübü 
kapanmayacak’’
Belediye Başkanı ve Yelken 
Kulübü Başkanı Mehmet Turgut, 
Kayıkhane Tesisleri’nde bulunan 
Gemlik Yelken Külü bü’nün 
kapanmayacağını belir terek, 
sporcu ailelerine güzel bir 
haber verdi. Haberi sayfa 3’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, genç futbolcuların yüzünü güldürdü

iksuor’a mal w varilim
Güne Bakış

I Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Dolandırılmak
Gemlik nüfusu büyük ilçelerden biri..
Sosyal ve ticari hareketliliği de azımsan

mayacak düzeyde..
Genç nüfusun yanında, yaşlı insan 

sayısı da çok..
Zaman zaman bizim gazetenin say

falarında bankadan maaş alırken dolan 
dırılanların haberleri çıkar..

Bugün, bu türden bir haberimiz daha var 
üst manşette..

Dolandırıcılık aldı başını gidiyor..
Yaşlı emeklilere musallat olanlar bir ekip 

var. Bunlar zaman zaman görülürler..
Bankalardan para çekenleri izleyip 

dolandıran mı ararsın, yoksa banka vez
nesinde tırnakçıhk yaparak para götürenini 
mi?

Bir başka türü de, çalıntı çekle dolan 
dinciliktir. Bu türü büyük can yakıyor.

Veya sahte çek basarak yapılan dolan 
dırıcılıklar var.

Sahte kimlikle bankalardan alınan çek
lerle işyeri satın alıp, bir süre çevresine iyi 
görüntü verdikten sonra malı götürenlere 
ne demeli?

Bu türlerin her bir çeşidini kısa zaman 
içinde ilçemizde gördük.

Dolandırıcılık giderek de artıyor.
Emekliye de, köylüye de işadamına da 

büyük yara veriyor bu dolandırıcılar.
Ne yapmak gerekli derseniz, gözümüzü 

biraz daha iyi açmaktan başka çare yok 
derim.

v Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlikspor 4 takımın
daki genç futbolcu
lara malzeme dağıttı. 
Başkan Turgut, 
‘Gemlikspor iyiye 
gitmiyor’ sözlerine 
üzüldüğünü belirterek, 
amacının her 
zamanki gibi gençlerin 
spor yapmalarına 
imkan sağlamak 
olduğunu söyledi.

Haberi sayfa 4 'de

Villa duvarına çarpan 
Gemlikli sürücü 

hayatını kaybetti
İznik’e bağlı Gollüce 
Köyü yakınlarında 
aşın hız nedeniyle 
savrulan otomobil 
yol kenarındaki bir 
villanın duvarına 
çarptı. Kazada, 68 
yaşındaki Gemlikli 
Yılmaz Akın, hasta 
neye kaldırılırken 
yolda hayatını kay
betti. Sayfa 2’de Yılmaz Akın

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

fctototoğeııilıııeıli

Büyükşehir Belediyesi tarafından il içinde yenile 
meye gidilen yolcu duraklarından bir kısmının 
sökülerek ilçe içindeki kaldırımlara monte edilme- 
sine vatandaşlardan tepki geldi. Haberi sayfa 5'de

gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sayfa 2

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gerçektende Türkiye üzerinde gizli oyunlar oynanıyor (mu) ?
Bir televizyon kanalı 

tarafından düzenlenen 
Popstar yarışmasının 
İzmir elemelerine 
kadın-erkek-engelli- 
genç-yaşlı tam beş bin 
kişi katılmış. İzdiham 
olmuş, insanlar bir
birine girmiş, trafik 
tıkanmış, polis müda
hale etmiş.

İnsanlarımız, medya 
mn da çanak tutmasıy
la nelere bel bağlıyor.

Umutlarını nasılda 
ucuz bir biçimde 
tüketiyor..

Geleceğin emekle 
akılla kurulacağını 
bilmiyor. *****

Anadolu, dünya güç 
dengelerini etkileye
cek sürekli çıkar çatış
malarının odak noktası

Çünkü Avrupa, Asya, 
Ortadoğu, Kafkaslar 
ve Kuzey Afrika'yı 
kontrol altında tutabi 
lecek bir kavşak..

Dolayısıyla Türkiye, 
üzerinde ve yakın 
çevresinde dünya 
geleceğini etkileyecek 
düzeyde sürekli ve 
çok yönlü çıkar ve güç 
çatışmalarına sahne 
olan hassas bir coğ 
rafi konuma sahip..

Bu durumda;
ABD'nin Ortadoğu 

politikasının sadece 
petrol rezervlerinin 
denetimi olduğu 
savının dışında bir 
gerçeğin yattığını 
öngörmek gerekiyor.

Emperyalist güçlerin 
Ortadoğu'yu kontrol 
altına alma isteklerinin 
başka gerekçeleri de 
olmalı diye 
düşünürken...

Yanıt Pentagon'un 
kendi içinden geldi. 
Askeri Strateji Uzmanı 
olan ve Pentagon'un 
sayılı "Şahin"lerinden 
olan Marshall'ın 
2004'te Başkan'a sun
duğu ve basına da 
yansıyan raporu elime 
geçti.

Raporun içeriği ani 
amil ve çok önemli...

Rapora göre; 
“Önümüzdeki 20 yıl 
içinde Avrupa'nın 
kuzeyi aniden çok 
soğuyacak.
İngiltere'nin büyük bir 
kısmı tamamen buzlar 
altında kalacak. 
Hollanda sulara 
gömülecek.
Avrupa'nın İklimi 
değişecek ve bu yeni 
"buz devri" insanları 

göçe, dolayısıyla 
savaşa zorlayacak. 
İklim değişimi küresel 
ısınmayı getirecek.” 

Bu iklim değişimin
den Türkiye gibi 
Güneydoğu Avrupa 
ülkeleri ve Ortadoğu 
etkilenmeyecek.

Avrupa'nın küresel 
ısınma nedeniyle 
önümüzdeki 20 yıl 
içinde çok sert bir kış 
iklimine girmesinin 
siyasal etkisi ne ola
cak..?

Yanıtı çok açık:
Küresel ısınmadan 

çok daha az etkilene 
cek olan Türkiye ve 
çevresinin bir cazibe 
merkezi olmaya başla
masıyla başta ABD, 
daha sonra da İngilte 
re bu coğrafyalarda 
"ağabeylik" yapmak 
isteyecekler. İstedik
lerini saklamıyorlar 
da..

Büyük bir olasılıkla 
yüzde 30'u kıyılarda 
yaşayan Avrupa nüfu 
sunun da daha içer
ilere göç etme isteği 
nedeniyle “yaşanabilir 
alanlar” yüzünden 
savaşlar çıkacaktır.

Doğaldır ki bu geliş 
meleri ABD ve İngil 

tere kendileri kontrol 
etmek istemektedirler.

Durum ortadadır.
Duvarın farkına 

varılmıştır. Bu duvar 
küresel ısınma ve 
iklim değişikliğidir. 
Eğer Kuzey Avrupa 20 
yıl içinde buz iklimine 
girerse gelişebilecek 
siyasi kaostan 
Türkiye'nin çok daha 
az etkilenmesi için 
"küresel ısınma"nın 
savaş nedeni 
olduğunu bilmesi 
gerekmektedir.

Çünkü dünya bir 
iklim felaketi yaşarsa 
Türkiye gibi iç denizler 
arasında kalmış ülkel
er yaşanılabilecek tek 
yer olacaktır.

Sözün özü....
ABD ve İngiltere 

kendileri için bugün
den yeni yaşam alan
ları ele geçirmek 
üzerine tasarımlar 
yapıyorlar..

Biz “umut tacir 
liği’ ile uğraşıyoruz.

Tehlikenin farkına 
varanlar uzak erimli 
projeler yapıyorlar.

Varmayanlarda umut 
tacirleriyle, din sim
sarlarının tezgahına 
düşüyorlar.

Villa duvarına
çarpan Gemlikli 
sürücü hayatını 

kaybetti
İznik yakınlarında 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
aşırı hız 
nedeniyle virajda 
savrulan otomo
bil, yol kenarında
ki bir villanın 
duvarına çarptı. 
Ağır yaralanan 
Gemlikli sürücü, 
hastaneye 
kaldırılırken 
yolda öldü. 
Gemlik’ten İznik 
yönüne giden 
68 yaşındaki 
Yılmaz Akın 
yönetimindeki 
16 ZF 425 plakalı 
otomobil, cumartesi 
günü saat 08.30 
sıralarında İznik'e 
bağlı Gollüce Köyü 
yakınlarında aşırı 
hız nedeniyle 
kontrolden çıktı. 
Virajda savrulan 
otomobil, yol 
kenarındaki bir 
villanın bahçe 
duvarına çarptı. 
Emniyet kemeri

Yılmaz Akın 
takmadığı belirlenen 
ve ağır yaralanan 
sürücü Akın, 
çağrılan 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
götürülürken, 
yolda hayatını 
kaybetti.
Kazayla ilgili 
şoruşturmaya 
İznik Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 
başlandı.

www.kocakgayrimenkul.com 
|Z f A İZ GAYRİMENKUL 
IVULAİV BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DflS / G€MLİK ŞUBESİ 
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61 
istiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

ARANAN GAYRİMENKULLER
AA-004 Mevki önemli değil 1000 M2 
deniz görecek arsa
AA-010 Bursa Yolu Üzeri 4000 M2 Tır Parkı olacak
AA-13 Kumla Narlı arası 1000 M2

Deniz görecek içinde ev olabilir
AA-027 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari İmar

Zeytin Satış Mağazası Olacak
AA-044 Orhangazi çevre yolu 1500 M2 zeytin

depolama yeri olacak arsa
EE-009 Sahilde 200 M2 2katlı deniz görebilecek 
ûst üste veya karşılıklı iki daire veya dubleks 
daire olabilecek işyeri
EE-036 Mevki Önemli değil 5 katlı kelepir olacak bina.
EE-046 İstiklal Cad. Zemin yatırım amaçlı dükkan.

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
AA-002 Büyüfckumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA-009 Kurtul 280 M2 köy içi 60.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe 149 M2 Deniz Manzaralı yola
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-024 Zeytin hali arkası 150 M2 depo yerine müsait
17.000 YTL
AA-026 Hamidiye Mh. 3184 M2 Merkeze yakın 
konut imarlı 2.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 530.000 M2 Depolama imarlı
AA-036 Zeytin Hali yanı 160 M2 depo yerine
müsait 25.000 YTL
AA-045 Umurboy 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2
üç yanı yol 90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol konarı 25.000 YTL
AA-055 Umurboy 3850 M2 körfez manzaralı 
z ey itin ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL

AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etüdlü 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-063 Narlı Köyü 1.222 M2 anayola 5 mt. 300.000 YTL 
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-067 İznik Göl kenarı 800.000 M2 Turizm 
tesisis kurulabilir 5.500.000 YTL
AA-088 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL 
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL 
AA-081 Karacabey karaağaç 9.550 M2 İzmir 
yoluna 150 mt. cephe benzindik olabilir. 250.000 YTL 
AA-091 Çevre yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 9.408 Gemlik’e çok 
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL

OgESüSOSSHS»
EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan 
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-071 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2
2 katlı ahşap bina ev, ahır, traktör 250.000 YTL 
EE-075 Mudanya 1532 M2 anayola cepheli 
havuzlu müstakil denize sıfır, altı garaj, 
portakal bahçesi var 800.000 YTL 
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev 
meyve ağaçlı 130.000 YTL

SATILIK DAİRE
EE-002 Manastır 100 M2 4. kat 3+1 koloriferli 95.000 YTL 
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL

I EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımyı daire 60.000 YTL
EE-011 Narh Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL' 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yeni sahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL
EE-014 Manastır 124 M2 l.kct masrafsız
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı, 
kartonpiyerli 50.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamidiye Mh. 144 M2 4.kat
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 5,kat 2+1
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL

EE-024 Dr. Ziya Mh 115 M2 2.kat 3+1 daire kaloriferli, 
pimapenli, saten boya, kartonpiyerli 80.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer, 
kalorifenr, full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz 
bakımlı daire 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazarı 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5.kat deniz yola cephe, 
kaloriferli 70.000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola
cepheli kaloriferli 70.000 YTL
EE-061 Balıkpazarı 88 M2 5.kat 
2+1 bakım ister 35.000 YTL 
EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full 
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l.kat 3+1
bakımlı daire 60.000 YTL
EE-081 Manastır 135 M2 l.kat 3+1
full-doğalgaz 90.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat 
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyerli, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda 
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
EE-093 Manastır 195 M2 5.kat 
4+12 banyo, 2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-130 Manastır 195 M2 3.kat
4+12 banyo, 2 wc, asansörlü, doğalgazlı
EE-129 Manastır 195 M2 zemin
4+12 banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
EE-094 Manastır 155 M2 zemin
3+1 2007 temmuz teslim krediye uygun
EE-096 Manastır 150 M2 l.kat 3+1
deniz manzaralı kaloriferli, özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3.kat 3+1
özel yapım lüks kaloriferli 120.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1.2,3.4.5. katlarda 3+1 full lüx
Ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 adet 125.000 YTL 
EE-125 Manastır 155 M2 l.kat 3+1 2007
Temmuz teslim krediye uygun 120.000 YTL
EE-130 Manastır 195 M2 1.2.3.4.5.6. katlarda 4+1 2 banyo, 
2 wc, asansörlü, doğalgazlı 5 adet 170.000 YTL 
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı, 
kartonpiyerli 70.000 YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz 
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000 YTL
EE-149 Hamidiye Mh. 110 M2 3+1
Gazi okulu yanı bakımlı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full lüks 
daire 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 site içerisinde bakımlı 
manzaralı full eşyalı 42.000 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3+1 bakımlı deniz 
manzaralı 100.000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak 80.000 YTL

EE-159 Dörtyol 130 M2 10. kat 3+1 
özel yapım lüx 105.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL
EE-105 Demir subaşı Mh. 24 M2
zemin köşe dükkan 55.000 YTL
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi’de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-065 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2 kapalı
alanlı hazır 900.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

KİRALIK DAİRE
EE-006 Hisartepe 130 M2 3.kat 2+1 asansörlü, 
kaloriferli 200 USD depozito 375. YTL 
EE-016 Manastır 120 M2 l.kat 3+1 asansörlü, 
kaloriferli, 2 aylık depozit 350. YTL 
EE-020 Manastır 120 M2 l.kat 3+1 asansörlü, 
kaloriferli, 2 aylık depozit 350. YTL
EE-095 Eski Pazar Cd. 100 M2 l.kat 2+1 
doğalgaz kapıda, full aşyalı 550. YTL

SATILIK VİLLA
EE4S4 Umurbey 210 M2 dublen 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı 
EE-060 Dobruca 500 M2 Iriplez full lüks 350 M2 bahçe 300.000 HL 

EE-060 Dobruca 500 M2 Tnpleı villa full lüks daire 600.000 YTL 

EE-076 Karacaali 550 M2 triplez denize sıfır, jakuzili bahçe 325.000 YTL 

EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı 
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 Iriplez site içi denize 50 mt 220.000 HL
EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 250.000 YIL 

EE-IOI Bursa Çekirge 180 M2 Iriplez özel yapım lüks 400.000 YTL 

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site İçinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL

SATILIK MÜSTAKİL EV

EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.kath 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı T 
müstakil 2,5 katlı, sobalı

SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL 
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL 1 
EE-003 İskele Meydanı 55 M2 5 katlı 
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutşatlı, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35 000 M2 kabası bitmiş
Resort Otel 1.450.000 YTL
E E-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2.5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL !
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL ı 
EE-073 İstiklal Cad. 25 M2 2 katlı devren kiralık 
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL 
EE-138 Orhangazi Cad 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 1
dükkan 40.000 YTL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde j 
Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur. 

111İH

http://www.kocakgayrimenkul.com
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75 yaşındaki N.V. isimli yaşlı kadın İstiklal Caddesi’nde yürürken iki adamın oyununa geldi

Yaşlı nineyi dolandırdılar
YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yanına yaklaşan ve 
bir kişi tarafından 
dolandırıldığını 
söyleyen yaşlı 
bir kadın polise 
başvurdu.
Edinilen bilgiye 
göre, N.V. isimli 75 
yaşlarında olduğu 
öğrenilen bir kadın, 
İstiklal Caddesi 
üzerinde yürürken 
yanına yaklaşan ve 
25 yaşlarında bir 
genç, eşinin de 
doktor olduğunu 
söyleyerek 
yaşlı kadınla 
konuşmaya başlar. 
Güvenli konuşması 
ile yaşlı kadında 
sempati toplayan 
genç adam, 
dedesinin hacca 
gideceğini ve 
gitmeden önce 
fakirlere para yardımı

^Belediye Başkanı Mehmet Turgut, müjdeli haber verdi

“Yelken Kulübü kapanmayacak11
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Kayıkhane 
Tesislerinde 
bulunan 
Gemlik Yelken 
Kulübü'nün 
kapanmayacağını 
belirterek sporcu 
ailelerine güzel 
haber verdi.
Yelken Kulübünde 
sporcu annesi ile 
Hoca Önder 
Cesur arasında 
yaşanan 
tatsız olaylar 
nedeniyle sporcu 
aileleri Bayram 
öncesinde 
toplanarak Hocayı 
şikayet eden 
kişiye tepki 
göstermişlerdi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
konu hakkında 
görüşlerini 
açıklarken, 
Yelken Hocası 
Önder Cesur'un 
şu anda izinde 
olduğunu ve 
dönüşünde ise 
durumu kendisiyle 
görüşerek çözüm 
yoluna gideceklerini 
söyledi. 

yapmak istediğini 
söyleyerek 
cebinden çıkardığı 
2.500 YTL'yi 
"Bildiğiniz fakir 
birisi varsa parayı 
ona verelim" 
diyerek yardımcı 
olmasını ister. 
Bu arada yanlarına 
gelen 55-60 
yaşlarında bir erkek 
şahsın marketten 
erzak alıp geleceğini 
ve bildiği bir fakir 
olduğunu söyleyerek 
beklemelerini söyler. 
Yaşlı kadının yanında 
kalan genç adam, 
kadına "Yanında 
kıymetli eşya varsa 
dedeme okutalım" 
demesine 
karşılık kadından 
"Yanımda para 
yok" cevabını alan 
genç adam bu 
kez evden alıp

‘www.gemlikyeiken.coic 
YELKEN KURSLARI Tel; 512 25 20

İ!®İ

Aynı zamanda 
Gemlik Yelken 
Kulübü Başkanı da 
olan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, başarılı 
olduğu herkes 
tarafından 
bilinen ye taktir 
edilen Önder 
Cesur'la sorunları 
bulunmadığını ve 
çalışmaya devam 
etmeleri için 
fazla sorun 
yaşanmayacağım 
ifade etti. 

gelmesini ister 
ama kadının 
kabul etmemesi 
nedeniyle "Kredi 
kartından para 
çekelim" teklifinde 
bulunur.
Genç adamın bu 
teklifini de kabul 
etmeyen yaşlı kadının 
kolundaki bileziğe 
göz diken kimliği 
meçhul dolandırıcı 
kadından zincirli 
bileziğini almaya 
muvaffak olur.
Yanda bulunan 
apartmanın ikinci 
katına çıkacağını ve 
hemen döneceğini 
söyleyerek yaşlı 
kadının yanından 
ayrılan meçhul 
genç, bir türlü 
geri dönmez.
Markete giren kişinin 
de dolandırıcının 
ortağı olduğunu

daha sonra anlamaya 
çalışan yaşlı kadın 
dolandırıldığını 
beyan ederek 
polise başvurur. 
İstiklal Caddesi 
üzerinde çeşitli 
zamanlarda 
gözlerine kestirdikleri 
insanların karşısına 
çıkarak onları 
dolandırmaya 
çalışan kişilere 
inanılmaması için 
anonslar yapılmasına 
rağmen yine bu tür 
olayların yaşanması 
kaçınılmaz oluyor. 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından bu tür 
insanların vakit 
geçirilmeden polise 
bildirilmesi gerektiği 
bildirilirken, önlerine 
menfaat süren 
meçhul kişiler 
hakkında soruşturma 
başlatıldı.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Egegaz ile doğalgaz 
darboğazını aşarız 

Kış gelince seneler sonra kavuştuğumuz 
doğalgazı keyifle kullanmanın rahatlığı içinde 
olan bizler, Gemlik halkını kastediyorum, 
kısıntı haberleri çıkınca, içimizde bir ürperti 
hissediliyor, korku içinde acaba ile başlayan 
kötü anılar akla geliyor..

Paniğe gerek yok. Iran gazı gene kesmeye 
kalksa da, geçen yıla göre bu yıl daha tedbir
liyiz.

BOTAŞ, bu yıl Egegaz'ın Aliağa'daki sıvı 
gaz terminalini kullanmaya başladı. 
Bu terminalden tam kapasite yararlanılırsa, 
sisteme günde 16 milyon metreküp gaz 
basılır.

Egegaz'ın Aliağa'da 400 milyon dolar 
yatırımla gerçekleştirdiği terminal, yılda 10 
milyar metreküp (tükettiğimiz gazın 1/3'ü 
büyüklüğünde gaz) ulusal boru hattına 
basabilecek altyapıya sahip.

Kullanacağımız 32 milyar metreküp gazın 
yaklaşık 22 milyar metreküpünü Rusya'dan, 
5 milyar metreküpünü İran'dan borularla 
getiriyoruz.
Yaklaşık 5.2 milyar metreküpü de Türkiye'ye 
gemilerle sıvı olarak getiriliyor.

Sıvı doğalgazın kısaltılmış ismi LNG 
(Liquid Natural Gas).

Bildiğimiz doğalgaz -163 santigrat derece 
de soğutulunca 600 defa küçülüyor ve sıvı 
hale geliyor.

6 milyar M3'lük LNG tesisi var... 
Tankerlerle (-163 derecede) taşınıyor. 
Gemiden sahildeki özel terminallere 

boşaltılıyor.
Terminaller de -163 derecede olduğu için 

gazı sıvı olarak depoluyor.
Daha sonra, deniz suyuyla ısıtılınca 600 

defa büyüyor, doğalgaz haline geliyor.
Botaş'ın Marmara Ereğlisi'nde bir LNG 

tesisi var. Bu tesisin kapasitesi yılda 6 milyar 
metreküp gaz üretecek büyüklükte. Cezayir 
ve Nijerya'dan gemilerle gelen LNG burada 
gaza dönüştürülerek doğalgaz boru hattına 
basılıyor.

Bu tesise gemilerin LNG taşımasında 
sorun her gemi için Çanakkale Boğazı'nın 
trafiğe kapatılmasında. Yılda yaklaşık 130 
defa boğazın trafiğe kapatılması gerekiyor.

Geçen yılbaşı gene doğalgaz krizi yaşadık. 
Ben de bu köşede 7 Ocak 2006 tarihinde, 
Egegaz'ın boş duran bu tesislerinden yarar
lanılması dileğiyle bir yazı yazdım.
BOTAŞ, 19 Ekim 2006 tarihinde Egegaz ile 
anlaşma imzaladı.

Bu anlaşmaya göre (şimdilik) 1 yıl süreyle 
Egegaz terminalinde Botaş'a yılda 1.1 milyar 
metreküp doğalgaz için hizmet verilecek.

Kaynak çeşitlendirmek zorunlu
Bugüne kadar Cezayir'den her biri 125 bin 

metreküp LNG (sıvılaştırılmış gaz) taşıyan 2 
gemi, İzmir, Aliağa'daki Egegaz tesislerine 
gaz getirdi. BOTAŞ'ın önümüzdeki dönemde 
her ay 3 gemi gaz getirmeyi planladığı 
söyleniyor.

Çolakoğlu grubunun sahibi olduğu 
Egegaz'dan doğalgaz şebekesine basılan gaz 
sayesinde Ege Bölgesi'ndeki önemli sanayi 
tesislerinin (Enka İzmir Santralı'nın.Tüpraş'ın, 
Petkim'in, Habaş'ın) doğalgaz ihtiyaçları 
karşılanıyor. AB kriterleri doğalgazda arz 
güvenliğinin temini için tedarikçi ülkelere 
yüzde 30'dan fazla bağımlılığa izin vermiyor.

Ülkemizde bu oranı tutamadığımız gibi 
(Rusya kaynaklı gazın payı yüzde 50'nin üze 
rinde) piyasayı da rekabete açamadık.

Bu problemlerin tekrar yaşanmaması için 
arz kaynaklarını artırmak gerekiyor, 
ancak Ankara özel sektöre gaz ithali için izin 
vermiyor.

İşte size öğrenebildiğim bilgilerden 
özetler, demek ki korkacak bir şey yok..

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


Sayfa 4

Başkan Turgut’tan Gemlikspor’a 8 bin 500 YTL’lik malzeme
Seyfettin SEKERSÖZ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlikspor A takımı 
ile Genç takımı 
futbolcularına 8 bin 
500 YTL’lik malzeme 
alarak dağıttı. 
Maçlara eski ve 
altları yok olmuş 
ayakkabılarla çıkarak 
rakipleriyle mücadele 
edemeyen ve 
oynadığı üç maçın 
birini beraberlikle 
ikisini ise mağlu
biyetle bitiren genç 
takım futbolcularının 
yüzleri güldü.
A takımı ile genç 
takımı futbolcularına 
50 adet tişört, şort, 
eşofman, çanta ve 
kramponlu maç 
ayakkabısı, 20 adet 
antrenman yeleği, 
30 adet futbol topuile 
10 adet sağlık topu 
alan Başkan Mehmet 
Turgut, amacının her 
zamanki gibi genç
lerin spor yapmaları
na imkan sağlamak 
olduğunu söyledi. 
Makamında toplanan 
gençlere spor malze 
melerini elleriyle 
dağıtan Başkan 
Turgut, başkanlıktan 
ayrılmasına rağmen

kendisinden istenilen 
spor malzemelerini 
alarak sporculara 
dağıtılmasından 
mutluluk 
duyduğunu ifade etti. 
Taraftarların 
"Gemlikspor iyiye 
gitmiyor" sözlerini 
zaman zaman 
duyduğunu ve 
üzüldüğünü dile 
getiren Başkan 
Turgut, "Dört yıl 
süreyle Gemlikspor’a 
başkanlık yaptım, bu 

zaman içinde 
işlerimin yoğunluğu 
nedeniyle maçlarına 
gidemedim ve bunun 
rahatsızlığını her 
zaman yaşadım.
Futbolcu maçlarda 
başkanını görünce 
daha iyi motive 
oluyor, bundan 
sonra inşallah daha 
iyi maçlar çıkarılır, 
ben her zaman 
olduğu gibi yine 
Genilikspor’un yanın
dayım. Gemlikspor’a 

her zaman sahip 
çıktık ve çıkmaya da 
devam edeceğiz" 
şeklinde konuştu. 
Gemlikli gençlerin 
spor yapmaları için 
ne gerekiyorsa 
yapacağını her zaman 
verdiği sözlerle ye 
rine getirdiğinin 
altını çizen Başkan 
Turgut, takımın 
Kumsaz'daki 
sahada antrenman 
yapabilmesi için nok
sanların giderilmesi 

ve araç tahsisi için 
talimat vereceğini de 
sözlerine eklediya 
Takım antrenörleri 
Haydar Yiğit ile 
Sönmez Deliorman'ın 
da hazır bulunduğu 

malzeme dağıtımında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
takıma yaptığı 
katkılardan 
dolayı teşekkür 
edildi.

MÜJDE I ÜNVER TRAKTÖRDEN
YENİ YIL FIRSATI !

ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 
PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ
I TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR.
I öf ARAYIN GÖRÜŞELİM

NEW HOLLAND TRAKMAK 
E GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ J

TEL: 573 27 77
0.532 312 22 39 - 0.532 673 92 88
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Doğru Yol Partisi İlçe Gençlik Kolları seçimlere hazırlanıyor

DYP’li gençler göreve hazır
Seyfettin SEKERSÖZ
Serdar Özaydın 
başkanlığında 
yeniden oluşan 
DYP İlçe Gençlik 
Kolları seçim 
hazırlıklarına 
start verdiler. 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel’in katılımıyla 
yaptıkları ilk 
toplantıda büyük 
işler başaracakları 
mesajını veren 
DYP'li gençler daha 
önce AK Parti Gençlik 
Kollarına mensup 
Elif Sertkaya ve 
Fatih Yiğit'in de 
katılımıyla güçlü 
bir yönetim 
oluşturdular. 
İlk toolantıda 

gençlik kollarına 
yeni katılan Elif 
Sertkaya ile Fatih 
Yiğit'e DYP rozetini 
takan Gençlik 
Kolları Başkanı 
Serdar Özaydın, 
Gemlik'te en 
güçlü gençlik kolları 
oluşturduklarını 
öne sürdü.
Yönetim kurulu 
hakkında bilgi veren 
Serdar Özaydın, 
Başkan yardımcılığına 
Fatih Yiğit, Genel 
Sekreterliğe Yakup 
Taşkın, Teşkilat 
Başkanlığına 
İbrahim öz, 
Mali İşler Başkanlı 
ğı’na Selçuk Demir, 
Sivil Toplum 
Başkanlığına 
Zeynettin Gümüş, 
Halkla ilişkiler 
Başkanlığına 
Cafer Aydın, Medya

Sorumlu 
Başkanlığına 
Elif Sertkaya, 
Sosyal faaliyetler 
başkanlığına 
Alaattin Kemen, 
Spordan Sorumlu 
Başkanlığa 
Tuncay Yıldız, 
Merasimden 
Sorumlu Başkanlığa 
Nazım Özer'in 
getirildiğini 
belirtirken 
yönetim kurulu 
üyeliklerine 
de Orhan Sarıca, 
Emrah Özaydın, 
Hakkı Çakmak, 
Ufuk Güney, Adil 
Doğan, Erol Tolar 
ile Emir Baskan'ın 
getirildiğini söyledi. 
Genel merkezden 
gelen seçim 
sürecini tamamla
yarak yeniden 
oluşturdukları

Gençlik kollarına yeni katılan Elif Sertkaya ile Fatih Yiğit'e DYP rozetini 
Gençlik Kolları Başkanı Serdar Özaydın taktı.

gençlik kolları ile 
önümüzdeki 
seçimlere daha iyi 
hazırlanacaklarını 
söyleyen Özaydın, 
"Bize yeni katılan

arkadaşlanmızla 
daha da 
güçlendiğimizi 
Gemlik halkına 
duyurmak istiyoruz. 
Bu yönetimimizle

daha iyi hizmet 
vererek Gemlik'te 
birinci parti olacağız. 
Gece gündüz 
çalışarak genel 
başkanımız Sayın

Mehmet Ağar'a ve 
partimize layık 
gençler olarak 
ilçe Başkanımız 
Faruk Güzel'e söz 
veriyoruz” dedi.

Yolcu durakları beğenilmedi
Seyfettin SEKERSÖZ
Bursa il içinden 
sökülerek 
Gemlik'teki 
muhtelif yerlere 
monte edilmeye 
başlanan yolcu 
durakları 
vatandaşlar 
tarafından 
beğenilmedi. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından il içinde 
yenilemeye 
gidilen yolcu 
duraklarından bir 
kısmının sökülerek 
ilçe içindeki 
kaldırımlara 
monte edilmesine 
tepki gösteren 

vatandaşlar 
"Neden bize 

eskileri veriliyor, 
olanlar zaten bunlar 
gibiydi. Bizim 
gözümüzü boyamaya 
neden gerek 
duyuldu.
Duraklarda iki 
kişinin oturacağı 
oturaklar konuluyor. 
Kalan pislikler 
ise rahatsızlıktan 
başka işe yaramıyor" 
diyerek tepki 
gösteriyorlar. 
Gemlik içinde 
belirlenen muhtelif 
yerlere düşünülen 
15 adet yolcu 
bekleme durağının 
monte çalışmaları 
sürüyor.
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Anadolu Eğitim Sendikası İl Temsilciliği "AB ve Eğitim sistemimiz" konulu konferans düzenledi

lu topraklarda ilahi çimento var”
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Anadolu Eğitim 
Sendikası II 
Temsilciliğinin açılışı 
nedeniyle düzenlenen 
"AB ve Eğitim sis* 
temimiz" konulu 
konferansta konuşan 
Yazar Nihat Genç, 
"Kurtuluş savaşını 
kazanarak kurulan 
Cumhuriyet 
topraklarına sahip 
çıkalım, bu topraklar
da kardeşlik var, 
ilahi çimento var" 
dedi.
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi toplantı 
salonundaki seminere 
Anadolu Eğitim 
Sendikası Genel 
Başkanı Cansel Güven 
ile II temsilcisi Eşref 

Turan, üye eğitimciler, 
siyasi parti temsilcileri 
ile sivil toplum örgüt
leri temsilcileri katıldı. 
Seminere konuşmacı 
olarak katılan Yazar 
Nihat Genç, son 
15 yılda en çok ölü 
görülen bir dünya 
yaratıldığına dikkat 
çekerek, "Akşamları 
haber dinlerken 
yemeğimizi afiyetle 
yiyemez olduk, 
her yerde kan, her 
yerde ölü görüntüleri 
izliyoruz" dedi. 
Türkiye’nin komşusu 
ülkelerde yaşayan 
etnik Müslüman ve 
Türk vatandaşlarının 
yaşadıkları ve onlar 
üzerinde oynanan 
bölücü oyunlardan 

örnekler veren 
Genç, "Her 
yanımızda Türk ve 
Müslümanlara karşı 
acımasız bir bölme 
uygulaması 
yaşanıyor. Özellikle 
özerkliğini kazanmış 
küçük ülkelerde bu 
baskılar daha da 
fazla yaşanıyor. 
Lefkoşa ve 
Saraybosna ikiye 
ayrıldı, Beyrut yine 
aynı durumda.
Burada yıllarca 
kardeşlik içinde 
yaşayan toplumlar 
birbirlerine düşman 
oldular. Gürcistan, 
Ermenistan, 
Azerbaycan, 
Kosova, Sırbistan, 
Makedonya ve 
Irak'ta yaşananları 
üzüntüyle izliyoruz. 
Bu insanlar 
Türkiye'nin komşusu 
ülkelerde yaşıyorlar. 
Etnik grupları bölmek 
ve parçalamak ise 
bugünkü AB ülkele 
rinin vazgeçilmez 
uygulaması içinde 
yer alıyor" 
şeklinde konuştu. 
Ülke içinde ise Sivas 
Madımak örneğini 
gösteren Nihat Genç, 
"Türk halkı bölün
memek için sımsıkı

şekilde mücadelesini 
vermektedir" dedi.
Yazar Nihat Genç, 
konuşmasında AB

ile olan yakınlaşma 
içinde Türkiye'nin 
Eğitim sistemi 
hakkında da görüşleri

ni ve ülkeler arasında
ki eğitim farklılığı 
arasında çeşitli açık
layıcı bilgiler verdi.

Saadet Partisi İl Başkanı Hilmi Tanış, yaptığı yazılı açıklamada Başbakan Erdoğan'ın Irak konusundaki yaptığı açıklamaları eleştirdi.

‘Erdoğan Beyaz Saray’ın ağzına bakıyor1
"Uygarlıkla 
Emperyalizm'i 
ayırt edemeyen 
basiretsiz iktidarlar, 
gün gelir kendileri de 
Emperyalizm'e 
kurban olurlar" diyen 
Saadet Partisi İl 
Başkanı Hilmi Tanış, 
yaptığı yazılı açıkla
mada Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Irak 
konusundaki 
yaptığı açıklamaları 
eleştirdi.
Hilmi Tanış, yaptığı 
açıklamada; "Bunun 
en canlı örneği 
Saddam dır. Bizler 
Irak'ın işgaline Irak 
halkı bölge ve 
kendimiz için karşı 
durduğumuzda 
bizi Saddamcı ilan 
edenler bugün 
acaba 
Emperyalizm 'in 
hedefinde bizimle 
ilgili neler var diye 
korkudan titremekte
dir. Sığ düşünüp 
Irak işgaline bir 

diktatörün yıkılışı 
diye alkış tutanlar 
şimdi bu kan 
gölünde 
boğulmamak için 
çırpınmaktadırlar. 
İma etmeye 
çalıştığımız dış 
politikasını hiçbir 
şey yapmama 
üzerine oturtmuş 
AKP iktidarıdır" dedi. 
AKP iktidarı ve 
Genel Başkanı Tayyip 
Erdoğan'ın son bir 
haftadır işi gücü 
bıraktığını ve 
Bush'un son Irak 
strateji planında neler 
var diye Beyaz 
Sarayın ağzının içine 
baktığını söyleyen 
Tanış, Irak konusun
da ABD'nin açıkla
ması eleştirerek 
"Herkes bir Irak 
planı belirlerken bir 
bölge planı çıktı. 
Bölgede var olan 
ateşin üzerine 
körükle gidilen bir 
plan. Önceden kendi
lerinin çektiği körüğü 

yeni planla artık 
Irak halkı ve bölge 
ülkeleri çekmektedir. 
Üzülerek söylemek 
istiyoruz ki burada 
Türkiye ye de büyük 
rol biçilmiştir. 
Kendileri PKK ile 
ilgili olarak önümüze 
yine avutucu yemler 
atarken Irak'ın kuzeyi 
giderek bozulmaya 
yüz tutmuş Türkiye - 
Iran ilişkilerinde 
ülkemize yeni roller 
biçildiği maalesef bu 
hain planda ortaya 
çıkmaktadır. Bush'un 
bu yeni planları bölge 
ülkeleriyle birlikte 
gerçekleştireceğiz 
demesi de oldukça 
manidardır.
Özellikle Şii - Sünni 
çatışmasında 
ülkemize roller 
biçilmesi çok tehlikeli 
bir durum arz 
etmektedir. Hele hele 
böyle bir dönemde 
AKP hükümeti ile 
yönetiliyor olmakta 
tehlikenin boyutunu 

iyice arttırmaktadır. 
Yukarıda ortaya 
koyduğumuz tespitler 
çerçevesinde 
milletimize seslen
mek istiyoruz. Bizler 
daha önce bu Irak 
savaşının olmaması 
için Türkiye'de 
AKP'nin iktidar 
olmaması gerekir 
demiştik. Ama o 
zaman sesimizi 
yeterince duyura
madık. Şimdi yeni 
dönemde tüm 
bu olayların 
içerisinde ülkemizin 
olmaması için 
yine AKP'nin 
iktidarda olmaması 
gerekmektedir.
Zira bu sefer olaylar 
bizi doğrudan 
ilgilendirmektedir. 
Bu vesileyle vatan
daşlarımız yeni 
dönemde oy kul
lanırken Irak halkının 
yaşadıklarını da 
göz önünde alacak
larından eminiz" 
dedi.

‘Köprü’ dizisi 
ekibi Orhangazi’de 
bir yayaya çarptı 

"Köprü" dizisinin başrol oyuncularını taşı 
yan minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı; 
Edinilen bilgiye göre, kaza önceki gece saat 
24.15 sıralarında Orhangazi İlçesi'ne bağlı 
Gedelek Köyü yakınlarında meydana geldi. 
"Köprü" dizisinin başrol oyuncuları Erdal 
Beşikçioğlu, Deniz Oral, Hüseyin İlker ve 
Haldun Boysan'ın da içerisinde olduğu 
Hüseyin İ. idaresindeki 06 AL 3309 plakalı 
minübüs, Eskişehir'de tamamlanan dizi 
çekimlerinin ardından İstanbul'a döndükleri 
sırada Bursa-lstanbul Karayolu üzerinde 
karşıdan karşıya geçmek isteyen Yaşar 
Bayındır (57) isimli şahsa çarptı.
Kanlar içerisinde yere yığılan şahsı görünce 
şoke olan dizi oyuncuları 112'yi ve jandarma 
ekiplerini arayarak yardım istedi.
400 promül alkollü olduğu belirlenen 
Yaşar Bayındır önce Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne, oradan da hayati tehlike 
kaydıyla Bursa Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü 
Hüseyin I. ile diğer oyuncular ifadeleri alın
mak üzere jandarma karakoluna götürüldü. 
Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.
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Anadolu Eğitim Sendikası II Temsilciliği açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anadolu Eğitim 
Sendikası Bursa İl 
Temsilciliği Genel 
Başkan Cansel 
Güven'in de katıldığı 
törenle açıldı.
Gürle İş Merkezi 
3. Kat 134-135 nolu 
büroda düzenlenen 
açılışta kurdeleyi 
Genel Başkan 
Cansel Güven kesti. 
İl Temsilcisi Eşref 
Turan ile sendika 
üyesi eğitimcilerin 
katıldığı açılışta 
konuşan Genel 
başkan Cansel 
Güven, sendikala 
rının eğitimci ordu 
suna gerekli beklen
tiyi veremediği 
için kurulduğunu 
belirterek, "İsterdik ki 
tek bir sendika olsun 
ve biz öğretmenleri 
yeterince savunsun, 
haklarımızı alsın.
Bizler sendikacı 
değiliz, bizler siyasi 
parti hiç değiliz, 
Sendikamız öğret
men, öğrenci, 
veli üçgeninde tüm 
öğretmenlerin 
sendikası olacaktır" 
şeklinde konuştu.

Görükle ile 
Uludağ Üniversitesine 
yeni bir otobüs hattı 

seferi konuldu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Görükle 
ile Uludağ Üniver
sitesine gidip 
gelenlerin BursaRay 
aktarmalarında 
yaşadıkları sıkıntıyı 
yeni bir otobüs 
hattını sefere 
koyarak giderdi. 
Küçük Sanayi ile 
Görükle arasında 
çalışacak olan 
4-G numaralı otobüs, 
seferlere başladı. 
Pazar günleri 
haricinde her 
yarım saatte bir 
sefer yapacak 
olan hat, 07.00 ila 
22.00 saatleri 
arasında hizmet 
verecek.
Besleme tarifesi 
olan tam 0.80 YTL, 
indirimli 0.55 YTL'ye 
yolcu taşıyacak olan 
hattı kullananlar,

45 dakika içinde 
BursaRay aktar
malarında 0.60 
YTL'lik indirimden 
yararlanabilecek. 
Buna göre, 
4-G hattını 
BursaRay ile 
birlikte kullananlar 
tam 1.20, indirimli 
ise 0.80 YTL 
ödeyerek Görükle 
ile şehir merkezi 
arasında yolculuk 
yapabilecek. 
Nevzat Koksal 
isimli bir üniversite 
öğrencisi, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
bu yeni hatla 
BursaRay'a gidiş 
gelişlerde ve kent 
merkezine ulaşmada 
yaşadıkları sıkıntıyı 
çözümlediğini 
belirterek, ilgililere 
teşekkür etti.

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Vdİllant ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN. 
.Y.TTtM I"!1 HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞIGEMLİK ANA BAYİİ

A Isılma.srtsuNe
A konttolctelannûa
4 ÜDER ®

► DOĞALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► . MERKEZİ ISITMA
► RADYATÖR
► SPÜT KLİMALAR
► DOĞALGAZ SOBASI
► TESİSAT ve PROJE

^Vaillantı*jVaillanf

ULUKAYA
DOĞALGAZ ISI S AN A Yİ 

Tel:5t3 88 26

XX
O ' 
o F

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Bursa’da giyim mağazası yandı
Bursa’da bir 
giyim mağazasında 
çıkan yangın 
korku dolu 
saatlerin yaşanması
na sebep oldu. Bir 

' saat önce kapattığı 
işyerinin alevlere 
teslim olduğunu 
gören işyeri 
sahibi fenalık 
geçirdi.
Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi İlçesi 
Santral Garaj 
Mahallesi Gelibolu 
Sokak'ta Yılmaz 
Tavlı’ya ait 
işyerinde cumartesi 
gece yarısı yangın

çıktı, işyerindeki gece geç saatlerde
mesaisini bitirip evine giden

Tavlı'nın 
mağazasında 
bilinmeyen 
sebeple çıkan 
yangın, kumaş ve 
pamuklu kıyafetler 
sebebiyle kısa 
sürede büyüdü. 
İtfaiye ekipleri 
alevleri bir saat 
içinde söndürdü.
Yangın haberini 
alıp işyerine 
koşan 
47 yaşındaki 
Yılmaz Tavlı 
fenalık geçirdi. 
Yangında büyük 
çapta maddi 
hasar meydana 
geldiği öğrenildi.

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Genel Başkan Yardımcısı

GELİR VERGİSİ KANUNU GENEL 
TEBLİĞİ’NDEN BİLGİLER (3)

İşçi emeklileri enflasyon farkı talep etti
Tüm işçi Emeklileri 
Derneği Genel 
Başkanı Satılmış 
Çalışkan, hedeflenen 
enflasyona göre yapı 
lan zam ile gerçek
leşen enflasyon 
arasındaki yüzde 
4'lük farkın 
emekli aylıklarına 
yansıtılmasını istedi. 
Dernek genel 
merkezinde basın 
toplantısı düzenleyen

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SAM »e KİRALMINIZ İÇİN BİZİ ARAM

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

I

1 i 
j 
i

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m* SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı t
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan k

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire g

Çalışkan, işçi 
emeklilerinin ikinci 
dönem enflasyon 
farklarının verilme 
diğini belirterek, 
haklarının gasp 
edildiğini iddia etti. 
Çalışkan, 
2006 yılında işçi ve 
Bağ-Kur emeklilerine 
hedeflenen 
enflasyona göre 
yüzde 6'lık artış 
verildiğini belirterek, 
2006 enflasyonunun 
yüzde 9,65 olarak 
açıklandığını, 
kümülatifinin de 
yüzde 10,36 olarak 
gerçekleştiğini 
ifade etti.
Oluşan farkın 
memur emeklilerine 
verildiğini kaydeden 
Çalışkan, yüzde 
4,36'lık farkın işçi 
emeklilerine de 
verilmesini talep etti. 
Gerçekleşen yüzde 
4,36'hk farkın 
yüzde 1,33 olarak 
verileceğini 
söyleyen Çalışkan, 
"Emeklilerimizin 
ikinci dönem 
enflasyon farkları 
verilmemiştir.
Yasaların bize 
tanıdığı bu hakkımız 
gasp edilmiştir" 
dedi.

Cumartesi gününden devam...
10. Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu, sağlık 

kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceley- ■ 
erek başvuru sahibinin çalışma gücünün ne kadarını 
kaybettiğine karar verecektir. Bu şekilde sakatlık 
dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, ücretlilerde iş 
verenine, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere 
ilgili Defterdarlığa gönderilecektir.

11. Sakatlık derecelerine veya raporlarda yer 
almayan bulgular gibi sebeplere dayanan itiraz ve 
şikayet mahiyetindeki başvurular da ilgili müdürlük
lere yapılacak ve yukarıda açıklandığı şekilde işlem 
görecektir.

6.SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASI
6.1 Özürlü Hizmet Erbabı ile Bakmakla Yükümlü 

Olduğu Özürlü Kişi Bulunan Hizmet Erbabında uygu
lama

12.Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca tespit 
edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari;

• % 80' i n i kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci 
derece,

- % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci 
derece,

- % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü 
derece, sakat sayılmakta ve sakatlık indirimi, özel 
indirim tutarının(2)

- Birinci derece sakatlar için sekiz katı,
- ikinci derece sakatlar için dört katı, 
- Üçüncü derece sakatlar için iki katı 
olarak uygulanmaktadır. Sakatlık indiriminden 

yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, 
bu hesaplama her biri için ayn ayrı yapılacak ve 
indirim uygulanmasında toplu olarak dikkate alı
nacaktır.

13. Bu şekilde hesaplanan sakatlık indirt minin 
aylık tutarının hizmet erbabının aylık tevkifat 
matrahından indirilmesi gerekmektedir. Sakatlık 
indirimi tutarına ayrıca özel indirim tutarının ilave 
edileceği açıktır.

14. Muhtelif yerlerden ücret alanlarda, sakatlık 
indirimi özel indirimin uygulandığı ücret gelirine 
uygulanacaktır.

15. Farklı özel indirim tutarı belirten illerde çalışan 
özürlü hizmet erbabı ile bunların bakmakla yükümlü 
olduğu özürlülerin yararlanabileceği sakatlık indirimi 
tutarının hesaplanmasında bu illerde uygulanan özel 
indirim tutarı (3) dikkate alınacaktır.

6.2 Özürlü Serbest Meslek Erbabı İle Bakmakla 
Yükümlü olduğu Özürlü Kişi bulunan Serbest Meslek 
Erbabında ve Basit Usulde Vergilendirilenlerde 
Uygulama

16. Özürlü serbest meslek erbabı ile serbest 
meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü 
kişi bulunması halinde bir önceki bölümde açıklanan 
şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin yıllık tutarı, 
serbest meslek erbabının beyan edeceği serbest 
meslek kazancından düşülecektir. İndirimden yarar
lanma hakkına sahip basit usûlde vergilendirilen 
özürlülere uygulanacak sakatlık indiriminin yıllık 
tutarı ise, 215 seri No.lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliğinde esasları belirlenen vergi tarhına esas 
kazançlarından indirilecektir.lndirim, beyan edilecek 
serbest meslek kazancı ve basit usulde vergilenen 
kazanç tutan ile sınırlı olup, kazancın yetersiz olması 
halinde sonraki yıla devredilmeyecektir.

17. Farklı özel indirim tutarı belirlenen illerde 
faaliyet gösterenlerin yararlanabileceği sakatlık 
indirimi tutarının hesaplanmasında bu illerde uygu
lanan özel indirim tutarı dikkate alınacaktır.

7.SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASINDA BAKMAK
LA YÜKÜMLÜ OLMA TABİRİ VE BU DURUMUN 
BELGELENDİRİLMESİ

18. Sakatlık indirimi uygulamasında bakmakla 
yükümlü olunan kişi tabirinden; özürlü kişinin tabi 
olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu 
sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bak
makla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları 
anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına 
gidilmeksizin işlem yapılacaktır.

19. Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan;
- Hizmet erbabı, çalıştığı işyerinden veya duruma 

göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan 
aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgi
lerini içeren sahifelerinin bir örneğini,

- Serbest meslek erbabı, kayıtlı olduğu sosyal 
güvenlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık 
karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir 
örneğini, bakmakla yükümlü olduğuna dair belge 
olarak ilgili müdürlüklere verecektir. Devam/ var

ABONE 
OLDUNUZ MU?Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

önünde 115 m2 Bahçeli___________________

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

MâcîdeöZÂLP
Tel:5132474 Fax:5141021

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ 
internette

mgemlikkorfezgazetesi.com

mgemlikkorfezgazetesi.com
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Enerjide yerli kaynağa dönüş hızlanıyor
Enerjide yerli kayna 
ğa dönüş hızlanıyor. 
Bu doğrultuda yerli 
enerji kaynakları 
potansiyelinin hare 
kete geçirilmesi konu 
sundaki çalışmalara 
ağırlık verilecek. 
Edinilen bilgiye göre, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
nın talimatı doğrul
tusunda, Türkiye'nin 
yer altı enerji potan
siyelinin harekete 
geçirilmesi konusun
da çalışmalarını 
sürdüren MTA, TKİ, 
Maden işleri Genel 
Müdürlüğü başta 
olmak üzere, enerji 
üretimine katkı 
sağlayan kuruluşların 
yürüttüğü ortak çalış
maların bu yıl sonuna 
kadar tamamlanması 
programlandı.
Maden, jeotermal ve 
su kaynakları başta 
olmak üzere, yer altı 
enerji kaynaklarının 
Türkiye genelinde bir 
envanteri çıkarılacak. 
TKİ Genel Müdürlü 
ğünün koordinatör 
lüğünde yürütülen 
ver alh maden kay
naklarının enerjiye 
dönüştürülmesi 
konusunda öncelikli 
olarak linyit kömürü 
ne dayalı yeni 
santrallar önümüzde
ki 5 yıllık bir dönem 
içine kurularak enerji

İkinci el otoda fiyatlar dibe vurdu
İkinci el otomobil 
fiyatları, normal 
değerlerinin en 
az 2-3 bin YTL 
altında seyredi 
yor, ancak galericiler 
durgunluktan 
şikayetçi. Konya'da 
2. el otomobil ahm 
satımı yapan Ferhat 
Can, yaptığı açıkla

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GERÇEK m tfniK
LflZOĞLOHüseyin TAŞK1RAN _ 

HER TÜRLÜ
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı 

H 2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 aml a m ,aa i a ra

Demirci Apt Gemlik I BURSA II.MO IA W 10

üretimine katkı 
sağlayacak. 
Bu amaçla TKİ'nin 
özel sektöre açtığı 
8 bölgedeki kömür 
sahalarının işletilme
si ve enerji üretimi 
amacı ile kurulacak 
santrallara ilişkin açı 
lan ihaleler kısa süre 
de sonuçlandırılacak. 
Yine ortak kömür 
arama projeleri 
çerçevesinde MTA 
Genel Müdürlüğü de 
Türkiye'yi karış karış 
arayarak kömür ve 
jeotermal enerji kay
naklarına yönelik 
yatırım bölgelerini 
tamamlayacak. Bu 
amaçla bir süre önce 
22 ayrı bölgede özel 

mada, ikinci el oto
mobil piyasasının 
taban yaptığını, 
fiyatların oldukça 
aşağı seviyelere 
düştüğünü, bunda 
yeni otomobil atımın
da faiz oranlarının 
düşük olmasının 
önemli rol oynadığını 
vurguladı. 

sektöre açılan jeoter
mal saha ve kuyular
la ilgili anlaşmaların 
da önümüzdeki 
günlerde üstlenici 
şirketlerle yapılması 
bekleniyor.
MTA Genel Müdür 
lüğü ayrıca, bu yıl 
içinde 100 milyon 
metre karelik bir alan 
da kömür sondaj 
çalışmalarını gerçek
leştirerek, orta ve 
kısa vadede yeni 
rezervler bularak 
bunların envanterleri
ni çıkaracak.
MTA'nın bu yapacağı 
çalışmaların ardın
dan, üretime yönelik 
çalışmalar TKİ 
tarafından yürütüle

GEMLİK YALOVA YOLU 
GEMLİK ÇIKIŞI 2. KM DE 
BULUNAN AKARYAKIT 

İSTASYONUMUZDAKİ RESTAURANT
YIKAMA YAĞLAMA

LASTİK BÖLÜMÜ KİRAYA 
VERİLECEKTİR.

İlgilenenlerin aşağıdaki telefon 
numaralarına müracaat etmeleri rica olunur. 

TEL: 514 07 66 ■ 0 533 368 21 74

cek.Türkiye'nin doğal 
gazdan sonra enerji 
üretiminde önemli bir 
paya sahip bulunan 
hidro elektrik santral
leri (HES) yatırımları
na da bu yıl içinde 
DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından hız 
verilecek.
2007 yılı programına 
alınan baraj ve HES 
projeleri tamamla
narak enerji üretimine 
yönelik yatırımlar 
sağlanacak ödenek
lerle hızlandırılacak. 
Türkiye'nin enerji 
seferberliği kap
samında yer alan 
Maden işleri Genel 
Müdürlüğünün de 
önümüzdeki dönem
lerde yeni alanlar için 
yapılan ruhsat başvu
rularını değerlendi 
rerek, bu konuda özel 
sektörün daha aktif 
bir görev alması 
sağlanacak.
Yeni maden kanunun 
ardından bir günde 
ruhsat verme işlemi 
sürecini başlatan 
Maden işleri Genel 
Müdürlüğünün her 
gün onlarca başvu
ruyu ruhsata bağla 
dığı bildirilirken, bu 
yıl içinde de yaklaşık 
20 bin adet ruhsat 
başvurusunun belirli 
bir program çerçe 
vesinde değerlendin 
leceği öğrenildi.

112’ye günde 60 bin 
gereksiz çağrı geliyor
İstanbul İl Ambulans 
Servisi Başhekimi 
Türkay Esin, sözle 
tacizde bulunan 
sapıkların, satıcıla 
rın, çocuğunu oyala
mak isteyenlerin, 
açıp kapatanların, 
uykusu kaçanların, 
canı sıkılanların 
hayati önem taşıyan 
"112 Acil Ambulans” 
servisini boşu boşu
na meşgul ettiğini 
söyledi.
Esin, yaptığı açıkla
mada, "112 Acil 
Ambulans" servisine 
günde yaklaşık 60 
bin civarında gerek
siz çağrı geldiğini 
belirtti.
Daha önce boş 
çağrıların 100 bine 
yakın olduğunu, 
yapılan uyarılar 
sonucu bu rakamın 
düşe düşe 60 bine

Yurt dışına gidecek 
öğretmenlere yeterlilik sınavı

Yurt dışına 
gönderilecek sınıf 
ve branş öğretmen
lerinin belirlenmesi 
için mesleki 
yeterlilik sınavı 
yapılacağı bildirildi. 
Malatya Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan duyuruya 
göre, yurt dışında 
yaşayan soy
daşlarımızın öğren
im çağındaki çocuk
larının eğitim- 
öğretimlerinde 
görevlendirilmek 
üzere sınavla sınıf 

düştüğünü dile 
getiren Esin, 112 
servisinin ücretsiz 
olmasının da bunda 
etken olduğunu 
vurguladı. Esin, 
şunları kaydetti: 
"Gün içinde 2-3 bin 
de sağlıkla ilişkili 
olup, ambulanshk 
olmayan vaka ihbar 
ediliyor. Yatalak 
veya çok hasta 
olduğu için dışarı 
çıkaramadığı has
tasına evinde iğne 
yaptırmak, serum 
taktırmak isteyenler 
oluyor. Çocuğunun 
ateşinin çıktığını 
veya boğazının 
şiştiğini söyleyenler 
çıkıyor. 'Parmağım- 
kanıyor' diye 
arayanlar bile var. 
Bu gruplara hizmet 
vermek görevimiz 
değil."

ve branş öğretmeni 
seçimi yapılacak. 
Yurt dışına gitmek 
isteyen öğretmen
lerin sınav 
başvurularını 
15-22 Ocak 2007 
tarihleri arasında 
elektronik başvuru 
yöntemiyle yapabile
cekleri belirtildi. 
Mesleki Yeterlilik 
Sınavı'nın ise 
4 Şubat 2007 
günü Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılacağı öğrenildi.

BURSA HAKİMİV€T V€ K€NT 
GAZETELERİNE İLAN ve R€KLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sağlıklı bir 
yaşam için 

yürüyüş şart

Teknolojinin sağla 
dığı geniş imkanlar 
nedeniyle son yıllar
da sağlık açısından 
büyük sorun oluştu
ran hareketsizlik, 
kalp-damar ve 
hareket sistemi 
rahatsızlıklarında en 
önemli etken olarak 
gösteriliyor.
Selçuk Üniversitesi 
Beden Eğitim ve 
Spor Yüksek Okulu 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Yalçın Kaya, 
sağlıklı bir hayatın 
♦emel şartlarından 
birinin, hareket 
halinde olmak ve

I yürümeyi alışkanlık 
' haline getirmek 

olduğunu belirtti.
| Yürümenin, insanın 

kendi solunum ve 
dolaşım sistemini en 
hafif düzeyde ritmik 
şekilde çalıştıran

I aktivite olduğunu 
ifade eden Kaya, 
"Hareket sistemi ve 
kalp-damar hastalık
larının oluşmasında 
en önemli etken 
hareketsizliktir" dedi. 
Teknolojinin sağla 
dığı geniş imkan
ların, insanların 

Siğili önemseyin
Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hasta nesi 
Başhekim Yardımcısı ve Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Uzmanı Dr. Özcan Memiş, siğilin vücudun çeşitli 
bölgelerinde çıkabileceğini belirterek, önemsen
memesi halinde hastalığın riskli sonuçlara 
yol açabileceğini söyledi.
Viral kökenli bulaşıcı bir hastalık olan ve tıp dilinde 
'Papillöma virüs' diye adlandırılan siğilin, virüsü 
taşıyan kişilerle temasla deriden deriye bulaşa
bildiğin) kaydeden Dr. Memiş, "Bu nedenle de siğil 
taşıyan kişiler bunu diğer aile bireylerine, arkadaş 
larına bulaştırabilirler. El sıkışma, öpüşme, dokun
ma, aynı havluyu kullanmayla da bu virüs başkaları
na aktarılabilir. Çoğu zaman yüz, göğüs ve boyunda 
kahverengi düz lekeler şeklinde görülüp, tanınması 
ve hasta tarafından siğil olduğunun anlaşılması zor 
olabilir. Bu kahverengi, sarı lekeler çoğalarak 
tüm yüze, göğse ve hatta karın bölgesine dek 
yayılır. Bazen uzun yıllar fark edilmeyebilirler, 
bu da sayılarının artmasına neden olabilir.
Elde ve ayakta ise daha kabarık üstü tırtıklı 
deri kabalaşmaları olarak görülür" dedi.

hayat standardını 
yükseltmesine 
karşın, otomobillerin 
yaygınlaşması, inter
net ağının büyümesi 
gibi gelişmelere 
bağlı olarak insanları 
hareketten uzak 
hantal bir hayata 
sürüklediğini 
vurgulayan Kaya, 
şunları kaydetti: 
"Sağlıklı ve kaliteli 
bir yaşam için 
yürüme herkesin en 
rahat yapabileceği 
sporlardan birisidir. 
Yürüme sporundaki 
temel amaç, vücu 
dun kalp, dolaşım, 
solunum sistem
lerinin kapasitelerini 
artırmaktır. Yürüme, 
hafif tempoda uzun 
sürede yapıldığı 
takdirde, vücuttaki 
stok yağların 
yakılmasında 
önemli rol oynar. 
Ayrıca fazla kilolar
dan kurtulmak için 
de yürüme önemlidir. 
Yediden yetmişe 
herkese sağlıklı 
bir yaşam için 
yürümeyi ihmal 
etmemesini 
öneriyoruz."

7 YAŞ
Barış Güler’in 
kaleminden

ÇİZİYORUM

Kuşburnu ve pekmezin faydaları
Kış mevsiminin vaz 
geçilmez besinleri 
olan pekmez ve kuş 
burnunun birçok fay
dasının bulunduğu 
bildirildi.
Kış aylarında pekmez, 
kuşburnu marmeladı 
gibi ürünlerin tercih 
edildiği, C vitamini 
bulunan kuş bur
nunun soğuk algın
lığına karşı bağı şıklık 
sistemini güç 
lendirdiği ifade edildi. 
Kuşburnunun sağla 
dığı faydalar şöyle: 
"Solunum enfeksi 
yonlanna iyi geliyor, 

aynı zamanda vücutta 
dirilik sağlıyor. 100 
gram kuşburnunda 2 
kilogram portakala 
eşdeğer C vitamini 
var. Aynı zamanda 
etkin bir kan temiz
leyicisi. Mide kramp 
larına ve sindirim sis
temi zorluklarına kar 
şı da oldukça 
faydalı bir besin." 
Pekmezin ise yüksek 
şeker içeriği nedeniy 
le iyi bir karbonhidrat 
ve enerji kaynağı 
olduğu, özellikle gün
lük kalsiyum, demir, 
potasyum ve mag

nezyum gereksinimi 
nin büyük kısmını 
karşıladığı vurgu
landı. Pekmezin fay
daları ise şöyle:"1 kg 
üzüm veya 200 gram 
pekmez, kalori açısın
dan bin 150 gram sü 
te, 300 gram ekmeğe 
veya 350 gram ete 
eşdeğer. Özellikle 
üzüm pekmezinin 
içinde doğal olarak 
bulunan glikoz ve 
früktoz, vücutta 
hemen emilerek kana 
karışır ve metaboliz
mada enerjiye 
dönüşür. Sabahları

içilecek iki yemek 
kaşığı pekmez,herkes 
için çok değerli ve 
çok önemli olan 2 
milig ram demir, 80 
milig ram kalsiyum ve 
58 kcsal enerji ihtiy
acını karşılayacaktır." 
Havalardaki ani soğu
mayla birlikte soğuk 
algınlığına bağlı en 
feksiyonların sayısı 
artarken, bu havalar
da vücudun sıcaklık 
dengesini korumak 
için pekmez ve kuş 
burnu marmeladı tü 
ketilmesi tavsiye 
edildi

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
MASKELİ BEŞLER IRAK 11.45 - 14.00 - 15.15 - 16.15- 18.30 - 19.45 • 20.30
ERAGON 13.00-17.30

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)
ATLAS SİNEMASI
İLK AŞK 12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.00

(Rezervasyon Tel : 512 03 46)
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER IRAK 12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30

(Rezervasyon Tel : 513 64 06)
L--- -----  --- ------------ - ----
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Zeytinyağının faydaları Ağız içi yaralarını hafife almayın
Zeytinyağının düzenli 
olarak kullanılması 
durumunda, kan yağ 
oranında yüzde 10* 
15'e varan düşme 
sağladığı bildirildi. 
Adnan Menderes 
Üniversitesi (ADÜ) 
Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Ana Bilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Tarkan Tekten, 
zeytinyağının insan 
sağlığı üzerindeki 
olumlu faydalarının, 
bilimsel tetkiklerin 
yanı sıra uygula
malarda net olarak 
görüldüğünü söyledi. 
Düzenli olarak 2 
yemek kaşığı doğal 
zeytinyağı tüketen 
insanların kolesterol 
düzeylerinde son 
derece olumlu 
sonuçlar elde 
edildiğini ifade eden, 
Tekten şöyle konuştu: 
"Zeytinyağı tekli doy
mamış bir yağ. 
Tereyağı gibi katı 
değil. Biz besinlerle 
birlikte bir diyet lis

tesinde ortalama 
yağların yüzde 20'sini 
oluşturacak seviyede 
zeytinyağı tüketimini 
hastalarımıza öneriy
oruz. Kolesterolü ve 
tansiyonu yüksek 
kişiler için zeytinyağı 
önemli bir ürün." 
Zeytin ve 
zeytinyağının, kemik 
gelişimine katkı 

sağladığı gibi yaşlan
mayı da önleyici etki 
yaptığına dikkat 
çeken Doç. Dr. 
Tekten, içerdiği vita
minlerin hücre yeni- 
leyici özelliklere 
sahip oldukları için, 
yaşlılık tedavisinde 
de kullanıldığını, cildi 
besleyip koruduğunu 
ifade etti.

Ağız içinde oluşan, 
bazen tekrarlayım 
olan yaraların, basit 
bir vitamin eksikliğin
den kaynaklanabile
ceği gibi kanser, 
behçet ve frengi gibi 
ciddi hastalıkların da 
başlangıcı olabile
ceği bildirildi.
Çukurova Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Anabilim 
dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Soner Uzun, 
yemek yemeyi, 
konuşmayı, hatta 
genel vücut sağlığını 
etkileyebilen ağız içi 
yaraların, her yaşta 
görülmekle birlikte 
erkeklere oranla 
kadınlarda daha sık 
rastlandığını belirtti. 
Ağız yaralarının, 
genellikle bir bölge 
de, bazı durumlarda 
birkaç farklı noktada 
oluşabildiğini, bazen 
3-5 günde geçip bir 
kaç ay sonra yeniden 
tekrarlayabildiğin! 
ifade eden Uzun,

şunları kaydetti: 
"Halk arasında (aft) 
diye adlandırılan bu 
yaralar mutlaka dikka 
te alınmalı. Ağız içi 
travmalar, özellikle 
diş darbeleri, aft olu 
şumunu başlatan en 
önemli nedenlerdir. 
Tuzlu gıdalar, asitli 
içecekler, sigara, 
baharatlı yiyecekler 
afta neden olabilir. İçi 
sıvı dolu, ağrılı kabar 
cıklar halinde, ağız 
içi ve dışında, hatta 
yüzün başka böl

gelerinde de 
görüle bilir." 
Uzun, dudağın iç 
kısınılan, damak, 
dil, yanak içleri 
ve diş etleri gibi 
yumuşak dokulara 
yerleşmeyi seven 
küçük yarala rın, 
basit bir vitamin 
eksikliğinden kaynak 
(anabileceği gibi kan 
ser, behçet ve frengi 
gibi ciddi hastalık
ların da başlangıcı 
olabileceğine 
dikkati çekti.

Göğüs ağrısına dikkat
Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi'nde 
düzenlenen halka 
açık konferanslar 
kapsamında, 
Kardiyoloji 
Uzmanı Dr.

Fikret Besnili, 
'Göğüs Ağrısı'nı 
anlattı.
Göğüs ağrısının 
kalp ve kalp dışı 
nedenlerini, 
teşhis yöntemlerini 

ve nasıl tedavi 
edileceği konularında 
bilgi veren 
Dr. Besnili, 
"Göğüs ağrısının 
nedeninin erken 
tespiti hayatın ileri

dönemlerinde 
ciddi problemlerle 
karşılaşmamak 
için çok önemli" 
dedi.
Bu tespitin fiziki 
muayene ve

kolay tetkiklerle 
mümkün olabildiğini 
belirten Dr.
Besnili, "Göğüs 
ağrısı çok basit bir 
kas ağrısı olabileceği 
gibi, çok ciddi bir 
kalp krizinin de 
belirtisi olabilir.
Bu tür şikayetlerin 
abartılmaması 
ama ihmal de 

edilmemesi 
gerekir" diye 
konuştu. 
Özellikle, hasta 
olmadan önce 
tedbir alınması 
gerektiğine dikkati 
çeken Dr. Besnili, 
sunumunun 
ardından katılım
cıların sorularını 
cevapladı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

<

Ix/ı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

|

I

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28K

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 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
B

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

[=£ • TAKSİLER

T Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE15 Ocak 2007 Pazartesi ERÇEK ECZANESİ Ahmet Dural Meydanı Tel: 513 20 05 GEMLİK
GEMÜK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2646 

FİYATI : 0.25 YTL. (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)
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R. Boschspor : 2 Gürsuspor : 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik ilçe stadında 
oynanan ve süper 
lig B grubunda üst 
sıraları etkileyecek 
maçta R. Boschspor, 
rakibi Gürsuspor'u 
2-1 yenerek büyük 
avantaj yakaladı. 
Grubunda 32 puanla 
ikinci sırada bulunan 
Boschspor ile 30 
puanla üçüncü 
sıradaki Gürsuspor 
arasındaki maçta 
ilk yarıda fırsatları 
değerlendiren taraf

Boschspor oldu. 
Maça iyi başlayan 
R. Boschspor 
maçın henüz ikinci 
dakikasında Şenol'la 
1-0 öne geçti.
25 dakikada Caner'in 
sol ayağının dışı 
ile 25 metreden 
vurduğu top köşeye 
gidince ilk yarı 
Boschspor'un 2-0 
üstünlüğüyle sona 
erdi. İkinci yarıya 
gol için başlayan 
Gürsuspor, rakibine 
oranla daha iyi atak
lar yapmaya başladı.

66 dakikada 
oyuna yeni giren 
Recep, karambolde 
attığı golle durumu 
2-1 yaptı. Maçın bu 
şekilde bitmesi bek
lenirken 89 dakikada 
kazanılan penaltıyı 
Boschspor'dan 
Mehmet kaleciye 
teslim edince 
maç 2-1 sona erdi. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mehmet Efe (7) 
Kamil Çetin (7) 
Mehmet Tan (7)

R. BOSCHSPOR : 
Naci (7) Samet (6) 
Çaner 879 Serdar 
Öztan (7) Cesur (6) 
Mustafa (7) Serdar 
Tuğrul (5) Abdulmut 
talip (7) (Ceylan 3) 
Şenol (6) Cüneyt (6) 
(Mehmet 1) İlhan (5) 
(Halil 4) 
GÜRSUSPOR : 
Mehmet (5) Murat (5) 
İbrahim Yıldız (5) 
Orhan (4) (Recep 7) 
Mehmet (6) İbrahim 
Can (5) Akın (4) 
(Taşkın 3) Ercan (4) 
(İbrahim Demir 5)

Muzaffer (5) Mecit (5) Şenol, Dk. 25 Caner
Volkan (5) (R. Boschspor) Dk. 66
GOLLER : Dk. 2 Recep (Gürsuspor)
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Hastanenin onarımı yapıldıktan sonra Kadın Doğum ve Çocuk 

Sahil Devlet Hastanesi 
onarım için boşaltılıyor 
Gemlik Sahil Devlet Hastanesi yapılan ölçümlerde dayanıklı olmadığı anlaşıldığından 
gerekli onaranların yapılması için üst kattan itibaren boşaltılmaya başlandı. Acil servisi ile 
poliklinik kısmının haricinde tüm araç ve gereçlerin boşaltılacağı öğrenilen binada tüm 
çalışmaların yaklaşık bir ay süreceği öğrenilirken boşaltma işleminden sonra onarım ve 
tadilat çalışmalarına hazırlanan proje kapsamında başlatılacağı bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Hastanesi olarak hizmet verecek

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
16 Ocak 2007 Salı info(a),gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

“Başkan izin 
versin biz yapalım” 
İskele Meydanında bulunan çay 
bahçelerinde eksikliği hissedilen 
tuvalet ihtiyacı işletmecilerle müşteri
leri karşı karşıya bırakıyor. İskele 
Meydam’nda tuvalet ihtiyacının 
olduğunun bilindiğini söyleyen Gurup 
Aile Çay Bahçesi sahibi Haşan 
Toksabay, "Belediye izin versin çay 
bahçesinin uygun bir alanına tuvalet 
bölümü yapmaya hazırım’’ dedi. 5’de

Küçük Kumla belde sakinleri, BURULAŞ’ın otobüs bilet fiyatlarına yürüyüşle tepki gösterdiler

Kumlahların zam tepkisi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dünya ısınıyor..
Ocak ayının ortasını da geride bıraktık.
Kasım, Aralık ayları da bugünler gibi 

geçti.
Hava ısısı 15 derecenin üzerinde, nere 

deyse ağaçlar erken çiçek açacak.
Geçmiş yıllarda böyle havaları Şubat 

aylarında yaşadık ve şaşırdık.
Yine şaşırıyoruz.
Kışın en şiddetli geçtiği aydır Ocak 

ayı..
Ama gelin görün ki, bu yıl anormal gi 

diyor.
Bu işin sonu nereye varır bilmem.
Bilim adamları buna küresel ısınma 

diyor.
Tüm dünyada mevsimler arasında 

anormal derecede sıcaklık farkı yaşam 
yor.

Kışlar ılıman geçmeye başladı.
ABD, deodorant kullanımında kısıtla

ma getirileceğini yazıyor gazeteler.
Nedeni ise deodorantların doğayı kir

letmesi..
Dünya’nın üzerindeki katmanlarda ya 

şanan değişiklik, güneş ışınlarının dünya 
ya yansımasını değiştiriyor.

Dünya ısınıyor.
Bunun canlılar üzerindeki etkisi sap

tanmaya çalışılıyor.
Dengeler değişiyor.
Dünyayı çöplüğe dönüştürdüğümüz 

yetmiyormuş gibi, uzayı da bozduk.
Ağustos’ta kar yağarsa şaşmayın.

Belde içinde toplanan Kumlalılar, yolcu taşıma ücretlerine yapılan zammı 
protesto etmek amacıyla köyden İskele Meydanı’na kadar yürüdüler. Davul çalarak 
dört kilometrelik yolu yürüyen Kumlalılar, yolcu taşıma ücretlerinin fazla olması 
nedeniyle at üzerinde yolculuk yapmak zorunda bırakıldıklarını söyleyerek, istekleri 
kabul edilinceye kadar tepkilerinin devam edeceğini söylediler. Haberi sayfa 3’de

BUSKI su serpti
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ye Ka 
nalizasyon İdaresi 
(BUSKI) Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinavcı, 
hiç yağış olmasa dahi 
Bursa'nın 1,5 aylık su 
rezervinin bulun
duğunu söyledi. 
BUSKİ Genel Müdürü 
Çetinavcı, son gün
lerde mevsimin kurak 
geçmesi sebebiyle 
kamuoyunda yaşanan 
Bursa'nın su ihtiyacı

ile ilgili endişelere 
açıklık getirdi. Avcı, 
kentin su ihtiyacının 
yüzde 85'nin karşı
landığı kaynak olan 
Doğancı Barajı'ndaki 
birikmiş su rezervinin 
şu anda 4 milyon 
metreküpün üzerinde 
olduğunu kaydetti. 
Bursa'nın su ihti ya 
cinin yüzde 10'nun 
pınarlardan, yüzde 
5'nin de yer altı 
sularından kaynaklan

dığının altını çizen 
Çetinavcı, "Şu anda 
Doğancı Barajı'n daki 
su kotu seviyesi 
310.10'dur. Minimum 
ölü hacim oranı ise 
305'tir. Bu ikisi arasın
daki 510 santimetrelik 
su yüksekliğinde yani 
rezervde birikmiş olan 
hacim miktarı 4 milyon 
metreküpün üzerin 
dedir. Şehre ortalama 
günde 245 bin metre 
küp su veriyoruz” dedi

gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


16 Ocak 2007 Sah Sayfa 2

Buluşma Sahil Devlet Hastanesi
Gürhan ÇETİNKAYA

Konuş ey halkın...
"Konuş
dudakların varken daha 
sözcükler güneş 
sözcükler ırmak olur 
kapılar açılır sözcüklerle 
köprüler kurulur 
silah gibi kuşananlar 
çoğaldıkça sözcükleri 
sonu gelir zalimlerin 
konuş konuş 
dudakları varken, 
konuşmuş olanlara 
borcundur konuşmak" 
Olof Palme'nin cenaze töreninde

Helga Hanschen tarafından okunmuş 
bu şiir.

Özgür, bağımsız ve kendine güve
nen insan konuşur..

Düşüncelerini açıklamak için 
konuşur.

Tepkilerini dile getirmek için 
konuşur.

İnsanı diğer canlılardan ayıran 
iletişim kurabilme yeteneğidir.

Bilgi, uygarlık, kültür bu yeteneğin 
ürünüdür.

Bu ürün, kalıcı, kuşaktan kuşağa 
şarkılarla, türkülerle, kitaplarla, basılı 
ve görsel araçlarla aktarılan bir 
birikime dönüşür.

İnsanlığı sürekli geliştiren ortak akıl 
ve ortak bellek böyle oluşur.

Türkiye'yi bugünlere taşıyan ortak 
akıl ve oluşan ortak bellek ne yazık ki 
geniş halk kitlelerinin katkısıyla 
oluşamıyor..

Özgürlüklerin bol ve ucuzladığı 
dönemlerde "konuşanların", yasak
ların başladığı dönemlerde "susan
ların" oluşturduğu ortak bellek de 
çok unutkan oluyor.

Türk insanının ciddi bir zafiyeti....
"Sessizlik"
"Sus küçüğün geriye kalan her şey 

büyüğün"özdeyişiyle yaratılan" 
susan" çoğunluk..

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 
sarsıldığı bugünlere gelişi hazırlayan 
ana etken

"Konuşmamak" 
"Kabullenmişlik" 
"Tepkisizlik" 
Doğal olarak bu "yapı" yönetenlerin 

işini kolaylaştırıyor.
İstedikleri düzeni rahatlıkla kurma 

ve kollama cesaretini veriyor..
Sessizlik üzerine kurulan düzenden 

çıkan sonuçlar da toplumu "karanlık
ta" bırakıyor..

Aslında Türk toplumunun bugün 
içinde yaşamakta olduğu sorunların 
ana nedeni kendisi..

Gerçi...
Uygulanan yöntemler, 

"sindirilmişliğin" alt yapısını oluştu
ruyor..

Oluşturmasına da...
"Yurttaşlık" bilincine varmış bir 

insanın"da kendisini yakından 
ilgilendiren "uygulamalara" tepki ver
mesi gerekmez mi?

Özgürce düşünen ,özgürce 
konuşan, özgürlüğünün sınır
landırıldığı dönemlerde daha çok 
konuşarak özgürlüğünün sınırlan
masına asla razı olmayan yürekli bir 
"halk"ın elde edeceği kazanımları 
düşünmek bile insanı "mutlu"ediyor.

İşte o zaman halk,sahneye konulan 
oyunun içeriğini daha iyi anlayacak...

Tasarlanan "projeleri" daha iyi 
algılayacak..

Gemlik Sahil Devlet Hastanesi 
yapılan ölçümlerde dayanıklı 
olmadığı anlaşıldığından 
gerekli onarımların yapılması 
için üst kattan itibaren 
boşaltılmaya başlandı.
Dispanser olarak yapılan 
ve daha sonra hastaneye 
dönüştürülen binada bulunan 
odaların koğuş sistemine 
göre yapılması nedeniyle 
kullanışlı bulunmayan binada 
iç düzenlemeler de yapılacak. 
Acil servisi ile poliklinik

onarım için boşaltılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ kısmının haricinde tüm araç 
ve gereçlerin boşaltılacağı 
öğrenilen binada tüm çahşmala 
rın yaklaşık bir ay süreceği 
öğrenilirken boşaltma işlemin 
den sonra onarım ve tadilat 
çalışmalarına hazırlanan proje 
kapsamında başlatılacağı 
bildirildi. Çalışmalar sürecinde 
vataklı hasta ve amelivat 
işlemlerinin yapılmayacağı 
hastanenin onanırımdan 
sonra Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi olarak 
hizmet vermesi bekleniyor.

ARANAN GAYRİMENKULLER
AA-004 Mevki önemli değil 1000 M2

AA-010 Bursa Yolu Özeri 4000 M2 Tır Parkı olacak 
AA-13 Kumla Narh arası 1000 M2

Deniz görecek içinde ev olabilir
AA-027 Yalova Yolu 1000 M2 Ticari İmar

Zeytin Satış Mağazası Olacak
AA-044 Orhangazi çevre yolu 1500 M2 zeytin

EE-009 Sahilde 200 M2 2kath deniz görebilecek 
ûst üste veya karşılıklı iki daire veya dubleks

EE-036 Mevki önemli değil 5 katlı kelepir olacak bin;
EE-046 İstiklal Cad. Zemin yatırım amaçlı dükkan.

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA-009 Kurtul 280 M2 köy içi 60.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe149 M2 Deniz Manzaralı yola
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası

AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL

AA-026 Hamidiye Mh. 3184 M2 Merkeze yakın 
konut imarlı 2.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 530,000 M2 Depolama imarlı
AA-036 Zeytin Hali yanı 160 M2 depo yerine 
müsait 25.000 YTL
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa İmarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola

AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2

AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı 
zeyitin ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL

www.kocakgayrimenkul.com
1/ fi f A 1/ GAYRİMENKUL

BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DRS / G6MUK ŞUB6SI
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etüdlü 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-063 Narlı Köyü 1.222 M2 anayola 5 mt. 300.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2

AA-067 İznik Göl kenarı 800.000 M2 Turizm
tesisis kurulabilir 5.500.000 YTL
AA-088 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL 

yoluna 150 mt. cephe benzindik olabilir. 250.000 YTL

AA-092 Yalova Yolu 9.408 Gemlik’e çok
yakın ticari imarlı 3.000,000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL

EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-071 Esadiye Köyü Yalova 12902 M2

I532 M2 anayola cepheli

EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 

meyve ağaçlı 130.000 YTL

EE-002 Manastır 100 M2 4. kat 3+1 koloriforll 95.000 YTL
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL 
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımyı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2,kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6. kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-015 Eski pazar cad. 95 M2 2-1 sobalı, 
kartonpiyeri! 50.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL
EE-018 Hamidiye Mh. 144 M2 4.kat 
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Bahkpazarı 60 M2 3.kat 2+1
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL

pimapenli, saten boya, kartonpiyeri 80.000 YTL 

kalorifenr, full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz
bakımlı daire 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazarı 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 

kaloriferli 70.000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola 
cepheli kaloriferli 70.000 YTL 

:E-062 Manastır 120 B2 4. kat 3+1 full 
iaıre 100.000 YTL 

bakımlı daire 60.000 YTL
E E-081 Manastır 135 M2 l.kat 3+1
full-doğalgaz 90.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3 kat 3+1 çift

EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2. kat
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyeri!,

EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda 
3+1 full, lüks, ağustos 2007 toslim doniz manzaralı 10 
adot dairo Gomlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
EE-093 Manastır 195 M2 5.kat 
4+1 2 banyo, 2 wc, asansörlü, doğalgazlı 
EE-130 Manastır 195 M2 3.kat 
4+12 banyo, 2 wc, asansörlü, doğalgazlı 

4+12 banyo, 2 wc, asansör, doğalgaz
EE-094 Manastır 155 M2 zemin
3+1 2007 temmuz teslim krediye uygun
EE-096 Manastır 150 M2 l.kat 3+1
doniz manzaralı kaloriferli, özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3.kat 3+1
özel yapım lüks kaloriferli 120.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1.2.3.4.5. katlarda 3+1 full lüx
Ağustos 2007 teslim doniz manzaralı 10 adot 125.000 YTL
EE-125 Manastır 155 M2 l.kat 3+1 2007
Temmuz teslim krodiyo uygun 120.000 YTL
EE-130 Manastır 195 M2 .6. katlarda 4+1 2 banyo,
2 wc, asansörlü, doğalgazlı 5 adot 170.000 YTL 
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı, 
kartonpiyeri! 70.000 YTL

EE-149 Hamidiyo Mh. 110 M2 3+1
Gazi okulu yanı bakımlı 55.000 YTL

EE-153 Kumla 80 M2 5,kat 2+1 site içerisinde bakımlı

EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3*1 bakımlı denil

EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak 80.000 YTL

EE-159 Dörtyol 130 M2 10. kat 3+1 
özel yapım lüx 105.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-105 Demirsubaşı Mh. 24 M2
zemin köşe dükkan 55.000 YTL
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M2
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-065 Alaşar Köyü 2828 M2 2800 M2 kapalı

EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275,000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

KİRALIK DAİRE
EE-006 Hisartepe 130 M2 3.kat 2*1 asansörlü, 

kaloriferli, 2 aylık depozit 350. YTL 

doğalgaz kapıda, full eşyalı 550. YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dııblex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı 
EE-668 Dobnıca 500 M2 Iripla full lüks 350 M2 bahçe 300.000 YTL 

EE-060 Dobnıca 500 M2 Tripleı villa full lüks daire 600.000 YTL 

EE-4J76 Karacaali 550 M2 Iripler denire sıfır, jakuzili bahçe 325.000 YTL 

EE -078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı 
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 triplex site içi denize 50 mt 220.000 YTL
EE-I4I Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 250.000 YTL 

EE-101 Bursa Çekirge 180 M2 triplez özel yapım lüks 400.000 YIL 

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site İçinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE-056 Bahkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-010 Hisartepe 190 M2 2,5 katlı 1 
müstakil 2,5 katlı , sobalı

'SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL fl
EE-003 İskele Meydanı 55 M2 5 katlı 
meyhaneler sırasında bina 200.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutşatlı, i 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-039 Fıstıklı 35.000 M2 kabası bitmiş
Resort Otel 1.450.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarh benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 I
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL fl
EE-073 İstiklal Cad 25 M2 2 katlı devren kiralık » 
dükkan faal durumda market, tekel bayi. 50.000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40.000 YTL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde 
Kayıt No'sunun bildirilmesi rica olunur.

http://www.kocakgayrimenkul.com
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Küçük Kumla belde sakinleri, BURULAŞ’ın otobüs bilet fiyatlarına yürüyüşle tepki gösterdiler

Kumlalılarm zam tepkisi Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

û YazıYORUM

Sezer fırtınası....

Seyfettin SEKERSÖZ 
Küçük Kumlahlar 
dün köyden yalıya 
kadar yürüyerek 
otobüs ücretlerine 
yapılan zammı 
protesto ettiler.
Belde içinde toplanan 
yaşlı genç, kadın 
erkek kalabalık grup, 
davul çalarak Sahilde 
bulunan İskele 
Meydam’na kadar 
yürüdü. Bu arada İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığının geniş 
güvenlik önlemi 
aldığı görüldü. 
Gemlik-Kumla 
arasının 1.50 Ykr 
olmasına karşılık 
köyden yalıya kadar 
aynı ücretin alınması
na tepki gösteren 
Kumlahlar, köy içi 
ile yalı arasında ring 
seferi düzenlenmesi
ni ve Gemlik şehir 
içi fiyatının uygulan
masını istediler.
Yol boyunca at 
üzerinde, traktör ve 
motosiklet ile yak
laşık 4 kilometrelik 
yolu yürüyen 
Kumlahlar, hem 
Burulaş'a hem de 
AKP karşı 
tavır içinde olacak
larını duyurdular. 
OTUZ YIL 
GERİYE GİTTİK 
Jandarma eşliğinde 
İskele Meydam’na 
kadar gelen 
Kumlahlar 
saygı duruşunda 
bulunarak hazırladık
ları bildiriyi okudular. 
Otobüs ücretlerin 
fazla olması 
nedeniyle 
at üzerinde yolculuk 
yapmak zorunda 
bırakıldıklarını öne 
süren Kumlahlar,

"Bizi otuz yıl 
geriye götürdüler, 
Büyükşehir bunu 
içine sindirebiliyorsa 
yazıklar olsun. Bizi 
traktörle, at sırtında 
yolculuk yapmaya 
layık görüyorlar" 
diye tepki gösterdiler. 
Tepkilerinin 
demokratik hak 
olduğunu söyleyen 
Kumlahlar, bu 
tepkilerinin istekleri 
kabul edilinceye 
kadar süreceğini de 
belirttiler.
Gemlik'ten Kumla 
köy içine akşam 
saat'20.15'den 
sonra otobüs 
olmadığına da 
dikkat çeken 
Kumlah vatandaşlar, 
"Akşamları 
Gemlik'ten 
Kumla'ya ancak 
özel taksi tutarak 
gelebiliyoruz. 
Çalışmaya giderken 
nasıl gideriz, 
nasıl geliriz diye 
düşünüyoruz. Yalıdan 
köy içine her gün işe 
gidenler var,

3 YTL bizler için çok, 
bunun için Gemlik 
gibi şehir içi ring 
seferi konmasını 
istiyoruz" dediler. 
Davul zurna

eşliğinde köy 
içinden başlayarak 
İskele Meydanı’nda 
son bulan ücretlere 
tepki yürüyüşü 
olaysız sona erdi.

Şimdi de takvimde yazmayan "Sezer fırtı
nası" esiyor. Şiddetini artırabilir.

Cumhurbaşkanı Sezer'in "nisanda erken 
seçim yapılması, cumhurbaşkanını yeni Mec 
lis'in seçmesi gerektiği" ve "siyasi partiler 
için barajın yüzde 10'un altına düşürülmesi" 
söylemi, siyaset atmosferine yoğun elektrik 
yüklemekte.

Bu elektrik yüklemesinin süreceği sezil 
mekte.

Sezer, neden böyle bir konuşma yaptı?
Herhalde... Boş laf etmek için değil..
ilk olasılık, 7 yıllık görev süresinin sonuna 

gelen bir cumhurbaşkanının kendince 
doğru bildiği şeyleri, henüz zaman varken di 
le getirmesidir. Bir beklentisi olmaksızın 
ulusuna, devletinin doruğundan yapabileceği 
son hizmeti, vicdan rahatlığıyla vermek iste 
mesidir.

Buna, cumhurbaşkanının hukukçu kimliği
ni de eklemek gerekir.

Anayasa ve yasalar gereği bu Meclis, cum 
hurbaşkanını seçebilir. Sonbaharda, yani, ya 

| sal 5 yıllık dönem sonunda da genel seçimler 
i yapılır ama "kanunların ruhu” da önemlidir.

Cumhurbaşkanı Sezer, seçmen sayısının 
sadece yüzde 25'ini temsil eden, buna karşı 
hk, Meclis'teki oranı yüzde 6O'ı aşan AKP'yi 
"kanunların ruhu" ilkesiyle sorguluyor ola
bilir.

"AKP'nin oylarının daha da düştüğünü" 
kamuoyu araştırmaları bir yana bizzat 
Başbakan Erdoğan söyledi. O halde nisan 
ayında cumhurbaşkanını bu Meclis'in, 
daha doğrusu temsil oranı daha da düşmüş 
AKP grubunun seçmesi olasılığını 
Sezer'in sakıncalı gördüğü anlaşılıyor.

İkinci olasılık, bu çok önemli siyaset gün- ; 
deminde, doğrudan söz söylemeyi sakıncalı 
bulan duyarlı kurumların, görüşlerini Cum 
hurbaşkanı Sezer'e sunmuş olduklarıdır.

Aynı kaygıyı paylaştığı anlaşılan Sezer ta 
rafından dile getirilmesidir.

Bir süredir Çankaya ile duyarlı kurumların, 
hükümetle farklı çizgilerde oldukları zaten 
gözlenmekte.

"AB'ye sürpriz öneri" karşısında tepkileri 
bunun son örneği....

AKP, Meclis çoğunluğuna dayanarak, 
"erken seçim kararı" almaz, kendi adayını 
cumhurbaşkanı seçebilir. Ama... Böylece 
seçilen kişi ulusun tamamını kucaklayacak 
"tarafsız" cumhurbaşkanı tanımına uygun 
olur mu?

"Tarafsızlık" da bir Anayasa maddesi...
Sezer'in cumhurbaşkanı seçilmesi süre 

cinde dönemin "gölgedeki gücü" olan 
Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, 
hükümetin 3 ortağının yanı sıra muhalefetteki 
DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in de imza
sını almıştı.

Sezer'in seçimine, Meclis'in neredeyse 
tamamının ve ulusun büyük çoğunluğunun 
iradesi yansımıştı.

Demirel'in DYP'si onu tek başına cumhur
başkanı seçecek Meclis çoğunluğuna sahip 
değildi, fakat hükümet ortağı CHP'nin de 
oylarıyla hem Meclis'in hem de ulusun adayı 
olarak gösterildi ve seçildi.

Merhum özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi 
çok tepki çekmişti. Seçmen tabanı ve 
Meclls'te tek başına cumhurbaşkanı seçecek 
çoğunluğuyla ANAP, bugünkü AKP duru
mundaydı. Oran çarpıktı.

özal dinlemedi, seçildi.
Tepkiler için "alışırlar, alışırlar" diyordu.

Ama... Kendisi bile "alışamadı."
Cumhurbaşkanlığının en güçsüz olduğu 

dönemdi denilebilir. Yakınlarına göre, özal 
yaşasaydı, Çankaya'yı bırakacak ve yeni bir 
parti kurarak aktif siyasete geçecekti.

mailto:ozcanvurall933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kemal Demirel’in soru önergesine Bakan Ekerden cevap geldi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel’in TBMM'ne 
verdiği yazılı soru 
önergesine Tarım 
ve Köyişleri Bakanı 
Mehdi Eker tarafın
dan cevap verildi. 
Demirel, bölgedeki 
zeytin üreticilerinin 
yaşadıkları sorunları 
dile getirerek 
"Ülkemiz toplam 
zeytin üretiminde 
dördüncü sırada 
olmasına rağmen; 
dünya sofralık zeytin 
üretiminde siyah 
sofralıkta ilk, yeşilde 
ikinci sırada yer 
almaktadır.
Ülkeler başka ülke 
fere karşı avantajlı 
oldukları üretimlerini 
iyi düzeye çıkarmak 
zorundadırlar. Bizim 
ülkemiz için zeytin 
avantajlı bir üründür 
ve üretimin artırılıp, 
desteklenmesi için 
zeytin konusunda 
Tarım politikası 
oluşturulması 
gerekmektedir. 
Bölgedeki zeytin 
yetiştiricilerinin duru
mu her geçen gün 

daha kötü bir hale 
gelmektedir. Ayrıca 
son yıllarda sıkıntılar 
katlanarak artmakta, 
üretici elde ettiği 
zeytini hak ettiği 
fiyata satamadığı için 
sorun yaşamakta 
ve ekonomik olarak 
mağdur olmaktadır" 
dedi.
Kemal Demirel’in 
bu konuda Bakan 
Mehdi Eker'e yönelt
tiği "Bu yıl zeytin alım 
fiyatlarının düşük 
olmasının zeytin 
üreticilerinde yarattığı 
sıkıntının giderilme
sine yönelik olarak 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Zeytin üreticilerinin 
desteklenmesi ile 
ilgili planlanmış 
çalışmalar mevcut 
mudur?" sorularına 
verilen cevapta 
şöyle denildi: 
PRİM 
UYGULAMALARI 
Prim uygulamaları 
kapsamında 
zeytinyağına 2004 
yılında 6,3 milyon 
YTL, 2005 yılında 
23,6 milyon YTL 
ödenmiştir.

Zeytinyağına 2006 
yılında; 11 Ykr prim 
desteği verilmesi 
öngörülmüştür. 
2006 yılında 
zeytinyağı için 4 
milyon YTL prim 
ödemesi yapılacağı 
tahmin edilmektedir. 
Bununla ilgili 
çalışmalar devam 
etmektedir.
SERTİFİKALI 
FİDAN 
DESTEĞİ 
Ayrıca sertifikalı 
tohumluk ve 
fidan kullanımı 
destekleri 
kapsamında zeytine 
250 YTL/dekar 
destek verilmektedir. 
ZEYTİNYAĞINA 
İHRACAT TEŞVİĞİ 

Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca 
hazırlanan Tebliğ 
kapsamında; sofralık 
zeytin için farklı 
kalemlerde tescilli 
Türk markaları ile 
ihraç edilmesi duru
munda ton başına 
100-150 ABD doları 
ihracat teşviği 
verilmektedir. Yine 
zeytinyağı için tescilli 
Türk markaları ile 
"Made in Turkey" 
ibaresi ile ihraç 
edilmesi durumunda 
farklı ambalaj 
büyüklüklerine göre 
değişmek üzere ton 
başına 150-35- 
ABD doları ihracat 
teşyiği verilmektedir. 
DİĞER ÇALIŞMALAR 

Doğrudan gelir 
desteğinden zeytin 
üreticilerimiz de 
faydalandırılmadadır. 
Zeytin üreticilerine 
ayrıca mazot ve 
kimyevi gübre 
desteği de sağlan
maktadır. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanarak yürür
lüğe konulan 
Lisanslı Depoculuk 
Kanunu kapsamında 
lisanslı depoculuk 
sistemine, zeytin ve 
zeytinyağını da 
dahil etmek amacıyla 
çalışmalar 
sürdürülmektedir. 
Zeytin üretimini ve 
kalitesini artırmak 
amacıyla 
Bakanlığımızca 

çiftçilerimize 
yönelik araştırma, 
eğitim ve yayın 
çalışmaları 
yapılmaktadır. 
Bugün itibariyle 
Bakanlığımıza 
bağlı araştırma 
enstitülerinde 
ıslah, verimlilik, 
hastalıklara 
dayanıklılık ve 
üretim tekniklerinin 
geliştirilmesi 
konularında 14 adet 
araştırma projesi 
yürütülmektedir. 
Tarım Kanunu 
çerçevesinde Ulusal 
Zeytin ve Zeytinyağı 
Konseyi konusunda 
yönetmelik 
çalışmaları devam 
etmektedir.
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İskele meydanında bulunan çay bahçelerinde eksikliği hissedilen tuvalet ihtiyacı işletmecilerle müşterileri karşı karşıya bırakıyor.

“Başkan izin versin biz yapalım”
Ercüment ESEN
İlçemizin sorunlarına 
tuvalette eklendi. 
Salı ve Cumartesi 
pazarının kurulduğu 
bölgelerde yıllardır 
tuvalet ihtiyacının 
olduğu bir kez 
daha dile gelirken 
İskele Meydanı’ndaki 
gazino işletmeci
lerinden bazıları 
belediyeden tuvalet 
yapmak için izin 
verilmesini istiyorlar. 
Çay bahçelerine 
gelen müşterilerden 
gelen tuvalet talebi 
karşısında zor anlar 
yaşadıklarını öne 
süren işletme sahip

li Cleri, Belediye Başkanı 
I Mehmet Turgut'tan 

I çay bahçelerinin 
uygun yerine tuvalet 
bölümü yapma izni 
beklentisindeler.
İşletmecilerden 
Gurup Aile Çay 
Bahçesi sahibi 
Haşan Toksabay, 
müşterilerin 
ihtiyaçlarına tuvalet 
yok diyerek zor 
anlar yaşadığını 
dile getirirken, 
"Belediye izin versin 
çay bahçesinin uygun 

bir alanına tuvalet 
bölümü yapmaya 
hazırım" dedi.
Herkes tarafından 
İskele Meydanı’nda 
tuvalet ihtiyacının 
olduğunun 
bilindiğine dikkat 
çeken Toksabay; 
"Bahçemize gelen 
müşterilerimiz 
bizlere sürekli 
tuvalet sorarak 
işletmeniz içerisinde 
neden tuvalet 
bölümünüz yok diye 
tepki gösteriyorlar. 
Hem bizleri hem de 
belediyeyi suçlayan 
müşterilerimiz işlet
meci olarak neden 
bu işin peşinde 
değilsiniz diye 
bize de tepkide 
bulunuyorlar.
Oysa Belediye 
Başkanımıza 
defalarca gazino
larımızda tuvalet 
ihtiyacının olduğunu 
dile getirip istekte 
bulundum. Ancak 
Belediye Başkanımız 
bu istediğimizi ret 
ederek, gerek çay 
bahçelerinde gerekse 
iskele meydanında 
tuvalet ihtiyacının 
olmadığını ileri

sürerken bir insanın 
4 saatte bir tuvalete 
ihtiyacı olduğunu 
söylediği ilginç bir 
cevap aldım.
Belediye bizlere 
bu konuda izin 
verirse uygun bir 
yere tuvalet 
bölümü oluşturarak 
müşterilerimize 
hizmet veririz.
Balıkçı çarşısı 
yanında bulunan

tuvaletin bakımsız 
ve kullanışsız olması 
da müşterilerimizin 
ayrıca tepkisine 
neden olurken, 
belediye 
başkanımızın 
vatandaşlarımızın 
da talebi olan bu 
ihtiyacına olumlu 
bir yaklaşım 
göstereceğine 
inanıyorum" 
şeklinde konuştu.

Gelen yapıştırıyor, giden yapıştırıyor
Ercüment ESEN

Görsel kirliliğin 
.zirvesine ulaşılan 
ilçemizde elektrik 
direkleri, cadde 
Takları ile tarihi çınar 
ağaçları reklam ve 
sinema afişlerinin 
istilasına uğradı. 
Gelen geçen herkes 
tarafından üstelik üst 
üste yapıştırılan 
reklamlar çirkin bir

görünüme sebep 
verirken vatandaşlar
da bu başı boşluğa 
ve görsel kirliliğe 
bir ah önce son 
verilmesini istediler. 
Görsel kirlilik 
ilçemizde de kapıya 

dayandı. Derme 
çatma panolara 
asılan film afişleri, 
cadde tak'larına 
yapıştırılan 
reklamların yarattığı

görsel kirlilik 
Gemliğimizin ne 
kadar çok sevildiğinin 
adeta tam belgesi 
olarak dikkat 
çekiyor.
Belediyeden izinsiz 
olarak özellikle tarihi 
çınarlara derme 
çatma panolar 
çakılarak asılan film 
afişleri, elektrik direk
leri ile cadde takların
daki reklam tanıtım

duyuruları görsel 
kirlilikten öte

gitmezken yetkililerin önem vermesi
görsel kirliliği de isteniyor.

P CiNEMA VENÜS 
ZİRAAT BANKASI ARKASI 
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OHAYKO Gemlik Temsilcisi Ümran Akyavaş, Hayvan Hakları Kanununun uygulanması için çaba harcadıklarını söyledi.

“Vicdansızlıkta kanunsuzlukta devam ediyor”
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaklaşık bir yıldır 
Gemlik'te Hayvan 
Hakları Kanununun 
uygulanması, sokak 
hayvanlarının 
rehabilitasyonu, 
kısırlaştırılması ve 
aşılanması için 
çaba harcadığını 
söyleyen DOHAYKO 
Gemlik Temsilcisi 
Ümran Akyavaş, 
vicdansızlığın da, 
kanunsuzluğun da 
halen devam 
etmekte olduğunu 
ifade ederek, 
Bursa'da hayata 
geçirilen çalışmaların 
Gemlik'te de 
uygulanması gerek
tiğini söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin

Hayvan Hakları 
Kamunu gereğince 
çok güzel çalışmalar 
yaptığını, modern 
bakımevlerinin yanı 
sıra son olarak 
"Doğal Yaşam 
Merkezi" oluşturarak 
Avrupa çapında bir 
projeyi hayata 
geçirdiğini hatırlatan 
Akyavaş, yaptığı 
açıklamada 
"Bursa'da bunlar 
yapılırken ilçemizdeki 
sokak hayvanlarının 
içler acısı durumu 
tüm hayvan dostlarını 
derinden üzmektedir. 
Hemen her gün 
Gemlik, Küçük Kumla 
ve Kurşunlu'dan 
hastalanmış, ezilmiş, 
yada öldürülmüş 
hayvan haberleri 
almaktayız ve bu

sorunlar hayvan 
severlerin 
özverileriyle aşılmaya 
çalışılmaktadır.
Gemlik Belediyesine 
yaptığımız son 
başvuruya Belediye 
Başkanından aldığımız 
cevapta 'sokak 

köpeklerinin 
aşılanması, 
kısırlaştırılması ve 
tedavileri ili ilgili 
taleplerde ekiplerimiz 
tarafından toplanacak 
köpekler Büyükşehir 
Belediyesi
Veteriner İşleri

Müdürlüğüne 
tarafımızdan teslim 
edilecektir' 
denmektedir.
Bu cevaba istinaden 
10 Ocak'ta Lise 
Caddesi civarında 
son derece hasta, 
yiyip içemeyen, 
kalkıp yürüyemeyen 
bir köpek Belediye 
Veteriner Hekimjne 
bildirilmiştir.
Belediye Veteriner 
Hekimi 2 gün 
sonraki akşamda bir 
mezbaha görevlisini 
iğne yapmak üzere 
köpeğin yanına 
gönderdiğini, ancak 
saldırgan tavrı 
nedeniyle iğne 
yapamadığını 
söylemiştir. Ve o 
günden sonra 
köpeğin ne ölüsüne 

ne de dirisine 
rastlanmamıştır. 
Bu olay yaşandıktan 
sonra hangi hasta 
hayvanı güvenle 
Belediyeye bildire
ceğiz” şeklinde 
konuştu. 
Sokaklardaki bir 
sürü hasta, uyuz ve 
sakat hayvanın 
kaydedilerek 
tedavilerinin ne 
zaman yapılacağına 
da açıklık 
getirilmesini isteyen 
Ümran Akyavaş, 
"İnsan, hayvan 
ve çevre sağlığı 
açısından Hayvan 
Hakları Kanununa 
uygun bir şekilde 
çözülmesi için 
sorumluları bir 
kez daha göreve 
çağırıyoruz" dedi.

Kart borcu yüzünden üvey anneye gasp
Bursa'da sokak 

| kapısını kırarak evine 
| giren gaspçı taratın- 
| dan kolundaki 4 
, bileziği alınan 51 

yaşındaki Ayşe 
Baran'ı, kredi kartı 
borcu bulunan 
üvey oğlunun gasp 
ettirdiği ortaya çıktı. 
Yakalanan üvey evlat 
ve gaspçı arkadaşı 
çıkartıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutuk
lanıp cezaevine 
konuldu.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Eğitim 
Mahallesi Alp 
Çıkamazı'nda, mey
dana gelen olayda, 
eşi Bilecik'te olan, 
iki çocuğu da 
çalıştığı için evde

Köpeğe çarpmamak için tarlaya uçtu
Orhangazi’de bir 
sürücü, önüne çıkan 
köpeğe çarpmamak 
için direksiyonu 
kırınca tarlaya uçtu. 
Edinilen bilgiye 
göre, kendisine 
ait zeytin fidanlığın
dan çıkıp 
16 VP 844 plakalı 
otomobiliyle 
Orhangazi'ye gelmek 
isteyen İsmail 
Aydın (49), göl yolu 
üzerinde yoldan 
geçen köpeğe 
çarpmamak için 
direksiyonu kırdı. 
Yağmur sebebiyle 
kayganlaşan

yalnız kalan Ayşe 
Baran'ın kolundaki 
altın bilezik, sokak 
kapısını kırıp içeri 
giren yüzünde kar 
maskesi, gözünde 
gözlük bulunan bir 
kişi tarafından gasp 
edildi. Daha sonra 
haber verilmesi sonu
cu belirtilen adrese 
gelen polisler, 
çevrede yaptıkları 
aramada gaspçıyı 
bulamadı. Gasp 
olayından sonra evde 
parmak izi alan polis, 
dört katlı binanın 
ikinci katında 
yaşayan Ayşe 
Baran'ın bir alt 
katında oturan ve 
şüpheli hareketler 
yapan üvey oğlu

yolda kontrolden 
çıkan otomobil, 
ağaçlara ve telefon

direğine çarptıktın 
sonra tarlaya uçtu. 
Takla atarak

33 yaşındaki 
Bülent Baran'ı 
gözaltına aldı. 
Yapılan sorgusunda 
suçunu itiraf eden 
Bülent Baran 
şunları söyedi: 
"Bankaya 600 YTL 
kredi kartı borcum 
vardı. Parayı bula
madım. Aklıma, üvey 
annemin kolundaki 
bilezikler geldi. 
Bunun için de 
mermer ustası olan 
arkadaşım Mustafa 
Günaydın'ı gasp yap
ması için ikna ettim. 
Olay günü babamın 
Bilecik'e babaannemi 
ziyarete gittiğini 
biliyordum. Akşam 
saatlerinde sokak 
kapısının anahtarını

Mustafa'ya verdim. 
Ben de gelişmeleri 
evde oturarak 
beklemeye başladım. 
Gasp olayı bittikten 
sonra hiçbir şey 
olmamış gibi üvey 
annemin yanına git
tim. Fakat heyecan 
ve paniğim beni ve 
arkadaşımı ele verdi." 
Polis, Bülent Baran 
ve gasp ettiği bilezik
lerin birini satan 
üçü ise üzerinde ele 
geçen Mustafa 
Günaydın'ı gözaltına 
aldı. Sorgulaması * 
yapılan zanlılar, 
'Yağma' suçundan 
çıkartıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutuk
lanıp cezaevine 
konuldu 

‘Kiraz’ operasyonunda 
5 kişi daha tutuklandı
Buîsa'da narkotik polisinin Romanlar'ın 
yaşadığı Kızyakup Mahallesı’ne yönelik bir 
haftadır sürdürdüğü "Kiraz Operasyonu"nda 
bugün 5 kişi daha tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye 
göre, önceki gün Kızyakup Mahallesi'nde 
mahkemeden alınan arama kararıyla 
operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. 
Dün"teşekkül halinde uyuşturucu ticareti 
yapmak" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 
Veysel K, Naciye K, Mustafa K, Zafer G. ve 
Cevat Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Polis, bu kişilerle birlikte 244 Extacy hap ve 
bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Bugüne kadar Kiraz Operasyonu'ndaki 
tutuklu sayısı da 28'e çıktı.

Irhangazi'de metruk ev yanılı

hurdaya dönen oto
mobilin sürücüsü 
İsmail Aydın kazayı 
burnu bile kana
madan atlattı. 
Beraberindeki oğlu 
Haşan Aydın (19) 
ise yan yatan otomo
bilden hafif yaralı 
olarak çıkarıldı. 
Bir süre ambulans 
bekleyen yaralı 
genç, Gemlik'ten 
gelen 112 
ambulansıyla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Polis 
kazayla ilgili 
tahkikat başlattı.

Orhangazi’de Arapzade Mahallesi'nde kul
lanılmayan bir evde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Arapzade Mahallesi 
Açıkbaştarla Caddesi üzerindeki kullanıl
mayan ev önceki gece aniden alev aldı. 
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri, zamanında 
müdahale ederek alevleri çevreye yayıl
madan kontrol altına aldı. Çevre halkının 
korkulu dakikalar yaşadığı yangında, metruk 
durumdaki evin içerisindeki soba dikkati 
çekti. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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“2007 kobi yılı olsun” Genç kız lavaboda
Küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin 
Türkiye'nin sosyal ve 
ekonomik dokusunda 
önemli yer işgal 
ettiğini belirten Bursa 
Genç İşadamları ve 
Yöneticileri Derneği 
(GESİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Denizhan Sezgin, 
2007 yılının "KOBİ 
Yılı" ilan edilmesini 
ve KOBİ'lerle ilgili 
yeni yapılanmalara 
gidilmesi gerektiğini 
belirtti.
1996'nın "KOBİ Yılı" 
ilan edildiğini hatırla
tan Sezgin, "AB ile 
müzakere sürecinde 
bundan sonra atıla
cak adımlar çok daha 
büyük önem kazan
mıştır. 2007 yılını 
vakit kaybetmeksizin 
'KOBİ Yılı' ilan 
ederek, KOBl’lerimizi 
geleceğe hazırlaya
cak yapının bir an 
evvel oluşturulmasını 
sağlamalıyız. Aksi 
takdirde AB karşısın
da Türk KOBİ'lerinin 
rekabet şansı olma 
yacaktır. KOBİ'lere 
hizmet veren kamu 
ve sivil toplum örgüt
leri yakın işbirliği 

^yaparak, koordineli
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çalışmalar için 
biraraya gelmelidir" 
açıklamasını yaptı. 
Sezgin, imalat sana 
yisinde faaliyet 
gösteren işletmelerin 
yüzde 99.5'ini 
KOBİ'lerin oluştur
duğunu vurgula
yarak, üretilen katma 
değerde ise Küçük 
ve Orta Ölçekli 
Sanayi Işletmeleri'nin 
payının ise yüzde 
27.3 olduğunu ifade 
etti. Küçük olmanın 
kendilerine sağladığı 
esneklik ve uyum 
kabiliyetini en iyi 
şekilde değer
lendirerek rekabet 
avantajı sağlayabilen 
işletmelerin, varhk- 

larını gelişerek 
sürdürebileceklerinin 
altına çizen Sezgin, 
"Bunu sağlayamayan 
işletmeler ise gittikçe 
büyüyen sorunlarla 
uğraşmak zorunda 
kalacaklar" dedi. 
GESİAD Başkanı 
Sezgin, sağlıklı bir 
KOBİ politikası 
olmayan bir sürecin 
sürdürülemeyeceğini, 
bu nedenle 2007 
yılının özellikle istih
dam üreten, ithal 
bağımlılığı düşük, 
buna karşılık ihracata 
yönetebilen sektör
lerde faaliyet 
gösteren KOBİ'lerin 
önünün açıldığı bir 
yıl olması gerektiğine

inandıklarını anlattı. 
Ekonominin lokomo
tifi olan KOBİ'lerin 
daha etkili bir reka
bet gücüne sahip 
olmalarının bu 
dönem GESİAD'ın 
öncelikleri arasında 
olacağını da 
belirten Sezgin, 
"2008'de uygulamaya 
geçecek Basel 2 
kriterleri, KOBİ'lere 
yönelik AB 
Destekleri, AR-GE, 
Stratejik Planlama, 
Inovasyon, sağlıklı 
bir üretim ortamı ve 
ihracat gibi KOBİ'lere 
direkt muhatap olan 
bu kriterlere yönelik 
makro projeler ve 
etkinliklerin uygulan
ma noktasına kadar 
sürdürülmesini hedef 
liyoruz. Dinamik bir 
girişimciliğe sahip 
Türk KOBI'lerini küre
sel kültür ve imkan
larla buluşturduğu
muzda yüksek 
miktarda olan ara 
malın ithalatına ve 
dolayısıyla da yak
laşık 32 milyar 
dolarlık cari açığa 
en önemli katkıyı 
sağlayacaklarını 
düşünmekteyiz" 
şeklinde konuştu.

ULUKAYA 
OOİALGAZBI SANAYİ ?

Tel:5î3 88 26

ölü bulundu
Orhangazi’ye bağlı 
Yeniköy Beldesi'nde 
bir genç kız, lavabo
da ölü bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Burcu Tuğran 
(22), sabah uyandık
tan sonra lavobaya 
girdi. Bir süre 
Burcu'nun lavobada 
kalmasından şüphe
lenen kardeşi kapıyı 
açınca, ablasını 
yerde hareketsiz 
halde buldu. 
Komşulara haber 
verilmesi üzerine 
genç kız, özel bir 
otomobille Orhan 
gazi Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Ancak hastaneye 
geldiğinde, Burcu 
Tuğran'ın öldüğü 
anlaşıldı. Yaklaşık 6 
yıldır sara hastalığı 
olan genç kızın, 
labavoda nöbet 
geçirip düşerek 
başını vurma net
icesinde öldüğü 
belirlendi.
2 yıl önce kalp krizi

sebebiyle eşi Gülsün 
Tuğran'ı kaybeden 
baba Ali Yaşar 
Tuğran'a ise İstan
bul'da olduğu için 
acı haber söylen
emedi. 5 çocuk 
babası Tuğran, 
kızının rahatsız
landığı söylenerek 
Orhangazi'ye 
çağırıldı. Talihsiz 
kız, Yeniköy 
Camii'ndeki 
namazın ardından 
toprağa verildi. 
Kızının defni 
sırasında baba 
Ali Yaşar Tuğran 
fenalık geçirdi.
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Kem indirim hem zam
Türk Telekom'un yeni 
tarifesine göre, şehir 
içi konuşma ücretleri 
artırılırken, şehirler 
arası fiyatlar şehir içi 
ile aynı seviyeye 
çekildi. Uluslararası 
ve GSM ile konuşma 
ücretlerinde de 
indirim yapıldı.Türk 
Telekom'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
1 Mart 2007 tarihin
den itibaren geçerli 
olacak yeni fiyat 
tarifesiyle, şirketin, 
2004 yılından bu 
yana ilk defa fiyat 
tarifelerinde değişik
liğe gittiği belirtildi. 
Sabit ücret ve şehir 
içi aramalarda 
genel olarak 
enflasyon seviyesin 
de bazı artışlar 
yapıldığı kaydedilen 
açıklamada, yeni 
fiyatlandırma 
politikaları ile 
Türkiye'de telekom

İhracatçılar çözüm istiyor
Türkiye'nin 2007 yılı 
ihracatı 100 milyar 
dolar olarak hedef 
lenirken, Türkiye İhra 
catçılar Meclisi (TİM) 
tarafından hazırlanan

i

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi | 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SM ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I
120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
<_ _ _ _ _ _ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _ _ |
| Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan |

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire g 
j Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. İS* 
j _________________________ Önünde 115 m2 Bahçeli g.
3 K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik g

Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

1 * SEKER SİGORTA I
Macîde fiZÂLP

| Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

hizmetlerini yerleşik 
uluslararası sektör 
pratiği ile uyumlu 
hale getirmeye yöne
lik bazı uygulamalar 
başlatıldığı aktarıldı. 
Türk Telekom'un 
yaklaşiK 19 milyon 
ev ve iş telefonu 
abonesinin 
yararlanacağı yeni 
tarifede şehirlerarası 
aramaların yaklaşık 
yüzde 57 ucuzlaya

raporda, ihracatçılar 
sorunlarına çözüm 
istiyor.
İhracatçıların sorun
ları 7 ana başlık altın 
da, 134 maddede 

cağı belirtilen 
açıklamada, standart 
hatta şehirlerarası 
görüşmelerin 
fiyatının dakikada 
17,5 YKr'den 8,1 
YKr'ye, hesaplı 
hatta 27,5 YKr'den 
11,8 YKr'ye düşeceği 
kaydedildi:
Yeni tarifelere 
göre, ev veya iş 
telefonlarından 
gerçekleştirilen 

toplanırken, ihra
catçılar "dış ticaret 
uygulamaları, vergi ve 
teşvikler, lojistik ve 
nakliye, maliyetler, 
ihracatın finansmanı, 

E

uluslararası 
görüşmelerin 
dakikasının standart 
hatta 10,6, hesaplı 
hatta 16, konuşkan 
hatta 9,8 ve şirket 
hatta 8,1 YKr olarak 
fiyatlandırıldığı, 
ev ve iş telefonları 
için alınan sabit 
ücretlerde ise 
2,7 YTL'ye kadar 
artış yapıldığı, 
şehir içi aramalarda 
ortalamada 
1,4-1,8 YKr 
seviyelerinde 
artış gerçekleştirildiği 
belirtildi.
Açıklamada, yeni 
düzenlemelerle 
birlikte geçen 
beş ay içinde 
ev ve iş telefonların
dan cep telefonlarını 
aramanın toplamda 
yüzde 53'e varan 
oranlarda 
ucuzlamış olacağı 
bildirildi 

tanıtım ve fuarlar ile 
hedef pazarlara 
girişte yaşanan 
sorunların" 
çözümlenmesini 
istiyor.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), ihra
catçı birliklerinden 
elde edilen geri 
bildirimlerden yararla
narak sektörün prob
lemleri ile bu prob
lemlere ilişkin çözüm 
önerilerini içeren 
"İhracatın Sorunları 
ve Çözüm Önerileri" 
konulu bir rapor 
hazırladı.
TİM Başkanı 
Oğuz Satıcı da 
raporun ön 
sözünde, yıllık ihra
catın 86 milyar dolara 
dayandığını, 2009 yılı 
hedefinin ise 125 mil
yar dolar olduğunu 
kaydederek, tüm bu 
gelişmelerin ve hede
flerin çıtayı ne kadar 
yükseğe koyduklarını 
ve bunu da başara- 
bildiklerini gösterdik
lerini kaydetti. 
Bu arada ihra
catçıların, dış 
ticaret uygulamaların
da karşılaşdığı 
sorunlardan bazıları 
şöyle "Gümrüklerdeki 
işlem yavaşlığı, gıda 
ürünleri taşıyan fır
ların gümrüklerde 
uzun süre bekletilme
si, gümrükler arasın
daki farklı uygula
malar, KDV iadesine 
mesnet olacak 
gümrük beyannamesi 
nüshasının 
geç elde edilmesi."

101 kilo eroin 
ele geçirildi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda 
101 kilo 500 gram eroin, "Atak" isimli 
eğitimli narkotik köpeği sayesinde 
kamyonun gizli bölümünde bulundu. 
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır ve Van 
Emniyet Müdürlüklerince ortak gerçek
leştirilen çalışmalar sonucunda, içerisinde 
uyuşturucu bulunduğu öğrenilen ve 
Van'dan İstanbul'a giden G.Ş. yönetiminde
ki bir kamyon Diyarbakır'da durduruldu. 
Kamyonda yapılan arama sırasında yakıt 
deposunu söken polis deponun arka kıs
mındaki "Zula" tabir edilen gizli bölmede 
193 paket halinde 101 kilo 500 gram eroin 
maddesi ele geçirdi.

| Gözaltına alınan G.Ş. ifadesinde söz 
konusu eroini komşu bir ülkeden yasa dışı 
yollarla getirdiklerini, uyuşturucuyu İstan
bul üzerinden batı ülkelerine nakletmeyi 
planladıklarını itiraf etti.
"Toplu halde uyuşturucu ticareti yapmak, 
bu amaçla uyuşturucu madde nakletmek 
ve bulundurmak" suçundan mahkemeye 
sevk edilen G.Ş tutuklanırken, olayla ilgili 
olduğu bildirilen yabancı uyruklu bir 
kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
Öte yandan, Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro 
Amirliği'nce uyuşturucu satıcılarına yöne
lik devam eden çalışmalar kapsamında, 
Lice İlçesinden temin ettiği esrar 
maddesini 4 ayrı adresteki sokak 
satıcılarına V.G'nin dağıttığının belirlen
mesi üzerine 4 ayrı adrese eş zamanlı 
operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 7 kilo 160 gram esrar 
ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 
Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5'i 
"Toplu halde uyuşturucu madde ticareti 
yapmak, bu amaçla esrar maddesi temin 
etmek, bulundurmak, nakletmek, kullan
mak, içici şahıslara temin ederek kul
lanımını Kolaylaştırmak ve yer temin 
etmek" suçundan sevk edildikleri mahke
mece tutuklandı. Olayla ilgili olarak firari 
V.G'nin yakalanmasına çalışılıyor.
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İLAN ve RtKLflM RLINIR
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

‘Gemlik Körfez’ 
internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

KÖRFEZ 
REKLAM 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0224) 513 96 83 Fax: 5133595

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye'nin ihtiyacı dinamik bir verimlilik
Milli Prodüktivite 
Merkezinin (MPM) 
raporuna göre, 
ülkenin bir numaralı 
sorunun işsizlik 
olduğu ortamda 
Türkiye'nin ihtiyacı; 
yatırımlar, üretim, 
ihracat, reel ücretler, 
istihdam ve verimli 
ligin hep birlikte 
arttığı "dinamik" 
bir verimlilik.
MPM'nin "Türkiye 
İmalat Sanayiinde 
Verimlilik, Teknolojik 
Gelişme, Yapısal 
Özellikler ve 2001 
Krizi Sonrası Reel 
Değişimler (1980- 
2005)" konulu 
Verimlilik Raporunda, 
Türkiye'nin nasıl bir 
verimliliğe ihtiyaç 
duyduğu sorusuna 
cevap arandı.
Rapora göre, 2000- 
2004 Döneminde, 
üretim yüzde 24,5 
artarken, istihdam 
yüzde 0,22 geriledi. 
Bu dönemde emek 
verimliliği yüzde

24,8 yükselirken, 
reel ücret yüzde 
14,3 azaldı. 
1997-2004 döneminde 
de emek verimliliğin
deki artış yüzde 45,5 
olurken, bunun yüzde 
70'i üretim artışından, 
kalan yüzde 30'u ise 
istihdam azalışından 
ileri geldi.
Bu durumda, daha az 
istihdam ile daha çok 
üretim elde eldiği 
vurgulanan Raporda, 
"Bu tablo ekonomik
lik prensiplerine 
uygundur. Ancak 
eğer ülkede işsizlik 
temel sorun ise istih
damı azaltarak, yani 
işsizliği artırarak 
değil de daha çok 
istihdam ile çok daha 
fazla üretim yapabil
menin yolları 
aranmalı" denildi. 
Raporda, 2000-2004 
arasında yüzde 
24,8 oranında artmış 
gözüken emek 
verimliliği üzerinde 
çeşitli yorumlar geti

rilebileceği ifade 
edilirken, "ideal bir 
verimlilik artışı" tipi 
üzerinde durulması 
gerektiği vurgulandı. 
Türkiye'nin ihtiyacı 
nın; yatırımlar, üre
tim, ihracat, reel 
ücretler, istihdam ve 
verimliliğin hep birlik
te arttığı "dinamik bir 
verimlilik" olduğu 
belirtilen Raporda, 
sürdürülebilir büyü
menin ancak bu tarz 
bir verimlilik artışı ile 
sağlanabileceğine 
vurgu yapıldı.
Bu arada raporda, 
verimlilik ve üretim 
arttığı halde istih
damın ve reel ücret
lerin neden artmadığı 
sorusuna da cevap 
arandı ve bazı neden
ler öne sürüldü. 
Nedenlerden ilki, 
büyümenin "iç 
talepten kaynaklan
maması" olarak 
görülürken, 
Rapora göre büyüme 
ağırlıkla, düşen kurlar

ile ucuzlayan ithalat 
sonucunda, ham 
madde ve ara malı 
ithaline dayalı hale 
geliyor.
Büyümenin iç 
talepten kaynaklan
ması halinde, talebin 
yatırımı, yatırımında 
istihdamı uyaracağı 
değerlendirilen 
Raporda, 
enflasyonu kontrol 
etme güdüsüyle 
iç talebi artırıcı 
bir iktisat politikasına 
ağırlık verilmediği 
öne sürüldü, 
işsizliğin ücretler 
üzerinde önemli 
baskı oluşturması ve 
üretimin reel 
maliyetlerindeki 
azalış da nedenler 
arasında sayılırken, 
reel ücretin 
düşmesinin iç talebin 
de düşmesine neden 
olduğu, böyleçe 
büyümenin kay
naklarının dış 
dünyaya yöneldiği 
tespiti yapıldı.

İşsizlik oranı 
yüzde 9,3 geriledi

Para Politikası kurulu bugün toplanıyor

Türkiye'de geçen yıl 
Ekim ayında, Eylül- 
Ekim-Kasım dönemi
ni kapsayan üç aylık 
hareketli ortala
malara göre işsizlik 
oranı, 2005'in aynı 
ayına göre yüzde 
9,3'e geriledi. 
2005'in aynı döne
minde işsizlik oranı 
yüzde 10,1 oranında 
bulunuyordu.
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
üçer aylık dönemler 
itibarıyla her ay 
açıkladığı Hanehalkı

İşgücü Anketinin 
"Eylül-Ekim-Kasım" 
dönemini kapsayan 
Ekim 2006 
sonuçlarına göre, bu 
dönemde işgücüne 
katılım oranı işe 
yüzde 48,4 olarak 
hesaplandı.
İşsizlik oranı / 
kentlerde yüzde 
11,3, kırsal kesimde 
yüzde 6,4 olarak 
belirlendi.
Bu arada, 2006 Eylül 
ayı itibarıyla işsizlik 
oranı yüzde 9,1 
düzeyinde idi

Merkez Bankası Para 
Politikası Kurulu, 
2007 yılının ilk 
toplantısını bugün 
gerçekleştirecek.
Para Politikası Kurulu 
toplantısına, Kurul 
Başkanı ve Merkez 
Bankası Başkanı 
Durmuş Yılmaz, 
Başkan Yardımcıları 
Erdem Başçı, Burhan 
Göklemez, Mehmet 
Yörükoğlu ile kurul 
üyesi İbrahim 
Turhan'ın katılması 
bekleniyor.
Para Politikası Kurulu 
toplantısı, bugün 
saat 13.00-17.00 
arasında iki aşamalı 
olarak yapılacak.
İlk aşamaya, Merkez 
Bankası yetkilileri 
ve uzmanları ile 
Hazine Müsteşarlığı

yetkilileri katılacak. 
Aynı gün 
gerçekleşecek 
ikinci aşamada 
ise sadece Para 
Politikası Kurulu 
üyeleri toplanacak' 
ve görünüme ilişkin 
son değerlendirmeler ’ 
yapıldıktan sonra . 
oylamaya geçilecek. 
Oylamadan şönra ; 
Para Politikası Kurulu

üyeleri, gerekçeye 
temel teşkil edecek 
kısa metni oluştura
cak. Karar, gerekçe
siyle birlikte aynı gün 
saat 19.00'a kadar 
.Merkez Bankası 
tarafından basın 
duyurusu ile 
açıklanacak
Geçen yıldan farklı 
olarak bu yıl, kararın 
Türkçesi ile İngilizce

tercümesi aynı gün 
yayımlanacak.
Para Politikası Kurulu 
Toplantı Özeti, 
toplantıyı takip eden 
8 iş günü içinde 
Türkçe ve İngilizce . 
tercümesi ile birlikte 
yayımlanacak.Bu 
arada piyasalardaki 
beklenti, kısa vadeli 
faiz oranlarının 
bu ay da 
değişmeyeceği 
yönünde.
Kurul, en şön 20 
Temmuzdaki toplan
tısında faiz oranlarını 
0,25 puan artırmış, 
24 Ağustos, 26 Eylül, 
19 Ekim, 23 Kasım ve 
ardından 21 Aralikta 
yaptığı olağan 
toplantısında ise kısa 
vadeli faiz oranlarını 
değiştirmemişti.
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Acı kırmızı
biber

iştah açıyor

Ingiltere'de yapılan 
bir araştırmada, 
kanser hücrelerini 
yok etme özelliği 
bulunan acı kırmızı 
biberin içeriğindeki 
kapsaisin miktarının, 
"Urfa biberi" (isot) ve 
"Maraş biberi"nde 
yüksek oranda 
bulunduğu tespit 
edildi.
Harran Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Dekan Yardımcısı ve 
Gıda Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. İbrahim Hayoğlu, 
"Urfa Biberinin Bazı 
Özelllikleri ve 
İnsan Sağlığı Üzerine 
Etkisi" konulu bir 
araştırma yaptıklarını 
söyledi.
Geçen yıl başlatılan 
projenin bir süre 
önce tamamlandığını 
aktaran Hayoğlu, 
araştırma kapsamın
da, bölgede yetişti 
rilen biber numu 
neleri üzerinde labo- 
ratuvar koşullarında 
detaylı inceleme 
yapma fırsatı bulduk
larını kaydetti. 
Biberde acılık etken 

Her öğünden sonra elma
Uzmanlar her öğünden sonra elma yenmesini 
tavsiye ediyor. Düzenli tüketildiğinde bağırsak 
kanserine yakalanma riskini de azaltan elmanın 
diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor.
-öğle yemeğinden önce yenen bir elma, bağırsak
ta bakterilerin çoğalıp azalmasını ayarlamada rol 
oynar ve bu sayede kabızlığı önler.
- Elmadaki C vitamini vücudun savunma sistemini 
kuvvetlendirir. Bunun sonucu olarak soğuk algın
lığı virüsleri vücuda giremezler.
- Yemeklerden sonra yenen elma, çoğu zaman diş 
fırçalamaktan daha iyi etki yapar. Çünkü elma çiğ
nenirken dişlerin arası çok iyi bir şekilde temi
zlenir.
- Elmadaki petkin maddesi, zararlı kolesterolü 
düşürür; atardamarları koruyan faydalı kolesterolü 
yükseltir.
- Elmadaki etkili maddelere yeni keşfedilen 
'phenylalanin* maddesi vücutta bulunan ve kalbin 
çalışmasında destek olan Q enzimini faaliyete 
geçirir.
- Demir eksikliği: Demir, C vitaminiyle bir
leştiğinde organizma tarafından mümkün 
olduğunca iyi şekilde alınır. Elmada her ikisi de 
vardır.

maddesi olan kap- 
saisinin, 100 gram 
Urfa biberi 
numunesinde toplam 
0.031 ile 0.036 
oranında bulun
duğunu tespit 
ettiklerini 
aktaran Hayoğlu, 
"Bu alanda yapılan 
ilk çalışmaydı. Farklı 
sonuçlara ulaştık. 
Kanser hücrelerini 
yok etme özelliği 
bulunan acı kırmızı 
biberin içeriğindeki 
kapsaisin miktarı, 
Urfa biberi (isot) ve 
Maraş biberinde 
yüksek oranda 
bulunuyor.
Bu oran Maraş 
biberinde daha fazla, 
ancak Urfa biberi 
aroma yönüyle daha 
farkl Tdedi.
Doç. Dr. İbrahim 
Hayoğlu, araştırma
da acı kırmızı 
biberin yüksek 
oranda A ve C vita
minlerine sahip 
olduğunu ve iştah 
açıcı özelliğinin de 
bulunduğu 
sonucuna 
ulaştıklarını kaydetti

Sayfa 10
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Çikolata migreni tetikliyor
Migren ataklarını 
tetikleyebilen çikolata 
gibi yiyeceklerden 
uzak durmalı ve aşırı 
çay, kahve tüket
memeli. Migren pek 
çok kişinin yaşam 
kalitesini düşüren 
önemli bir rahatsızlık. 
Zonklayıcı tipte bir 
ağrı olarak tarif 
edilebilen migren, 
hava değişimi, alkol, 
açlık ve uzun süreli 
uykuya bağlı olarak 
görülebiliyor. Ayrıca 
aşırı kahve tüketimi, 
uykusuzluk, depreş 
yon da etkili olabil! 
yor. Migren daha çok 

kadınlarda görülmek
le birlikte erkeklerde 
de migrene rastlanı 
yor. Migrenli hastalar
da depresyon, panik 
atak, gerginlik, epilep 
si gibi sorunlar daha 
sık görülüyor. 
Aileden Miras 
Kadınların ortalama 
yüzde 18'inde erkek
lerin yüzde ise 6'sın 
da görülen migrende 
aile öyküsü de etkili. 
Migren hastalarının 
yaklaşık yüzde 
70'inde ailede migren 
öyküsü bulunuyor. 
Araştırmalar migren 
ağrısı olan kişilerin 

ancak yüzde 50'sinin 
doktora başvurdu 
ğunu da göstermiştir. 
Doktora danışmadan 
ilaç kullanmak son 
derece sakıncalıdır. 
Bu kişilerde yanlış 
ilaç kullanımına bağlı 
olarak daha sık kriz 
yaşandığı ve tedavi 
nin zorlaştığı 
belirlenmiştir. 
Çikolataya Hayır 
Bazı yiyecekler de 
migreni tetikleyebile- 
ceğinden beslenme 
şekline dikkat etmek 
gerekiyor. Peynir mig 
ren ağrılarını arttırır. 
Açlık ve kan şekeri 

nin düşmesi de mig 
rene sebep olabilir. 
Migreni olan kişilerin 
çikolata ve 
vanilyalı yiyecekleri 
tüketmemesi, yeşil 
sebze ve tahıl 
ağırlıklı bes lenmesi 
öneriliyor.
Migren sırasında 
mide bulantısı da 
görülebilir. Başa 
soğuk kompres 
uygulamak, baş ve 
boyun masajı, 
sessiz ve loş 
ışıklı bir yerde 
dinlenmek migren 
atağının etkilerini 
yavaşlatabilir ‘

GEMİİK SİNEMA GONUDtGU
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
ERAGON

ATLAS SİNEMASI
İLK AŞK

TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER IRAK

Seanslar
11.45 - 14.00 - 15.15 - 16.15- 18.30 - 19.45 - 20.30
13.00 - 17.30
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.00
(Rezervasyon Tel : 512 03 46)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel : 513 64 06)
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Nezle misiniz, yoksa grip mi?
Kış aylarını yaşarken 
birçoğumuz nezle ve 
grip salgınlarıyla ke 
yifsiz günler geçiri 
yoruz. Genellikle 
halsizlik, üşüme, 
öksürme gibi benzer 
belirtiler gösteren bu 
iki hastalık nasıl 
birbirinden ayrılır. 
Nişantaşı Kulak 
Burun Boğaz 
Merkezi'nden Dr. Atilla 
Şengör, "Nezle misi 
niz yoksa grip mi? " 
sorusunun yanıtını 
verirken, hastalıklar 
arasında ki farklar nel
erdir, nasıl tanı konur, 
korunma yöntemleri 
nelerdir gibi birçok 
soruya da açıklık 
getiriyor.
Nezle (Soğuk 
Algınlığı) nedir? 
Hapşırma, 
boğaz ve genizde 
yanma/batma, burun 
akıntısı şikayetleri ile 
birlikte görülen nezle 
(soğuk algınlığı), en 
sık geçirdiğimiz 
hastalıktır. Genellikle 
hafif geçirilen bir 
hastalık olmasına rağ
men belirtiler 1-2 
hafta sürebilir, dokto
ra başvuru gereke
bilir; çocuklarda oku
lun aksamasına 
neden olabilir.
Soğuk algınlığı ön 
planda çocuklarda 
yaygındır. Bunun 
nedeni çocuklarda 
infeksiyona karşı 
direncin henüz tam 
gelişmemiş olması,

kreş ve okullarda 
sürekli diğer çocuklar 
ile temasta 
olmalarıdır. Çocuklar 
senede 6-10 kez nezle 
olabilirler. Okul çağı 
çocuklarında nezle 
sayısı 12 ye kadar 
yükselebilir.
Nezlenin etkenleri 
nelerdir?
Virüsler. Nezle belirti
lerine yol açan 200 
den fazla virüs tanım
lanmıştır. Bunlar ara 
sında en sık gördük
lerimiz: rinovirüsler 
ve parainfluenza 
virüsleridir.
Rinovirüsler nadiren 
ciddi hastalığa neden 
olurlar. Parainfluenza 
and RSV erişkinlerde 
hafif infeksiyon 
yaparken, çocuklarda 
önemli alt solunum 
yolu infeksiyonuna 
neden olabilir.
Koronavirüsler erişkin 
soğuk algınlıklarının 

en sık sebebidir, özel
likle kış ve bahar r 
mevsiminde hastalık 
yaparlar. Erişkin 
nezlelerinin yüzde 30- 
50'sinin tanımlana- 
mayan virüslere bağlı 
olduğu düşünülür. 
Aynı virüsler çocuk
larda da hastalığa 
neden olabilirler. 
Nezlenin belirtileri 
nelerdir?
Nezlenin belirileri sık
lıkla infeksiyon son
rası 3 gün içinde 
başlar ve genellikle 
burun akıntısı, tıkanık
lığı, hapşırma, boğaz
da yanma, öksürük ve 
baş ağrısı olur. Âteş 
genellikle düşüktür, 
fakat çocuklarda yük
sek olabilir. Belirtiler 
2-14 gün sürer, ama 
çoğu hasta 1 haftada 
toparlanır.
Nezlenin tedavisi 
nasıl olur?
Ciddi hastalık belirti

leri olmayan basit 
nezlede, şikayetlere 
göre septomatik 
tedavi uygulanır, 
Yatak istirahati, bol 
sıvı alınması, ılık tuzlu 
su ile gargara, akıntı 
kesici ilaçlar ve 
parasetamol gibi ağrı 
kesici ve ateş 
düşürücüler önerilir. 
Grip nedir?
Grip ise, yine nezlede
ki gibi virüslerin 
neden olduğu, ancak 
belirtilerin daha ağır 
olduğu bir hastalıktır. 
Ateş, kas ağrıları, baş 
ağrısı, bitkinlik, iştah 
azalması, kuru 
öksürük ve boğazda 
yanma ön plandadır. 
Yatak istirahati 
gerekliliği nezleye 
göre daha fazladır 
ve okulun 
aksamasına 
neden olur.
Birçok çocuk prob
lemsiz iyileşir, ancak 
bazen burada da 
hastalığa bakteryel 
infeksiyon eklenebilir: 
orta kulak iltahabı, 
sinüzit veya bronşit 
gibi. Ev istirahati ile 
bu tip infeksiyonlar 
önlenebilir. Bazı 
hastalarda daha ciddi 
bir durum olan zatüre 
(pnömoni) tabloya 
eklenebilir. Ancak 
zatüre genellikle 
küçük çocuklarda 
veya genel durumu 
bozuk olanlarda 
görülür ve hastaneye 
yatmayı gerektirebilir.

Çay damadan koruyor

/Berlin Üniversitesin
den, Mairo Lorenz ve 
arkadaşlarının 
European Heart Jour 
nal'ın son sayısında 
yayınlanacak çalış
malarında, çayın 
damarların iç taba 
kasının (endotel) 
fonksiyonunu düzelt
tiği ortaya çıktı 
Bir grup gönüllü 
üzerinde yapılan 
çalışmalarda çaya 
süt katılmasının 
çayın bu önemli 
koruyucu etkisini 
ortadan kaldırdığı 
anlaşıldı.
Araştırmacılar, çalış
maya katılan gönül
lülerde kol atar 
damarında 500 mİ 
taze çay içilmesin
den 2 saat sonra 

| yüksek rezolüsyonlu 
damar ultrasonu kul
lanarak damarlarda 
ortaya çıkan akıma 
bağlı çap genişle 
meşini inceledi ve 
aynı ölçümler aynı 
ölçüde çaya yüzde 
10 süt katılarak 
tekrarlandı.
Damarlarda olan

genişlemenin 
sütşü? içilençayda 
anlamlı olarak daha 
fazla olduğu ortaya 
çıktı. Daha önce 
deneysel olarak 
yapılan ve aynı 
sonuçları ortaya 
çıkaran çalışmalar 
da. çayıın damarları 
koruyucu etkisini 
bilimsel olarak 
göstermiş 
bulunuyor.
Araştırmacılar, 
İngiltere gibi damar 
sertliğinin ve çay 
tüketiminin yüksek 
olduğuülkelerde 
çayın koruyucu 
etkisin» olmamasını 
çaya katılan süt 
ile açıklıyor.
Araştırmacılar, siyah 
ve yeşil çay arasında 
bir farkcplup 
olmadığını inceleme 
ye devam ettiklerini 
belirtiyorlar. Yeşil 
çay içinde catechin 
oranın daha yüksek 
olduğu ve catechinin 
damarları koruyucu 
etkisi bilimsel olarak 
daha önce ortaya 
konulmuştu.
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Uludağ Slalom kayak 
yarışları yapıldı

Bursasporlu futbolcular stres attı

Uludağ'da, 
180 sporcunun 
katıldığı slalom kayak 
yarışları, büyük 
çekişmelere 
sahne oldu.
Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğü'nün 
organizasyonuyla 
düzenlenen yarışma 
Uludağ Osman 
Yüce Kayak Pisti'nde 
gerçekleştirildi.
Genç 2 Bayanlar 
Slalom Yarışlan'nda 
İstem Tunca birinci, 
Neslişah Alkoçlar 
ikinci olurken, 
Hazan Aydın da 
üçüncülüğü elde etti. 
Genç 2 Bayanlar 
Büyük Slalom 
Yarışlan'nda ise 
İstem Tunca yine 
birinci oldu.
Neslişah Alkoçlar 
ikinci, Hatice Kolay 
da üçüncü geldi.
Genç 1 Erkekler 
Slalom Yarışlan'nda 
da Barkın Beceren

[ ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın |

birinci, Ö. Mustafa 
Öndöl ikinci, 
Mert Önadım da 
üçüncü oldu. 
Organizasyon, 
'Başbakanlık Gençlik 
ve Spor Genel

Müdürlüğü
Türkiye Kayak 
Federasyonu Alp 
Disiplini Kayak 
Yarışları Bursa İl 
Kayak Birinciliği' adı 
altında düzenlendi.

Marmaris Şehir 
Stadı'nda dün 
yapılan çalışmada 
yeşil beyazlı futbol
cuların bir hayli 
neşeli oldukları 
gözlendi.
Yaklaşık 1.5 saat 
süren antrenmanın 
ilk bölümünde düz 
koşu ve kondisyon 
ağırlıklı bir çalışma 
yaptıran teknik direk
tör Engin İpekoğlu, 
öğrencilerini fazla 
yormazken, ikinci 
bölümde ise dar 
alanda hücuma 
yönelik topla çalışma 
gerçekleştirildi.
Bu bölümde golcü 
futbolcu Burak 
Akdiş sergilediği 
birbirinden şık 
hareketleri ve perfor
mansıyla izleyenler
den bol bol alkış 
alırken, teknik 
heyetin de yüzünü 
güldürdü. Cumartesi 
günü oynanan 
Fethiyespor maçında 
hafif sakatlanan 
kaptan Egemen 
Korkmaz vetYenal 
Tuncer otelin 
kondisyon salonunda 
çalışırlarken, kaleci 
Yavuz Özkan ve 
Ömer Aysan Barış 
ise takımdan ayrı 

düz koşu yaptı. 
Denenmeye gelen 
Gambialı oyuncu 
Ebou Sillah ise 
antrenmanda teknik 
heyetin gözüne gire
bilmek için büyük 
çaba sarfederken, 
çift kale maçta 
oldukça hareketli 
bir görünüm çizdi. 
Öte yandan 
antrenmanı başkan 
Levent Kızıl'ın yanı 
sıra dış ilişkiler 
sorumlusu Mehmet 
Gengörü ve yönetim 
kurulu üyesi İsmet 
Demirel de izledi. 
TİMSAHIN YAT KEYFİ 
Yeşil beyazlılar 
öğleden sonra da 
yatla geziye çıkarak 
stres attı. Marmaris 
Ticaret Odası'nın 
düzenlediği yat 
gezisine Başkan 
Levent Kızıl, Dış 
İlişkiler Sorumlusu 
Mehmet Gengörü ve 
yönetim kurulu üyesi 
İsmet Demirel, teknik 
direktör Engin İpek 
oğlu, yardımcıları, 
futbolcular ve Marma 
ris Ticaret Odası 
yöneticileri katıldı. 
Marmaris Marina'dan 
Neptün Express isim
li yata binerek açılan 
Yeşil Beyazlılar,

Çeşme, Turunçköy, 
Yalancıboğaz ve 
İçmeler'i dolaştı. 
Çevreyi hayranlıkla 
seyreden Yeşil 
Beyazlılar, doğal 
güzelliklere hayran 
kaldıklarını belir
tirken, bu gezi 
sayesinde stres 
attıklarını söylediler. 
KIZIL MEMNUN 
Marmaris kampını 
ziyaret eden ve 
takımın kamp yaptığı 
Elegance Hotel'de 
konaklayan Başkan 
Levent Kızıl da 
çalışmalar hakkında 
teknik Direktör Engin 
İpekoğlu'ndan bilgi 
aldığını belirterek, 
şöyle dedi: "Çalış
malar iyi gidiyor.
Antalya yerine 
Marmaris'te kamp 
yapmamız isabetli 
olmuş. Bursaspor 
ikinci yarıda çok 
daha iyi olacak, 
antrenmanda 
izlediğim oyuncu
larım bana bunu 
hissettirdi. Sabah 
idmanından sonra 
futbolcu kardeşlerim
le birlikte yat gezi
sine çıktık. Yat gezisi 
için Marmaris 
Ticaret Odası'na çok 
teşekkür ediyorum."

>■ m 
JM

M

w KAPALI SfiLONLİiRIMIZlfi 2007 YILI SEZONU KfiYITLfîRİMIZ BflŞLfiDI

DÜĞÜN i NİKAH 4 SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YEMEKLİ-YEMEKSİZ HİZMETİNİZDEYİZ
Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak ■ GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı Erdem Akyürek, "Gemlik'in geleceğini ipotek altına alan 1/25000 İlk Nazım plan Gemlik için tam bir fiyaskodur” dedi

“Halk istedi siz
bildiğinizi yaptınız”

CHP Gemlik İlçe Başkanı Erdem Akyürek, düzenlediği basın toplantısında 
1/25.000 Nazım Planı hakkında görüşlerini açıkladı. Parti binasında dün 
biraraya gelen CHP’liler, "Gemlik’in geleceğini ipotek altına alan 1/25000 lik 
Nazım plan Gemlik için tam bir fiyaskodur, içinde kendinle çelişen unsurlar 
mevcuttur,” dediler. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Telefonla az 
konuşun çağrısı 
Tüketiciler Derneği, Türk Telekom'un, 
şehir içi telefon görüşmelerine ve 
sabit ücrete zam yapılmasına Türk 
Türk Telekomünikasyon Kurumunun 
izin vermesini şiddetle kınadıklarını 
belirtti. Yapılan açıklamada, dünya 
nın en pahalı telefonunu kullanan 
Türk tüketicileri enflasyonun yüzde 
10, çalışanlara ve emeklilere yüzde 5 
zam reva görülüyor denildi. Syf 8’de

Belde içinden sahile kadınlı erkekli yapılan yürüyüş ile otobüs fiyatlarını protesto ses getirdi

Kumla’da ücret sorunu çözüldü
Kadri GÜLER
kadri _guler@hotmail.com

Güne Bakış

Pazarda marka
Dün Salı Pazan’na akşam saatlerinde 

gidebildim.
Bizim evde sebzeden çok meyve 

tüketilir.
Bunun için öncelikli alışveriş meyve 

üzerinedir.
Mevsimin en gözde meyvesi ise por

takaldır.
Portakalda EROL markasından baş 

kası girmez eve.
Geçtiğimiz hafta gelen portakallar 

farklıydı.
EROL olmadığını hemen anladım.
ikibuçuk tane EROL’dan, bir bardak 

portakal suyu çıkar, oysa gelenlerin 
üçünden bir bardak çıkmıyordu.

Nedenini bu hafta pazar alışverişi 
sırasında keşfettim.

Birçok pazarcı, EROL marka etiketleri 
başka firmalara ait portakal sandıklarının 
üzerine yapıştırarak sahtekarlık yapıyor.

EROL marka portakal satıcılarının 
ürünleri ile diğerlerinin arasında gözle 
görünecek farklılıklar vardı.

Bizim eve gelen portakal EROL’un 
sahtesiydi. Çünkü geçtiğimiz hafta paza 
ra çırağı göndermiştim. Ve de EROL mar 
ka portakalı almasını istemiştim. Ama 
gelen EROL değildi.

Siz, siz olun, pazarda alıştığınız marka 
malın sahtesi ile aslını ayırt edin.

Buna yalnız portakal da değil her 
üründe dikkat edin.

Gemlik Otobüs ve Minibüsçüler 
Odası Başkanı Erol Aksoy, dün 
BURUL AŞ yetkilileri ile görüşerek, 
Küçük Kumla-İskele arasındaki otobüs 
konusunu çözüme kavuşturdu.
Aksoy, yaz aylarında uygulamayı 
düşündükleri, sahil ile belde arasındaki 
minibüs hattının bugünden başlayarak 
devreye gireceğini söyledi.
Bu hatta çalışacak minibüs, öğrencileri 
50 Ykr. sivillerin ise 75 Ykr’den taşı
nacak. İskele - Büyük Kumla ve Belde 
arasında link yapacak olan minibüsün 
beldeden buçuklu saat lerde, sahilden 
ise saat başlarında hareket edeceğini 
söyleyen Aksoy, kendilerine Kumlahlar 
dan sorunun çözümü konusunda bir 
talep gelmediğini de belirtti. Sayfa 3’de

Başkan Şahin, muhalefetin dert
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 
grubu olan muhalefet partilerinin meclis 
üyeleri ile bir araya gelerek, 2007 yılında 
neler yapılacağı konusunda bilgi 
alışverişinde bulundu. Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler’in bulunduğu 
ziyarette, Şahin, "Sorunlara el atıyoruz ama 
altında yılların çilesi çıkıyor. Mudanya ve 
Gemlik'in sahillerini mikrop yuvası olmaktan 
kurtarıyoruz." dedi. Güler ise konuşmasında, 
Büyükşehir Belediyesi'nin diğer ilçe ve 
beldelerin 'babası', Başkan Şahin'in de 
'ağabeyleri olduğunu belirtti. Sayfa 7’de

erini dinledi

gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Arkadaşlık

Bir halka daha eklenmiş 
"tü ketiırTzinc i ri ne..

Arkadaşlık Haftası..
Oysa ;
Çocukluktan başlayıp "ciddi" 

bir kesinti olmadıkça ölünceye 
dek süren geniş bir dönemi 
kapsıyor aslında arkadaşlık..

İçeriği de çok zengin..
Paylaşma..
Oyun oynama..
Dertleşme..
Kavga etme..
Omuz omuza verme..
Yani bir hafta içine sığdırıl

mayacak kadar engin ..
Arkadaşlık ve dostluğun 

yaşamımızda cok önemli bir 
yeri var aslında değil mi?

Peki arkadaş kimdir?
"Birden tüm ışıklar 

söndüğünde ve tutunacak bir 
şey bulamadığınızda yanı 
başınızda sizi tutan insan."

Güzel bir tanım değil mi?
Hala...
Bu tanım güncelliğini koru 

yor mu?
Korusaydı...
Yazıyı da bu biçimde kaleme 

almazdık..
Ne yazık ki...
Ve acı kİ....
İnsanlık gittikçe nitelik 

değiştiriyor..
Duygusal bağlar yerini çıkar 

ilişkilerine bırakıyor.

Arkadaşlık...
Komşuluk...
Dostluk gibi "değerler" 

kapitalizmin çarkları arasında 
acımasızca öğütülüyor..

Teknoloji gelişiyor..
Duyguları mekanikleştiriyor.
Oysa arkadaşlık 

duygusunun doğumu ve 
gelişmesi çok anlamlı evreler 
geçiriyor..

Eski Türklerde askerler 
savaşırken arkadan gelecek 
herhangi bir saldırıyı kontrol 
edebilmek için sırtlarını bir 
ağaca, kaya veya taşa vererek 
ok atarlarmış.

Atalarımız genelde bozkır 
hayati yaşadıkları için bu sırt 
dayanan nesne de bir taş veya 
kaya olurmuş yıllar sonra bu 
sırt dayanan taşın ismi ARKA- 
TAŞ olmuş dönem içinde de 
ARKADAŞ seklinde dilimize 
yerleşmiş..

Bir çıkış noktasına bir de 
bugün dönüştüğü niteliğe 
bakınız..

Kuşkusuz hala bu değerler 
çerçevesinde süren 
"arkadaşlıklar" da var..

Vardır da..
uı'acaK’ör o<r..
Benim çekincem, sayısının 

giderek azalmasına...
Bir de arkadaşlık bağlarının 

sürekli zayıflamasına..

Bursa’da polisten operasyon
Bursa’da çok sayıda 
dolandırıcılık, sahte
cilik ve hırsızlık olayı
na karıştıkları öne 
sürülen biri cezaevi 
firarisi 2 kişi yaka
landı.
Çanakkale Yarı 
Açık Cezaevi'nden 
3 yıl önce firar 
eden 40 yaşındaki 
Ender Taylan 
Filiztekin'in,

Bursa’da Define
Bursa’da bir kişi, 
define aramaya 
gittiği arkadaşını 
ihbar ettiği gerekçe
siyle öldürüldü.
Edinilen bilgiye 
□öre, Karacabey 
Hçesi'nde geçen yıl 
define ararken 
jandarma ekipleri 
tarafından yaka
landıkları öğrenilen 
fabrika işçisi Muhsin 
Kula ve inşaat 
işçisi Emin K, 
Nilüfer llçesi'ne bağlı 
Üçevler Mahallesi 

| Beste Sokak 
i üzerinde karşılaştı.

Kendisini ihbar 
etmekle suçladığı 
arkadaşıyla bir süre 
tartışan Kula'ya,

'Ali Türk' adına 
düzenlenmiş sahte 
kimlikle Bursa'nın 
merkez Nilüfer 
llçesi'ne bağlı 
Fethiye 
Mahallesi'ndeki 
bir evde kaldığını 
belirleyen İnfaz Büro 
Amirliği ekipleri, 
önceki gece 
mahkemeden alınan 
izinle baskın düzen

Emin K. tarafından 
6 el ateş edildi. 
Başına isabet 
eden mermi sonucu 
ağır yaralanan Kula 
olay yerinde hayatını 
kaybederken, Emin 
K. 16 BLY 26 plakalı 
araçla kayıplara 
karıştı. Çevredeki 
vatandaşların ihbarı 

ledi. Dolandırıcılık, 
sahtecilik ve hırsızlık 
suçlarından kaydı 
bulunan cezaevi 
firarisi Filiztekin ile 
aynı suçlardan kaydı 
bulunan arkadaşı 
36 yaşındaki Bahri 
Canpolat gözaltına 
alındı. Sorgusu süren 
zanlıların adliyeye 
sevk edilecekleri 
belirtildi.

cinayeti 
üzerine olay yerine 
giden polis ekipleri, 
zanlının yakalanması 
için operasyon 
başlattı.
Şahısların geçen 
yıl Karacabey 
Hçesi'nde izinsiz 
kazı yaparken 
jandarma güçleri 
tarafından yaka
landıkları, Emin 
K.'nın da kendilerini 
Muhsin Kula'nın 
ihbar ettiğini öne 
sürdüğü öğrenildi. 
Emin K.'nın 
18 Nisan 2006'da da 

l/ı.ln'un 
silahlı saldırıda 
bulunduğu belirlendi. 
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

www.kocakgayrimenkul.com
Zf ız r* a ız gayrimenkul

IvUÇ/VİV BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DAS / G6MLİK ŞUBESİ 
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
AA-002 Buyukkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL 
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL 
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200 000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola 
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe149 M2 Deniz Manzaralı yola 
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YIL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imarlı 
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı 
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı yol
90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitın ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL 
AA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın 
50.000 YTL
AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etûdlü 5 kat imarlı 1,600.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL 
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL 
AA-086 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama 
imarlı 1.500.000 YTL
AA-091 Yalova yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 20000 M2 Gemlik’e çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL 
AA- 105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır 
konut imarlı 65.000 YTL
AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trizm teşvik böl
gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

SATILIK ÇİFTLİK
EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan 
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçlan 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda. 2 banyo elekrık, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000. YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev 
meyve ağaçlı 130.000 YTL -
EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tek kat ov var 140.000 YTL

SATILIK DAİRE :
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL 
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2 kat 3+1 bakımlı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2. kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6. kat 3+1 masrafsiz 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yeni sahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamidiye Mh 144 M2 4.kat 
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3. kat 2+1
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1
çelik kapı kartonpiyer . pımapen 55.000 YTL
EE-031 Manastır 130 M 2 2.kat 3+1 kartonpiyer.
kalorifer, full eşya İ 15.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 1 kat 3+1 dogaigaz 
bakımlı daire 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazarı 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pımapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5 kat deniz yola cephe, 
kaloriferli 70.000 YTL
EE-060 Manastır. 130 M2 5 kat 3 + 1 deniz yola 
cepheli kaloriferli 70.000 YTL
EE-061 Balıkpazarı 88 M2 5.kat
2+1 bakım ister 35.000 YIL
E E-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full 
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l.kat 3 + 1
bakımlı daire 60.000 YIL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 cifi
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat 
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 I2.kat kartonpiyeri!, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3+1 Deniz manzaralı
kalanfer özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3 kat 3+1 özel yapım lüks
kal arif erli 120.000 YTL
EE 108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
125 000. YTL
EE-125 Manastır 155 m2 1.2.3.4. Katlarda 3+1 daire 2007 
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120.000 YTL 
EE-130 Manastır 195 M2 2.2.3.4. Katlarda 4+1
2 banyo,2 WC, asansörlü, dogalgazh 5 adet
170.000 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı,
kartonpiyeri! 70.000 YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000
YJL ..
EE-149 Hamidiye Mh. 110 M2 3+1 Gazi okulu yanı bakım
lı 55 000 YTL . ,
E E 151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full
lüks daire 120.000 YTL "
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 site içerisinde bakımlı i
manzaralı full eşyalı 42.000 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3+1 bakımlı deniz
manzaralı 100.000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı
denize sıfır mutfak 80.000 YTL
EE-159 Dortyol 130 M2 10. kat 3+1 özel yapım lux 105.00b 
YTL
EE- 176 Orhangazi Cad. 90 M2 5. Kat 2 + 1 Kaloriferli.
bakımlı 65.000 YTL
Et-180 Manastır 130 M2 4. kat 3 + 1 bakımlı daire
80.00 YTL
EE-181 Hamidiye Mh 108 M2 4. Kat 3 + 1 dogaigaz kombili
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamidiye Mh. 160 M2 4. Kat 3 + 1 Krediye uygun
dogaigaz kapıda 75.000 YTL
Et 186 İstiklal Cad. 148 M2 5. Kat 3+1 Deniz manzaralı
asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2+1 Asansörlü, kalar-

I İferlı. full daire 85.000 YTL ,
EE 191 Manastır 80 M2 zemin 2 + 1 Bamdı daire 60.000

EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
60 000 YTL
EE-194 Manastır 115 M2 2 Kat 3+1 bakımlı full daire
as ooo ytl ... 

EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75 000 YTL
EE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.27,5.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL .
EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazarı 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000 
YTL
EE-156 Dr. Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen. ısı yalıtımı, kombili. 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE- 175 Kumsaz 105 M2 2 katlı 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL 
EE-178 Gemsaz 180 M2 2 Katlı bağ evi 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ey bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı

EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize sıfır,

jakuzili bahçe 325.000 YTL

EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı

lüks ve eksiksiz mobilyalı 15C 000

EE-097 Kumla 250 M2 trıpleı site ıçı denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye M 200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 

250.000 YTL
EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yem 300.000 YTL

SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL 
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL 
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto- 
bün geçecek 120.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath.
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40.000 YTL
EE-173 Ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 YTL

NOI telefonla göıûşmelırinizde 
Kayıl No'sn tiliilei ra olunur.

http://www.kocakgayrimenkul.com
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Belde içinden sahile kadınlı erkekli yapılan yürüyüş ile otobüs fiyatlarını protesto ses getirdi

Kumla'da ücret sorunu çözüldü
Yazı YORUM

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Devletin malı deniz...!

Seyfettin SEKERSÖZ 
Önceki gün 
Kumla'da yapılan 
otobüs ücretlerini 
protesto yürüyüşü 
Gemlik Otobüs ve 
Minibüsçüler 
Odası Başkanı 
Erol Aksoy'un 
girişimiyle 
çözümlendi. 
Kumlalıların at 
üzerinde ve traktör
lerle yaptıkları 
tepki yürüyüşünde 
iki kilometrelik 
güzergah için Halk 
Otobüslerinde alınan 
1.50 Ykr bilet 
ücretinin indirilmesi 
istenmişti.
Kumla'dan herhangi 
bir talep gelmediği 
için girişimde 
bulunulmadığını 
söyleyen Erol Aksoy, 
bu düşüncenin zaten 
var olduğunu ancak 
yaz aylarında uygula
maya konulacağını 
belirterek, "Belediye 

*ve vatandaşlardan 
bize bir talep 
gelmedi. Yapılan 
'yürüyüşten sonra 
Büyükşehir ile yap
tığımız girişimlere 
anlayış gösterildi. 
Dün yaptığımız 
toplantı ile yarından 
itibaren köy içi, 
Büyük Kumla ve

İskele arasında saat 
başlarında olmak 
üzere bir minibüs 
hattı verilmesi karar
laştırıldı. Bu hatta 
sivil vatandaşlar 
75 Ykr'a öğrenciler 
ise 50 Ykr'a 
taşınacaklar." 
dedi.
Ring seferi yaparak 
yolcuları Köy içinden 
başlayarak Büyük 
Kumla ve İskele 
Meydam’na taşıyacak 
olan minibüs, aynı 
şekilde geri dönecek. 
Her saat başında 
köy içinden kalkacak 
olan minibüs son

durağı olan İskele 
Meydam’ndan ise 
buçuklu saatlerde 
hareket edecek. 
Konulan hattın zaten 
var olduğunu ancak 
Kumlah vatandaşlar
dan kendilerine 
hiçbir talep gelmediği 
için uygulamayı 
yaz ayında 
düşündüklerini 
söyleyen Erol 
Aksoy, "Büyükşehir 
yöneticileri ve 
BURULAŞ yetkilileri 
ile yaptığımız 
toplantıda vatan
daşların istekleri 
uygun bulundu ve

hattı hemen açtık, 
yaz ayları için 
düşündüğümüz 
hat güzergahında 
yarından itibaren 
Kumlah vatan
daşlarımız köy içi 
ile yah'ya bu araç 
ile yolculuk 
yapabilecekler" dedi 
Gemlik Otobüs 
ve Minibüsçüler 
Odası Başkanı 
Erol Aksoy, aynı 
minibüsün yaz 
aylarında ise 
yarım saatte bir 
kalkarak yolcu 
taşıyacağını 
söyledi.

Bu yazıyı okuyun ve biraz düşünün..
Bu olay İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 

geçiyor..
Bir belediye Başkanı, meclis üyeleri, 

encümenleri, daha akçeli işlerle ilgili kimler 
varsa, onlarında ağızları kapansın diye hep 
beraber tam tamamına meclisin muhalefet 
denenleri de AK partili başkanla beraber, 
240 kişi uçakla 500 bin Dolar harcayarak 
Tayland 'a çiçek fuarına gidiyorlar... 
Malumu Tayland iyi bilinen yer.. Çiçek 
sulanıyor...

Ben ayıp oluyor, insanları bu kadar 
aşikar koyun yerine koymayın diyor gerisini 
gazetelerde çıkan haberlere bırakıyorum.

İzmir, dünyanın en büyük organizasyon
larından Expo'ya aday...

Bunun için aylardır büyük bir mücadele 
veriliyor.

Tek rakip var: Milano...
15 ay sonra 98 ülke bu iki kentten birine 

oy verecek. İzmir seçilirse sadece Ege'nin 
incisinin değil, bütün Türkiye'nin kaderi 
değişebilir.

Çünkü 2015'te açılacak fuara 50 milyon 
ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

O yüzden Expo için ne kadar heyet gitse, 
ne kadar masraf edilse az...

Buna kimse bir şey diyemez.
İkinci nokta ise Başkan Kocaoğlu ile 

ilgili...
İzmir Belediyesi'ni Piriştina gibi bir 

efsaneden devralmanın baskısı altında 
görev yapan Kocaoğlu akçeli konularda 
kuşku doğuracak hiçbir tasarrufa da adını 
karıştırmadı.

Hal böyle iken bundan böyle hep "çiçek 
sulama gezisi" diye anılacak olan böyle bir 
turistik hovardalığa önayak olması anlaşılır 
gibi değil...

Denilebilir ki, "İzmir'in Expo üyeliği için 
kulis yapmaya gidiyorlar."

Peki kaçı dil biliyor? Hem bu işin diplo
matik kulisini yapmakla Dışişleri Bakanlığı 
görevli değil mi?

İzmirlilerin asıl, Expo projesini, fizibilite 
raporunu, mastır planını en iyi şekilde 
hazırlamakla uğraşması gerekmiyor mu? 
Bu işe ayrılan bütçeyle 240 kişiyi oraya 
götürmek yerine daha kalıcı bir ürün, 
mesela İzmir'i tanıtan esaslı bir kitap ya da 
film hazırlanamaz mıydı?

Denilebilir ki; "Gezi için Belediye Meclis 
kararı var."

Zaten ayıp olan da her konuda ayrı 
düşen meclis üyelerinin, böyle bir gezi 
üzerinde ittifakla uzlaşması değil mi?

Gezi kararının, nazım imar planına attık
ları imzadan sonra çıkması, akla sevimsiz 
ihtimaller getirmiyor mu?

Denilebilir ki, "Herkes gitmiyor mu?"
Herkes gitse de "beyaz İzmir" gitmeme

lidir.
Çoğumuzun gözünde İzmir, "Türkiye'nin 

son kalesi"dir.
O kale de Kocaoğlu'na emanettir.
O kalenin mazisi ve bütçesi, böyle 

polemiğe açık seferlere feda edilmemelidir.
Edilirse Tayland'da açan çiçekler sandık

ta solar.
Yapma Başkan!
Bizde Gemlik'te de arada bir Romanya 

havası duyulur, bazılarının ayranı kabarır...

OKUYUN - OKUTUN
—LUtaU ABONE OLUN

■■■ GÜNLÜK SİYASI GAZETE |H|

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin SEKERSÖZ 
Bursa Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği'nin Ata 
Mahallesi’nde bulunan 
Özel Türe Özel Kurs 
Merkezi'n deki okulun
da Özürlü gençler ile 
ailelerine yönelik 
Ahşap Boyama kursu 
başlatıldı.
Hülya Narct'nın ücret 
almadan öğreticiliğini 
yaptığı kursta 
yapılan çalışmalar

Mayıs ayı içinde 
açılacak sergide 
sergilenerek 
satışa sunulacak. 
Haftada üç gün 
Ahşap Boyama işini 
öğrenen özürlü 
gençler öğretildiğinde 
her işi yapabilecekleri
ni kanıtlıyorlar.
Hem özürlü gençlere 
hem de annelerine 
Ahşap Boyama 
öğreten öğretici Hülya 
Narcı, gençlerin öğren

meye heveslerini 
sevinçle gözlerken 
yaptıkları emeğin 
karşılığını iyi öğren
mekle almaya 
başladıklarını söyledi. 
Okul müdürü Tamer 
Sivri, bu tür faaliyet
lerin sürdürülebilmesi 
için gönüllü gönüllü
lerin bu çocuklara 
destek vermeleri 
gerektiğini belirterek 
kursu veren Hülya 
Narçın'a teşekkür etti.
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Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Erdem Akyürek, "Gemlik’in geleceğini ipotek altına alan 1/25000 lik Nazım plan Gemlik için tam bir fiyaskodur” dedi

“Halk istedi siz bildiğinizi vaptmız”
Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, düzenlediği 
basın toplantısında 
1/25.000 Nazım Planı 
hakkında görüşlerini 
açıkladı.
Nazım planın 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Meclisi’nde görüşüle
ceği gün gazetelerde 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in 
Nazım Planla ilgili 
yapmış olduğu basın 
açıklamasında 
"Halkım İstedi biz 
yaptık" sözlerini 
hatırlatarak "Evet bu 
cümlede İki kelime 
doğru birincisi Halkın 
kendisi için bir şeyler 
istemesi, İkincisi 
yapılan bir planın 
olması ama aradaki 
bağlantısızlık Halkın 
istediği bir planın 
değil kendi kafalarının 
doğrultusunda bir 
1/25000 ölçekli 
Nazım planın yapıl
masıdır" dedi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, 
"Halk Sizden soru
nunu çözemeyen, hiç 
bir işine yaramayan, 
içinde çelişkiler ve 
sorunlar olan Çözüm 
değil, Çözümsüzlük 
üreten Halkım için 
yaptık diyen sizlerin 
bile itiraz ettiği böyle 
bir 1/25000 lik Nazım 
planı nasıl ister. 
Acaba Halk 
Kavramlarımız mı 
farklı?" sorularına 
cevap aradıklarını 
belirten Akyürek, 
yaptığı açıklamada ; 
"Gemlik’in geleceğini 
ipotek altına alan 
1/25000 lik Nazım 
plan Gemlik için tam 
bir fiyaskodur, içinde 
kendinle çelişen 
unsurlar mevcuttur. 
Çelişki 1- Planda 
Mevcut Yerleşimin yer 
aldığı Alüvyon alan
ları kapsayan Ova 
diye tabir edilen yer 
Konut tasfiye alanı 
olarak adlandırılmış 
(haritada üstü verev 
paralel çizgilerle 
çizilerek belirtilmiş) 
bu sebeple plan 
dip notlarında 
-bu alanda Yeni Konut 
Yapımı durdurulacak 
-Mevcut konutlar 
tasfiye edilecek 
denmekte 
Soruyoruz: tasfiye 
edilecek alanda 
yaşayan nüfusun, 
kaldı ki Gemlik 

nüfusunun yüzde 
80'ninin yaşadığı yer 
nereye taşınacağı 
belirtilmemiştir, 
nereye taşıyacak
sınız?
Öncelikle yeni konut 
yapımı durdurulacak 
aynı zamanda bu 
alan tasfiye edilecek 
dendiğine göre bu 
bölgede yeni 
yapımına izin verilen 
inşaatları ve bizzat 
belediyenin oradaki 
esnafı mağdur ederek 
yapmaya çalıştığı şu 
anda yapımı durduru
lan çarşı inşaatının 
yapımını hangi temele 
dayandırıyorsunuz 
yoksa Nazım Planda 
ki Bu durum inşaatı 
bitirememenin, 
oradaki Esnafı mağ
dur ettiğinizi fark 
etmenin kaçış noktası 
mı acaba? bekleyecek 
ve göreceğiz.
Bir merak konusu da 
Tasfiye etmeyi 
düşündüğünüz bu 
alanlar tasfiyeden 
sonra nasıl değer
lendirilecektir.
Buna da bir açıklama 
getirilmemiş.
Çelişki 2-Bir süre 
önce imara açtığınız 
84 hektarlık alanda bu 
1/25000 nazım planda 
tasfiye edilecek alan 
içinde yer almakta 
bunu O yöredeki 
Halka nasıl izah 
edeceksiniz doğrusu 
merak konusu 
Çelişki 3- Manastır 
Diye adlandırdığımız 
Bölgede Çok az 
Yoğunluk da,az 
yoğunluk da olmak 
üzere yeni alanların 
imara açılması 
öngörülmekte 
oysa Fay hatlarının 
içersinde kaldığı 
bilinen Hisartepe 
Bölgesi’ne sık yoğun
lukta yeni alanların 
imara açılması 
öngörülmekte 
Soruyoruz: 
Kamuoyunda aman 
az yoğunlukta konut 
açalım düşüncesinin 
olgusunu göstermek 
için tamamıyla man
astıra yüklenirken 
orayı işaretlerken 
oradaki halkı mağdur 
ederken maksat kim
lerin olduğunu merak 
ettiğimiz Hisartepe 
arsalarını mı kollamak 
korumak Gözden 
kaçırmak mı bu 
arsalara cömert 
davranmak niye 
Manastır’daki bizim 
halkımız 
Hisartepedeki de 

bizim halkımız böyle 
bir imara açılışın 
teknik açıklamasını 
nasıl yaparsınız Halk 
sizden bunu mu istedi 
bir tarafı tamamen 
yok edin bir tarafı 
ihya edin.
Eğer teknik bir 
açıklamanız yoksa bu 
Anayasanın eşitlik 
ilkesine aykırı bir 
davranıştır.
Açıkça Manastırda 
arsaları bulunan halk 
mağdur edilmiştir. 
Eğer maksat 
kamuoyunun istediği 
gibi az yoğunlukta 
alanları imara açmak 
ise Hisartepe ye 
neden bu kadar 
cömert davrandınız. 
Çok yoğunlukta konut 
alanı olarak imara 
açmanızı merak 
ediyoruz oranın üstün 
vasfı Arazinin Kayalık 
Depreme dayanır 
Fay hatlarından uzak 
hatta geçmiyor 
oluşundan mı yoksa 
Arazi sahiplerinden 
mi? Bu söylemdeki 
maksat dengeler 
aynen korunmalıydı 
iki bölge arasında 
ayrılık yapılmamalıydı 
hangi kıstas verileri 
doğruysa öbürüde 
ona uymalıydı doğru 
olanı da budun Şu 
konu açıkça bilinsin 
Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak biz 
Gemlik’in tüm 
yöresinde yaşayan 
hiçbir kesimin mağ
dur edilmesinden 
yana olamayız 
olmamışızdır.
Çelişki 4- Bursa- 
Gemlik yolunun 
Engürücük köyü 
mevkiinde yolun 
sağında ve solunda 
kalan alanlar hazır
lanan 1/25000 ölçekli 
Nazım İmar planında

Konut dışı 
kentsel alan olarak 
tanımlanmıştır.
Soruyoruz: Bu mak
satla, zaten varlığı 
bilinen ancak çoğu
nun ruhsatı olmayan 
kereste depolama 
ve satış birimlerini 
yasallaştırmayı 
amaçlamak mı? 
Gemlik’in kimliğini 
belirleyen zeytinlik
lerin yok edilmesinin 
önünü açan bu kararı 
üst ölçekli planla 
nasıl uyuşturuyor
sunuz. Ayrıca bu 
kararla Zeytin 
kanununa uyulmadığı 
ilgili görüşlerin alın
madığını düşünmek
teyiz. Şu anda hala 
zeytinlikler yok 
edilerek açılan bu 
alanlara nasıl göz 
yumuyorsunuz. 
Zeytin kanununa 
muhalefet planın 
tümünde geçerli bu 
konu nasıl aşılacak 
o da belli değil.
Çelişki 5- Konut dişi 
kentsel çalışma 
alanında belirtilen 
faaliyetlerin kentsel 
çalışma alanında yer 
alabileceği ancak 
kokusuz yanıcı ve 
parlayıcı olamayan 
imalathaneler olmaya
cağı ifade edilmekte- 
dir.bu ifade ile 
Kentsel çalışma alan
larının muallak 
tanımlanması söz 
konusudur. Planda 
kentsel çalışma alanı 
ile ticaret alanlarının 
aynı biçimde ifade 
edilmesi sorun 
doğurabilecektir. 
Gemlik’in ileriye 
dönük sanayi 
büyümesi durduruldu 
denmekte oysa 
sanayi bölgesinin 
mevcuttaki yeri bile 
planda işli değil.

trdem 
Akyürç

Çelişki - 6 Bursa 
Milletvekilimiz Merkez 
yürütme kurulu 
üyemiz Sayın Kemal 
Demire! Bayındırlık 
Bakanlığına cevap
landırılmak üzere 
vermiş olduğu Gemlik 
de deprem çalış
malarıyla ilgili soru 
önergesinde sorular
dan bir tanesinde 
Gemlik ve çevre 
köylerinde olabilecek 
herhangi bir depreme 
karşı tedbir ve 
bilgilendirme 
yönünde neler yap
mayı planlıyorsunuz 
diye soruyor 
Bakanlığın Gemlik 
Belediye Başkanına 
dayandırarak vermiş 
olduğu cevap 
-Bursa Büyükşehir 
Belediyesince 
bölgenin 1/25000 
ölçekli nazım imar 
planının yapılmış ve 
askı aşamasında 
olduğu plan çalış
malarının bu planın 
kesinleşmesinden 
sonra devam edeceği 
bu nazım planına 
göre Gemlik İlçesi 
çevresinde sağlam 
kayalıklardan oluşan 
yamaçlarda imara 
açılacak sahalarda 
yerleşimin teşvik 
edileceği denmekte 
Değerli Basın 
Mensupları bu Konu 
plan dip notlarında da 
böyle yazıyor. 
Oysa plan kendi 
içinde de çelişkiye 
düşmekte. 
Çünkü imar aAçılmış 

böyle bir alan yok 
düşük yoğunluk da 
açtığınız ancak 
1000 metrekareye 
1 ev yapabileceği 
Manastır Bölgesini 
mi yoksa 
gazetelerde 
faylar arasında 
haritası çıkmış 
Hisartepe mahallesini 
mi düşünülüyor 
bilemiyoruz başkada 
imara yeni açılmış 
bölge yok.
Herkes oturduğu 
yerde otursun yedi 
senede çözememişler 
bundan sonramı 
çözecekler.
Kent Planlama 
özünde Kamu 
yararını içeren 
eşitsizliklerin 
azaltılmasını 
hedefleyen yasal 
bir araç ve süreçtir. 
Bu plan özelleştirme 
mantığıyla 
hareket edilerek 
hazırlanmıştır.
Yani halkımız istedi 
biz yaptık ILafının 
hiçbir inandırıcı 
yanı yoktur 
Halk mağdur olmuş
tur mağduriyetini 
gazetelere beyan 
etmiştir.
Halk gerçekten 
bir şeyler bekliyordu 
sağlam zeminlerde 
sağlam ümitler 
yuvalar bekliyordu 
ama siz istediğinizi 
yaptınız halk da 
sandık da size 
teşekkür eder merak 
etmeyin" şeklinde 
konuştu.
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Türkiye İşçi Emeklileri Demeği Genel Başkanı Kazım Ergün, işçi ve Bağkur Emeklilerine 2006 için yıllık yüzde 7,50 zam yapılmasını anlayamadıklarını söyledi

“Biz bu hesabı anlamadık”
Seyfettin SEKERSÖZ
Türkiye İşçi Emeklileri 
Demeği Genel 
Başkanı Kazım 
Ergün, TÜİK tarafın
dan açıklanan 
enflasyon rakamının 
2006 yılı içerisinde 
yüzde 9,65 oranında 
gerçekleştiğini, 
yıl içerisinde 
memurlara yapılan 
katsayı artışının ise 
yüzde 9,62'ye denk 
geldiğini belirterek, 
İşçi ve Bağkur 
Emeklilerine 
2006 için yıllık 
yüzde 7,50 zam 
yapılmasını anlaya
madıklarını ifade etti. 
Kazım Ergün açıkla
masında şunları 
söyledi: "2006 yılı 
içerisinde enflasyon 
oranı yüzde 9,65 
olarak gerçekleşti. 
Bu demektir ki bütün 
vatandaşlarımızın 

gelirlerinde bu oranda 
bir erime gerçekleşti. 
Oysa bu rakamı 
karşılaması hatta 
aşması gereken 
emekli aylıklarımıza 
yapılan zam oranı 
sadece yüzde 
7,50'de kalmış oluyor. 
2007 yılı Bütçe 
Kanununa eklenen 
hükümlerle, 
emeklilerimizin 
2006 yılı içindeki 
kayıplarının karşılan
ması hedeflenmişti. 
Ancak önümüzdeki 
günlerde ödenecek 
emikli aylıklarının 
hesaplanması için 
Kurumlara gönderilen 
talimatlarda yıl 
içerisindeki kaybın 
sadece yüzde 
1,33 olarak dikkate 
alındığı görülmüştür. 
2006 yılı içerisinde; 
birinci 6 ay için 
yüzde 3 ve ikinci 6 ay 
içinde yüzde 3 olmak

üzere kümülatif 
toplamda yüzde 
6,09 zam alan 
emeklilerimize 
yüzde 1,33 daha 
enflasyon farkı 
verirseniz, toplam 
zam oranı yüzde 
7,50 olur. Oysa yıl 
içerisinde yaşanan 
enflasyon tam olarak 
yüzde 9,65'dir. Yani 
sayıları 6 milyonu 

aşan SSK ve Bağkur 
emeklilerimiz 2006 yılı 
için enflasyonun 
altında kalan ve 
yoksullaştıran bir 
aylık gelir düzeyine 
tabi tutulmuş 
demektir.
Oysa memur 
emeklilerimize 2006 
yılı içerisinde katsayı 
artışına göre yapılan 
zamların kümülatif 

toplamı yüzde 9,62 
oranındadır. Yani 
onlar enflasyona 
yenik düşmemişlerdir, 
sadece SSK ve 
Bağkur emeklilerimiz 
enflasyona yenik 
düşürülmüştür. 
İşte biz bu hesabı 
anlamakta güçlük 
çekmekteyiz.
Devletin öz evlatları, 
üvey evlatları olmaz. 
Devlet bütün 
evlatlarına aynı 
yakınlıkta olmak 
durumundadır.
Bu anayasal bir 
zorunluluktur. 
Bürokratlarca yapılan 
hesaplamaların ne 
kadar yanlış 
olduğunu anlamak 
için hesap uzmanı 
olmaya gerek yoktur. 
2006 enflasyonu bel
lidir, memur 
emeklilerine bu 
enflasyonu karşıla
ması için yapılan zam 

oranları bellidir. 
Ama ne yazık ki 
SSK ve Bağkur 
emeklilerimize 
yapılan ve 
enflasyonun altında 
kalan zam da bellidir. 
Birileri çıkıp 6 milyon 
emekliye bu hesabı 
izah etmelidir. 
Eskilerin bir sözü 
vardır. "Yanlış 
hesap Bağdat'tan 
döner" diye. 
Bugünlerde 
Bağdat'tan hiçbir şey 
dönmüyor ama bu 
hesap yanlıştır ve 
elbette bir yerlerden 
dönecektir.
Masa başında 
yapılan hesap oyun
larıyla 6 milyon 
emeklinin umutları 
ne yazık ki suya 
düşmüştür. Ama 
emekli bu 
hesabı da, bu hesabı 
yapanları da 
unutmayacaktır" ’

Mümin Torlak emekli oldu Çocuk işçiler için 
süre uzatıldı

Seyfettin SEKERSÖZ
Otuz yıldan bu yana 
Eğitime hizmet veren 
ve Gemlik'lilerin 
yakından tanıdıkları 
Mümin Torlak 
emekliye ayrıldı.
1976 yılında Bursa 
Eğitim Enstitüsünü 
bitirerek Kütahya 
Kız Öğretmen 
Okulu’nda ilk 
görevine başlayan 
Mümin Torlak, 
sırasıyla Afyon 
Sandıklı Yavaşlar 
Ortaokulu, 
Çanakkale Ayvacık 
ve Biga'da 
görevlerde bulundu. 
1985 yılında Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu’na atanan 
Mümin Torlak, 
Endüstri Meslek 
Lisesi Edebiyat 
öğretmenliği 
görevinin ardından 
1987 yılında 
Gazi İlköğretim 
Okulu’na Türkçe

öğretmenliği ile 
Müdür Yardımcılığı 
görevine atandı. 
Bey yıllık görev 
süresinden sonra 
Hamidiye ilköğretim 
okuluna müdür 
olarak atanan 
Mümin Torlak, daha 
sonra ismi değişen 
Şehit Eteni

Yaşar İlköğretim 
Okulunda yaklaşık 
15 yıl süreyle müdür 
olarak görev yaptı. 
"Köyüm son durak" 
diye bir araştırması 
da bulunan Mümin 
Torlak'ın eğitimcilik 
görevi süresinde 
çeşitli dergilerde 
şiirleri de yayınlandı. 

Emekli olmaktan 
ziyade "İş 
değiştirdim" diyen 
Mümin Torlak, 
Birey Dershanesinde 
görev alarak yılların 
birikimini yine 
öğrencileriyle 
paylaşmaya devam 
edecek.
Gemlik'te görev 
yaptığı uzun yıllar 
içinde tüm eğitim 
camiasıyla güzel 
diyaloglar içinde 
çalıştığını belirten 
evli ve iki çocuk 
babası Mümin Torlak, 
2 Kasım 1976 tari
hinde başlayan 
eğitimcilik hayatını 
Gemlik'te 
noktalarken kendi
sine her zaman 
destek veren ilçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
personeline, ayrıca 
tüm okul müdür ve 
öğretmenleri ile veli 
öğrencilerine 
teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlı 
ğının, Uluslararası 
Çalışma Örgütü 
(ILO) desteğiyle 
Türkiye'de ilk kez 
"Pamuk kadar beyaz 
bir gelecek için" 
sloganıyla uygula
maya koyduğu 2 yıl 
süreli proje, 6 ay 
daha uzatıldı.
ILO/IPEC (Çocuk 
İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesi 
Uluslararası Progra 
mı) Ulusal Koordina 
törü Nejat Kocabay 
yaptığı açıklamada, 
Adana'nın Karataş 
ilçesinde yürütülen 
projenin 1 Ocak 
2007'de süresinin 
dolduğunu ancak, 
bu yıl kaydı yapılan 
çocukların takibi için 
projenin eğitim-öğre- 
tim yılı sonuna kadar 
sürdürülmesine 
karar verildiğini, 
bunun için ek bir 
ödeneğe de ihtiyaç 
duymadıklarını

kaydetti.
Kocabey, bugüne 
kadar 1122'si kız, 
1324'ü erkek toplam 
2 bin 446 tarım işçisi 
çocuğa ulaşıldığını, 
321'i kız, 600'ü erkek 
921 çocuğun okul 
ihtiyaçları karşıla
narak okula devam
larının sağlandığını 
söyledi.
Kocabay, proje 
Haziran ayı sonunda 
tamamlandıktan 
sonra aynı hizmetin 
Milli Eğitim 
Bakanlığınca 
sunulacağını 
belirterek, 
"Bu proje dünyaya 
model oldu. Biz 
bir örnek oluşturduk. 
Bu projeyi pamuk 
tarımında çalışanlar 
için uyguladık, 
tarımın diğer kol
larında çalışan 
çocuklar için de 
aynı proje 
uygulanabilecek" 
dedi.

BURSA HAKİMİY6T VE KENT KÖRFEZ 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR REKLAM

Her türlü alim-satim, İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Başkan Şahin,
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nde grubu 
olan muhalefet parti
lerinin meclis üyeleri 
ile bir araya gelerek, 
2007 yılında neler 
yapılacağı konusunda 
bilgi alışverişinde 
bulundu.
Göreve geldiği gün
den bu yana her yıl
başında mecliste 
grubu olan partilerin 
temsil ettikleri böl
gelerin taleplerini 
yazılı olarak isteyen 
Başkan Şahin, bu yıl 
aynı uygulamayı 
meclis üyeleriyle bir 
araya gelerek gerçek
leştirdi. "Ticarette 
his, devlette küs" 
olmaz diyerek, koor
dinasyonsuzluğun 
halka hizmeti 
engellediğini ifade 
eden Başkan Şahin, 
göreve geldiği gün
den bu yana parti 
ayrımı yapmadan 
çalıştıklarını söyledi. 
Mecliste alınan karar
ların yüzde 90'ının 
üzerindeki kararın oy 
birliği ile geçtiğini 
bununda iktidar ve 
muhalefetin uyum 
içinde çalıştığının bir

göstergesi olduğunu 
ifade eden Şahin, 
"Tek bir gayemiz var. 
Daha yaşanabilir ve 
çocuklarımıza güzel 
bir Bursa bırakmak. 
Meclis üyesi 
arkadaşlarımız işlerini 
bırakıp, dükkanlarını 
kapatarak komisyon
larda çalışıyorlar. 
Bazı geceler uyku
larımızı feda ediyoruz. 
Çünkü halkımızın 
teveccühüne layık 
olmaya çalışıyoruz" 
dedi. "Bugüne kadar 
neden yapılamıyor
du?"
Nisan ayında 3. yıla 
gireceklerinin altını 
çizerek, görev 
süreleri içinde yaptık
ları yatırımların 
Bursa'da yıllardır 
konuşulan sorunlar 
olduğunu vurgulayan 
Şahin, "Sorunlara el

muhalefetin dertlerini dinledi

atıyoruz ama altında 
yılların çilesi çıkıyor. 
Düne kadar 
Acemler'de uzun 
kuyruklar oluşuyor, 
halkımız saatlerce 
araçlarında bekliyor
du. Bugün sinyaliza
syona bile yakalan
madan geçiyorsunuz. 
2,5 yılda 7 kavşak 
inşa ettik. Hepsini de 
4-5 aylık sürelerde 
bitirdik. Eskiden bir 
kavşağın yapımı için 
3,5- 4 yıl bekleniyor
du. Merinos ve 
Santral Garaj yıllardır 
atıl olarak duruyordu. 
Bizim projelerimizle 
Merinos'ta Santral 
Garaj'da Bursa'ya 
vizyon kazandıracak 
hale geliyor. Sahil 
kentiyiz ama bundan 
yıllardır yarar
lanılmıyordu? İstan- 
bul-Bursa arasına 

deniz otoyolu kuru 
yoruz. Denizlerimize 
yıllardır kirlilikten 
girilmiyordu. 
Mudanya ve 
Gemlik'in sahillerini 
mikrop yuvası olmak
tan kurtarıyoruz. 10 
yılda 5.2 km. yapılan 
Yakın Doğu Çevre 
Yolu'nu biz 2,5 yılda 
5.2 km. uzattık. 
Sadece bunlar mı?. 
Her alanda Bursa'nın 
yıllardır yapılamayan
ları bir bir hayata 
geçiriyoruz. Birçok 
konuda yılların ihma
lini ve sorununu 
çözmeye çalışıyoruz. 
İktidarıyla muhale
fetiyle el birliği ile 
Bursa'yı sorunlar 
yumağından kurtara
cağız" diye konuştu. 
"Büyükşehir'de ikti
dar muhalefet 
uyum içinde"

CHP Grup Sözcüsü 
Yücel Akgün, herkes 
gibi kendilerinin de 
gelip geçici olduğu 
nu, görev süreleri 
içinde Bursa'ya 
hizmet edeceklerini 
söyledi. 
Demokrasinin gereği 
Bursa için uygun 
gördükleri kararlara 
'olumlu' görmedikler
ine 'ret' oyu kullan 
dıklarını ifade eden 
Akgün, "Mecliste 
alınan yüzde 90'ın 
üzerindeki kararda 
imzamız var. Oy bir
liği ile alınan karar
ların çokluğu iktidar 
ile muhalefet arasın
daki işbirliğinin 
kopuk olmadığını 
gösteriyor.
Başkanımızdan 
Bursa'nın ele alın
ması gereken sorun
larını dile getiriyoruz. 

Parti rozetine bak
madan sorunların 
çözümüne yönelik 
çalışıyoruz. Sizden 
Bursa'nın öncelikli 
sorunların ele alın
masını istiyoruz" şek
linde konuştu.
"Büyükşehir her 
konuda babalık 
yapıyor"
ANAP'lı Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
de, Büyükşehir 
Belediyesi'nin diğer 
ilçe ve beldelerin 
'babası', Başkan 
Şahin'in de 
'ağabeyleri olduğunu 
belirterek, "Bursa'ya 
hizmet konusunda 
uyum içinde çalışı 
yoruz. Büyükşehir 
her alanda bize 
babalık yapıyor.
Başkanımız Hikmet 
Şahin de sorunlarımı
zla yakından ilgileni 
yor. Kendisine 
teşekkür ediyoruz" 
şeklinde mem
nuniyetini dile getirdi. 
ANAP'lı Mudanya 
Belediye Başkanı 
Erol Demirhisar da 
Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinin uyum 
içinde Bursa'ya 
hizmet ettiğini 
kaydetti.
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Telefonla az konuşun çağrısı
1

Serbest Kürsü

Tüketiciler Derneği, 
Türk Telekom'un, 
şehir içi telefon 
görüşmelerine ve 
sabit ücrete zam 
yapılmasın^ , 
Türk Türk 
Telekomünikasyon 
Kurumunun izin 
vermesini şiddetle 
kınadıklarını 
belirterek, tüketicileri 
telefonla daha az 
konuşmaya çağırdı. 
Tüketiciler 
Derneğinden yapılan 
yazılı açıklamada,

Telekomünikasyon 
Kurumunun serbest 
piyasa koşullarını ve 
rekabet yaratacak 
ortamı oluşturmak, 
pazarın zayıf tarafını 
güçlendirmek için 
var olduğu belirtildi. 
Yapılanın yalnızca 
zam olmadığı, aynı 
zamanda haber alma 
ve bilgiye erişme 
özgürlüğünün de 
kısıtlanması olduğu 
iddia edilen açıklama
da, şunlar kaydedildi: 
"AB'ye giriş müza

kerelerini sürdüren 
ülkemizde, en pahalı 
ve en hantal telefonu 
Türk tüketicileri 
kullanmakta, yine en 
ağır, en pahalı inter
net hizmetlerini 
Türk tüketicileri 
almaktadır. Dünyanın 
en pahalı telefonunu 
kullanan Türk 
tüketicileri 
enflasyonun yüzde 
10, çalışanlara ve 
emeklilere yüzde 5 
zam reva görülürken, 
Telekom'un yeni

sahibinden hiçbir 
yeni hizmet 
almadan şehir 
içi telefon 
görüşmelerine 
zam yapılmasını 
ve buna 
Telekomünikasyon 
Kurumunun izin 
vermesini şiddetle 
kınıyor ve herkesi 
zamlarla birlikte 
katlanan vergileri 
de hesaba katarak 
telefonla daha az 
konuşmaya 
çağırıyoruz."

Bakan Gülerin Bursa ziyareti ertelendi
Enerji Ve'Tabii- , s-. 
Kaynaklar Bakanı 
H ilmi. Gü îer’in_Bursa 
ziyaretinin Pazartesi 
gününe ertfelehdiği 
bildirildi. : 
Burşa;Tiçâreİ yef 
Sanayi Odası'ndan 
(BTS0) yapılan'

açıklamada, 17 Ocak 
2007 Çarşamba günü 
(yarın) BTSO'nun 
davetlisi olarak 
Bursa'ya gelmesi 
b.eklenen Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Dr. Hilmi 
Güler'in ziyaretinin

bakanın yoğun 
programı nedeniyle 
Pazartesi gününe 
alındığı belirtildi.
Bakan Güler, 
daha önce yapılan 
program gereği 
14.00-17.00 saatleri 
arasında BTSO'nun

davetlisi olarak 
Meclis Salonu'nda 
"Türkiye'nin Enerji 
Stratejileri, 
Öngörüler-Beklentiler 
ve Yeni Açılımlar" 
konulu toplantıya 
katılacaktı.

TOKI indiriminden 100 bin aile yararlanacak
Toplu konut İdaresi Bayraktar, memur 
Başkanvekili Erdoğan maaşına endeksli

konut satışlarındaki 
taksit indiriminden,

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SAM ve KİMLİMİZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE g 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m? ~B 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g 
_ _ _ _ _ _ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYehi Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _ _ g

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan g
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1 ■ 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire g 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan, g

_________________________ Önünde 115 m2 Bahçeli g
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik g

j~ Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 4ÖÖ m2 uzaklıkta g

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA I
Macide ÖZALP

| Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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en az yüz bin ailenin 
yararlanacağını 
söyledi.
Bayraktar, bu yılın ilk 
yarısı için geçen yılın 
ikinci yarısında 
memur maaşlarına 
yapılan zammı 
dikkate alarak, 
yüzde 8,38 
taksit artış oranı 
belirlediklerini 
hatırlattı.
Söz konusu artış 
rakamını belirlerken, 
Maliye Bakanhğı'ndan 
da görüş aldıklarını 
vurgulayan 
Bayraktar, ancak 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan'ın gece 
kendisini arayarak 

bu artış oranını çok 
yüksek bulduğunu 
anlattı. Başbakanın 
yüzde 8,38'lik maaş 
artışından, bütün 
çalışanların yararlan
madığına işaret ettiği
ni kaydeden 
Bayraktar, Başba 
kan'ın artış oranını, 
memur maaşlarında 
genel artış oram olan, 
yüzde 4,88'in 
indirilmesini istediğini 
kaydetti. Bunun üzer
ine yeni bir yazı hazır
layarak bankalara 
ilettiklerini belirten 
Bayraktar, "Bizim 
dönemimizde 150 bin 
civarında konut 
satıldı. Bu indirimden 
en az yüz bin aile, 
toplamda aile bireyleri 
ile birlikte 400 bin kişi 
yararlanacak" dedi.

■ı Tamer SİVRİ 
4/1 Türkiye Sakatlar Konfederasyonu

—i—-J Genel Başkan Yardımcısı

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK 
HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN

TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA 
YÖNETMELİK

Yönetmeliğin amacı :
Madde 1 - (Değişik : 15/6/1981 - 8/3179 K.) 
Bu yönetmeliğin amacı 193 Sayılı Gelir 

Vergisi Kanununun değişik 31 inci mad
desinde yer alan sakatlık indiriminden yarar
lanacak hizmet erbabının sakatlık dere
celerinin ve indirimin uygulanmasına ilişkin 
esas ve usullerin tespitidir.

Yönetmeliğin kapsamı :
Madde 2 - Bu Yönetmelik sakatlık indirimin

den yararlanmak isteyen hizmet erbabı 
hakkında uygulanır.

Sakatlık dereceleri :
Madde 3 - (Değişik : 15/6/1981 - 8/3179 K.) 
Birinci Derece Sakatlık : Çalışma gücünün 

% 80'inden fazlasını ( % 80 dahil ) kaybetmiş 
bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat 
sayılır.

İkinci Derece Sakatlık : Çalışma gücünün % 
60'ından fazlasını ( % 60 dahil % 80*e kadar) 
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci dere
cede sakat sayılır.

Üçüncü Derece Sakatlık : Çalışma gücünün 
% 40'ından fazlasını ( % 40 dahil % 60' a 
kadar) kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 
üçüncü derecede sakat sayılır.

Sakatlık indiriminden yararlanmak için 
başvuru :

Madde - İndirimden yararlanmak isteyen 
sakat hizmet erbabı, Nüfus kağıdının örneği 
ve çalıştığı iş yerinden alacağı hizmet erbabı | 
olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde 
Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız 
Vergi Dairesi bulunan İlçelerde Vergi Dairsi 
Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal 
Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaktır.

Başvuru üzerine yapılacak işlemler : 
Madde - ( Değişik : 18/8/1998 - 98/11697 K.) 
Defterdarlık gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi 

Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri sakatlık 
indiriminden yararlanmak için kendilerine 
başvuran hizmet erbabının adı ve soyadını, 
baba adını, doğum yeri ve tarihi ile çalıştığı 
iş yerini, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkında Yönetmeliğin eki rapor 
formlarının üç nüshasının ilgili yerlerine 
yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekley
erek hizmet erbabını Yönetmeliğin 6 ncı mad
desinde belirtilen hastanelerden en yakın 
olanına sevk edeceklerdir.

Yetkili sağlık kuruluşları :
Madde 6 - (Değişik : 18/8/1998 - 98/11697 K.) 
Bu yönetmelikte belirtilen sağlık kurulu 

raporunun düzenlemeye Özürlülere Verilecek 
Sağlık kurulu Raporları hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen 
hastaneler yetkilidir. Y etkili sağlık kuru
luşları adı geçen Yönetmelikte belirtilen 
esaslar çerçevesinde rapor düzenleyip sağlık 
kurulu kararını vermek zorundadır.

Bu kararı içeren raporun aslı sakatlık indiri
minden faydalanmak isteyen hizmet 
erbabının bağlı bulunduğu yerdeki İl 
Defterdarlığına gönderilecektir

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN-OKUTUN ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ 
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Çalışanlara işveren güvencesi Geçici işçilere kadro
İşveren, işle ilgili her 
konuda çalışanların 
sağlık ve güvenliğini 
korumakla yükümlü 
olacak. Ciddi ve 
yakın tehlike durum
larında iş tamamen 
durdurulacak.
İşveren bu nedenlerle 
işsiz kalan 
çalışanlarına ücret 
ödeyecek.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
bütün iş yerlerinde 
ve işlerde uygulan
mak üzere İş Sağlığı 
ve Güvenliği 
Kanunu Tasarı 
Taslağı hazırladı. 
Bir süredir bakanlığın 
gündeminde olan 
taslakla ilgili çalış
malar tamamlandı.
Taslağın yasalaşması 
halinde, sadece İş 
Kanunu kapsamında
ki işler ve iş yerlerine 
yönelik iş sağlığı ve 
güvenliği düzen
lemeleri, bütün iş 
yerlerinde ve işlerde

uygulanacak. 
Taslağa göre kanun, 
çalışanların sağlık ve 
güvenliklerinin 
korunması, mesleki 
risklerin önlenmesi, 
risk ve kaza faktör
lerinin ortadan 
kaldırılması ile iş 
yerlerinde sağlık ve 
güvenlik şartlarının 
sürekli olarak 
iyileştirilmesi için 
alınacak önlemler ve 
bu konulardaki görev, 

yetki, yükümlülük 
ve sorumlulukları 
düzenlemeyi 
amaçlıyor.
Buna göre, 
kanun hükümleri; 
endüstriyel, tarımsal, 
ticari, idari, eğitsel, 
kültürel ve benzeri 
faaliyetlerin yapıldığı, 
resmi ve özel sektöre 
ait bütün iş yerlerine 
ve işlere faaliyet 
konularına bakılmak
sızın uygulanacak.

Kanun hükümleri, 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri, emniyet 
kuvvetleri ve 
sivil savunma gibi 
kendine özgü karak
teristiği olan kamu 
hizmetlerinin bu 
kanun hükümleri ile 
çelişen özel faaliyet
lerinde uygulanmaya
cak, ancak bu tür 
hallerde de çalışan
ların sağlık ve güven
liği, kanunun 
amaçları doğrul
tusunda dikkate 
alınacak.
Kanun hükümlerine 
uymayan işverenlere 
77 YTL ile 8 bin YTL 
arasında değişen 
idari para cezaları 
verilebilecek.
Tahsil edilen para 
cezaları, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili 
hizmetlerde kullanıl
mak üzere Bakanlık 
adına açılan hesapta 
toplanacak.

Kamuda çalışan 215 
bin geçici işçiye 
kadro geliyor. 
Kadrojçin en az 6 
ay sigortalı çalışmış 
olma zorunluluğu 
getirilirken, sekreter
lik, odacılık, hasta 
bakıcılığı gibi 
işlerde çalışan geçi
ci işçilere ise iste
dikleri takdirde 
sözleşmeli 
statüsüne geçme 
olanağı sağlanıyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
Bakanlar Kurulu'nda 
dün bu konuda 
üzerinde çalışılan 
tasarıya ilişkin bilgi 
verdi. Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener’in verdiği 
bilgiye göre kadroya 
geçirilecek geçici 
işçilerin 150 bini 
belediyelerde 
çalışırken, kalanı ise 
merkezi yönetim ve 
KİT'lerde bulunuyor.

Şener, geçici 
işçilerin daimi 
kadroya alınmasının 
genel bütçeye 
maliyetinin 92 mil 
yon YTL olduğunu, 
kanunun toplantıda 
tartışıldığını, yakın
da bir tasarı olarak 
Meclis'e sevk edile
ceğini belirtirken, bu 
uygulamanın mali 
boyutunun 2007 
bütçe dengeleri 
içinde gözetildiğini 
söyledi. Hükümetin, 
halen kamuda 
memurlar eliyle 
yürütülen işlerde 
çalışan geçici işçi
leri 4-B olarak bili
nen sözleşmeli per
sonel statüsüne 
alma düşüncesine 
sendikalar ise karşı 
çıkıyor. Sendikaların 
"kabul edilemez" 
bulduğu bu düzen
leme konusunda 
özellikle Maliye 
Bakanlığı'nın ısrarcı 
olduğu da öğrenildi.

Halkbankası özelleştirilecek
Devlet Bakanı ve Baş 
Müzakereci Ali Baba 
can, Halk Bankası'nın 
özelleştirilmesini, 
seçimlerden önce 
yaz aylarında 
bitirmiş olmayı hedef 
(ediklerini söyledi. 
Standard & Poor's 
tarafından düzenle
nen "Türkiye'de Kredi 
Riski Yönetimi" konu
lu seminerinde konu 
şan Bakan Babacan, 
insanların özelleştir 
meye çok önem ver 
diklerini vurgularken, 
"2005-2006 yılında 
tamamladığımız özel 
■eştirmeler, aslında 
Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde kaydedilen 
özelleştirmelerin kaç 
katını oluşturuyor ki 
bu da güçlü bir 
siyasi irade ile

gerçekleştirildi" dedi. 
Bakan Babacan, 
"Hükümet olarak 
ilk kamu bankası 
Halk Bankası'nın 
özelleştirilmesi 
sürecinde yoğun
laşmış olacağız. 
Halihazırda bir 
devletin kontrol 
ettiği, sahip olduğu 
değil ama kontrol

ettiği bir halka arz 
olmuştu. Ancak 
halka arz, tam bir 
özelleştirme gibi 
olmuyor. Daha çok 
hissedara sahip 
olmak oluyor. Halka 
Bankası için ilk kez, 
gerçek anlamda 
özelleştirmeyi 
hükümet gerçekleştir
miş olacak Halk

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GERÇEK SKLflSüK
uuoöuıHüseyin TAŞKIRAN 

HER TÜRLÜ
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AÇIKTIR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3 aaii, a ia ,aDemirci Apt. Gemlik / BURSA U.NO IM 4 J10 

Bankası'nın 
özelleştirmesiyle ilgili 
Meclis'ten bir yasal 
düzenleme geçirildi. 
Kısa sürede duyuru
lar yapmayı planlı 
yoruz, Halk Bankası 
özelleştirmesini ve 
diğer transfer edilen 
hisseleri, bu yılın yaz 
aylarında tamam
lamış olmayı hede
fliyoruz. Öyle gözü 
küyor ki seçimlerden 
önce süreç tamam
lanmış olacak" dedi. 
Halk Bankası 
özelleştirmesini en 
kısa sürede tamamla
mayı hedeflediklerini 
belirten Babacan, 
bankayı blok şekilde 
satmayı planladık
larını ve bunun 
stratejik bir karar 
olduğunu söyledi.

06 VRU 39 plakalı aracımın 
ruhsatını kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
METİN SEVGİ

BURSR H AKİMİVET V€ KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü ahm-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

Eurodizel fiyatında indirim
Eurodizel olarak bilinen düşük kükürtlü 
motorinin (50 PPM) rafineri çıkışında, bugün 
den geçerli olmak üzere indirim yapıldı. 
Buna göre, düşük kükürtlü motorinin çıplak 
rafineri çıkış fiyatı yüzde 3,23 indirimle, 
metreküpü 655,89 YTL'den 634,68 YTL'ye 
geriledi.
Düşük kükürtlü motorinin, pompa fiyatlarını 
ilgilendiren vergiler dahil rafineri çıkış fiyatı 
ise yüzde 1,33 oranında azalarak metreküpü 
1.869,31 YTL'den 1.844,28 YTL'ye düştü

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2006 / 444
Bursa ili Gemlik ilçesi Cihath Köyü, 

Livadiye mevkii, kuzeyi Haşan Mutuşoğlu 
tarlası, güneyi Nurettin Alp zeytinliği, batısı 
köy yolu doğusu kadastro harici çalılık ile 
çevrili 1885,65 m2 miktarındaki taşınmazın 
davacı MEHMET KAYALI tarafından senet
sizden tescili istenildiğinden dava konusu 
taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunan
ların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde 
mahkememizin 2006/444 esas sayılı 
dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 
24.11.2006 B-215

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Diziler şiddeti tetikliyor
Mersin Üniversitesi 
(MEÜ) İletişim 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ünsal 
Yetim, medyanın, 
dizilerde oluştur
duğu kötü adam 
tiplemeleriyle 
gençler arası şiddeti 
tetiklediğini söyledi. 
Yetim, yaptığı açıkla
mada, son zamanlar
da gençler arasında
ki şiddet ve madde 
bağımlılığının arttığı
na işaret etti. Madde 
bağımlılığının 199O'lı 
yıllarda artış göster
diğini ifade eden 
Yetim, batı toplumu- 
nun sorunu olan bi 
reyciliğin Türkiye'nin 
mega kentlerinde de 
görülmeye baş
landığını kaydetti. 
Bireyciliğin tek 
kalma duygusu 
olduğunu ve sadece 
kendinden sorumlu 
olma isteğinden 
doğduğunu belirten 
Yetim, "Bu durumlar 
aile arası iletişimi 
zayıf, hayata karşı 
yalnız olan kişilerde 
görülmektedir. Bu 
tür kişiler duygusal 
sorunlarını kendileri 
çözmeye çalışırlar, 
çözemedikleri 
takdirde kendilerini 
şiddet ve madde 

bağımlılığı içerisinde 
bulurlar" dedi. 
Madde bağımlılığına 
yönelmekteki diğer 
bir etkenin "haz" 
merkezli olduğunu 
dile getiren Prof. 
Dr. Yetim, "Gençler, 
herhangi bir işten 
sadece zevk almak 
veya haz duygularını 
tatmin etmek isterler. 
Bu aşamada çıkar
cılık söz konusudur. 
Bu tür girişimleri 
önlemek için 
gençlerle iletişim 
kurmak zorundayız. 
Onlara arkadaşça 
yanaştığımızı hisset
tirmeliyiz. Onları ka 
zanma yoluna gitme 
liyiz" diye konuştu. 
Gençleri şiddet ve 
madde bağımlılığın
dan korumak için 
ailelere tavsiyelerde 
bulunan Yetim, 
"Eskiden insanları 
bir arada tutan 
bağlar vardı. Düzenli 
bir aile sistemi vardı. 
Bu bağlar çözüldüğü 
zaman, gençler 
yalnızlık sorunu 
çeker. Onlara 
yalnız olmadıklarını, 
arkalarında aileleri 
nin olduğunu söyle
memiz gerekmekte
dir" ifadelerini 
kullandı

MEB, çocuk oyunları filmi hazırlattı
Milli Eğitim Bakanlığı- 
Danone işbirliği ile 
geleneksel çocuk 
oyunları filmleri 
hazırlattı.
"Benimle Oynar 
mısın?" projesi kap
samında çekilen film 
40 yöresel çocuk oyu
nundan oluşuyor.
Teknoloji çağı çocuk
ları, unutulmaya 
yüz tutan 'Mendil 
Kapmaca" ve "Yakan 
Top" gibi oyunları 
öğrenecek. "Benimle 
Oynar mısın?" çocuk

oyunları filminin 
tanıtımı amacıyla Milli 
Eğitim Bakanlığı'nda 
bir toplantı düzenlen
di. Törene katılan 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, salon
daki çocuklarla el ele 
tutuşup sevimli afa
canlarla sohbet etti. 
Törende konuşan 
Bakan Çelik, kendi 
çocukluk günlerinden 
söz ederek, "Bizim 
çocukluk dönemimiz 
de renkli masal dünya 
mız ve arkadaşlarımız

la paylaştığımız oyun- oyunlar çikletlerden 
lar vardı. Şimdi bile çıkıyor. Her oyun-
vurdu-kırdılı filmler, da yüzlerce kişinin

GEM1İK SİNEMA
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK 
ERAGON

Seanslar
1 1.45 - 14.00 - 15.15 - 16.15- 18.30 - 19.45 - 20.30
13.00 - 17.30
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

ATLAS SIMEMASl
İLK AŞK 12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.00

(Rezervasyon Tel : 5 1 2 03 46)
TUTKU SİINEMAS1 
MASKELİ BEŞLER 
İRAK

12.00 - 14.00 - 18.00 - 
(Rezervasyon Tel : 513

20.30
64 06)

katledildiği manzara 
ile karşı karşıya kalan 
çocuk, okula geldiğin 
de bunu arkadaşları 
üzerinde denemeye- 
çalışıyor. Bu tür film
ler çocukları olumsuz 
yönde etkiliyor" 
diye konuştu.
Bakan Çelik, Mili 
Eğitim Bakanlığı'nın 
özel sektör ile yaptığı 
işbirliği çalışmalarını 
da hatırlatarak, eğitim 
sisteminin devlet-özel 
sektör dayanışması 
ile gelişebileceğini 
kaydetti. Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın bu yılki 
bütçesinin 21.5 katril 
yon lira olduğunu 
hatırlatan Çelik, 
Hollanda Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın ise 3.5 
milyon öğrenci için 
200 milyon Euro'nun 
üzerinde bütçe 
ayırdığını kaydetti.
Yapılan konuşmaların 
ardından Bakan Çelik 
ile Danone Genel 
Müdürü Serpil Timu 
ray işbirliği protoko 
lünü imzaladı. Bakan 
Çelik, bir gazetecinin 
14 yaşındaki çocuğun 
okuldan alınarak 
nişanlandırıldığını 
hatırlatması üzerine,

şunları söyledi: 
"Basında çıkan bu tür 
haberleri değerlendin 
yoruz. Gerekirse çocu 
ğun ailesi ile görüşü 
yoruz. Eğitimde feda 
edebileceğimiz tek bir 
fert bile yoktur.
Artık maddi 
durumu iyi olmadığı 
için eğitime devam 
edememe gibi bir 
mazeret yoktur.
Çünkü 250 ortaöğre
tim yurdu yaptık, 
okuyan çocukların 
fakir ailelerine Şartlı 
Nakit Desteği veri 
yoruz. Söz ettiğiniz 
olayı arkadaşlarımız 
değerlendiriyor". 
Bakan Çelik, program 
sonunda çocukların 
geleneksel oyunlarını 
izledi, onlarla hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 
Kent yaşamının ve 
teknolojik 
gelişmelerin etkisiyle 
televizyon ve bilgisa
yar oyunlarına yöne
len çocukların doğal 
yaşam ortamlarında 
fiziksel ve sosyal 
gelişimlerinin daha 
sağlıklı yürütülmesi 
amacıyla çekilen film, 
40 yöresel oyundan 
oluşuyor.

II
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Gripten tansiyona şifa kaynağı
Tarihi çok eskilere 
dayanan kış sebzesi 
kerevizin kanserden 
yüksek tansiyona, 
gripten kolesterola 
kadar her türlü 
hastalığa iyi 
geldiği belirtildi. 
Anayurdu Akdeniz 
havzası ile 
Kafkasya olan 
Maydanozgillerden 
kereviz tam bir şifa 
kaynağı olarak göste 
riliyor. Kereviz, geniş 
yaprakları, uzun 
yaprak sapları ile 
şişkin bir gövdesi 
olan bir bitki olarak 
biliniyor. İki çeşit 
kereviz var, bunlardan 
bir tanesi kökü yumru 
bağlamayan, yaprak 
sapları uzun olan 
yaprak kerevizi, diğeri 
ise yaprak sapları 
kısa kökü yumrulu 
kök kerevizi.
Kereviz A, B ve C 
vitamini, kalsiyum, 
demir, potasyum ve 
kireç içeriyor. 
Kanserden yüksek 
tansiyona, gripten 
kolesterola kadar her 
türlü hastalığa karşı 
tedavi edici etkisi var 
biliniyor. Yunanlılar ve 
Romalılar tarafından 
keşfedilip tıp ve 
yemeklerde kul
lanıldığı belirtiliyor. 
2500 yıl önce hekim
lerin babası Hipokrat, 
"Altüst olmuş sinir
leriniz için kereviz 
besininiz ve ilacınız 
olsun" demiştir. Özel

likle erkeklerde cinsel 
arzuyu kamçılayan ve 
cinsel gücü artıran 
kereviz, zamansız ikti
darsızlık için doğal bir 
çare olarak tavsiye 
ediliyor.
SAĞLIĞIMIZA 
YARARLARI
Besin değerlerinin 
yanı sıra kerevizin 
sağlığımıza yararlı 
etkileri bitkiyi şifalı 
(tıbbi) otlardan say
dıracak kadar çok. 
Kerevizin yaprak ve 
saplarının, bol vita
minleri ve çeşitli 
madeni maddeleriyle 
çok faydalı olduğunu 
belirten uzmanlar, 
mideyi kuvvetlendir 
diğini ve iştah açtığını 
bildiriyor. Uzmanlar, 
kerevizin, iç salgı bez
lerini ve özellikle 
vücutta çok çeşitli 
vazifesi olan böbrek 
üstü bezlerini 
çalıştırdığı, sinir 

yorgunluğunu da 
önlediğini ifade edi 
yor. Kanı pisliklerden 
temizlediği ve sivil
celerin geçmesine, 
yüzün pembe bir hal 
almasına yaradığını 
belirten uzmanlar, 
kerevizin diğer fay
dalarını şöyle sıralı 
yor: "Karaciğerin 
şişliğini giderip onu 
yorgunluk mad
delerinden temizliyor. 
Sarılığı gideriyor, 
böbrekleri çalıştırıyor, 
fazla suyu dışarı atı 
yor. Güçlü bir idrar 
söktürücüdür. İçerdiği 
apiol adlı maddeyle 
idrar yollarını ve 
kanı temizler.
Böbreklerden kumu, 
taşı döküyor. 
Bedende şikayetlere 
neden olan bazı 
durumlara iyi gelir. 
Sinirleri yatıştırıcı et 
kişi var. Aşırı sinirlilik 
durumunu yok eder.” 

Kerevizin bedene 
yararlı diğer etkileri 
de şunlar: "Uyarıcıdır, 
bedeni güçlendirici 
toniktir, gaz sök
türücüdür, iştahı açar 
ve sindirimi kolay
laştırır, şişmanları 
zayıflatır, cinsel 
faaliyeti artırır. Bu etkr 
ileri sağlamak üzere, 
kereviz, yemeklerde 
ve salatalarda bolca 
tüketilir. Ya da 
piyasadan satın alı
nan kurutulmuş kere
viz tohumlarından 1-2 
tatlı kaşığının üzerine 
bir bardak kaynar su 
dökülüp 10-15 dakika 
demlendirilerek elde 
edilen infüzyondan 
günde üç kez birer 
bardak içilir. 
Kerevizin tarihinin 
çok eskilere, antik 
Yunan'a kadar 
dayandığı belirtiliyor. 
O zamanlar 
kereviz o kadar 
önemli bir bitki olarak 
biliniyor ki, spor 
yarışmalarını 
kazananların başları
na ödül olarak yabani 
kerevizden taç yapılıp 
konuluyor. Ancak 
kerevizin şöhreti kötü 
bir talihsizlik sonucu 
spor yarışmalarını 
kazanan kralın oğlunu 
kereviz yaprakları 
arasına giren bir 
yılanın sokmasıyla 
lekeleniyor ve yalnız
ca ölüm çelengi 
olarak kullanılmaya 
başlanıyor.

Boğazda oluşan 
aıcıklara dikkat

Akademi Kulak 
Burun Boğaz 
Hastanesi Doktoru 
Mehmet Akdağ, 
boğazda oluşan 
gıcıkları balgam 
yoluyla atmanın 
boğazda kanamaya 
yol açacağını 
söyledi.
Özellikle sigara 
içen vatandaşların 
sabahları uyandık
larında boğazlarında 
oluşan gıcıkları 
boğazı zorlayarak 
atmak istediklerini 
belirten Akademi 
KBB Hastanesi 
Doktoru Mehmet 
Akdağ, bu yüzden 
boğazda tahriş oluş
tuğunu ve ciddi 
sorunlarla 
karşılaştıklarını

| söyledi.
Kesinlikle boğazı 
zorlamamak gerek
tiğini söyleyen 
Akdağ, "Halk arasın
da gıcık tabir edilen 
boğazda tahriş hissi 

bu bölgede oldukça 
yaygın.
Boğazında tahriş 
hissi olan vatan
daşlar boğazı zorla
mak suretiyle bal
gam atmaya çalıştık
ları için boğazda 
kanama, nefes dar
lığına, yutkunma 
güçlüğü çekmeye ve 
beslenme bozuk
luğuna yol 
açabiliyor.
Özellikle orta 
yaş kesiminde bu 
hastalığının daha 
yoğun olduğunu 
söyleyebiliriz.
Mide hastalığı, 
sinüzit, bademcik 
ve boğaz iltihabı 
boğazda ve 
akciğerde tümör 
sebepli olabilir. 
Çok hassas olan 
boğazı kesinlikle 
zorlamamak gerekir. 
Boğazı zorlamak 
yerine az konuşmak 
ve istirahat etmek 
gerekir" dedi.

■
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 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■
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NÖBETÇİ ECZANE
17 Ocak 2007 Çarşamba 

VEZİROĞLU ECZANESİ 
E. Dinçer Irmak Sk. No:25 
Tel: 513 03 75 GEMLİK

■■^■1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BMHH

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2648 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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“Ekmek Arası Hayat’ 
adlı oyun Gemlik’te

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer 
Sivri, Pazartesi 
günü akşamı 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
sahnelenecek olan 
tiyatro oyununun 
kaliteli ve zevkle 
izlenebilecek oyun 
olduğunu söyledi. 
Osman Cavcı'nın 
yazdığı ve Hadi 
Çaman'ın yönettiği 
"Ekmek Arası 
Hayat" adlı oyun 
Nokta Tiyatrosu 
oyuncuları 
tarafından 
sahnelenecek.
Abdullah Şahin'in de 
rol aldığı oyun için 
biletlerin Şirin 
Plaza içinde 
bulunan Eğitim 
Kırtasiye ile TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu yanındaki 
Ersoy Kırtasiye'de 
satışa sunulduğunu 
hatırlatan

Tamer Sivri, 
ayrıca Özürlüler 
Okulundan da

davetiye temin 
edilebileceğini 
söyledi.

KAYIP Kahramanmaraş Ekinözü Nüfus
Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
(avbettim. Hükümsüzdür. ŞERİF SFKFRC

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin kentin 
kültür yaşamına 
kazandırdığı şehir 
tiyatrosu bu kez 
"Rumuz Goncagül" 
oyunu ile perde 
diyor.
Oktay Arayıcı’nın 
ortaoyunu 
özelliklerinden yola 
çıkarak 1977 yılında 
yazdığı ve kadının 
toplumdaki yeri ile 
evlilik kurumunu 
komik bir dille sahn
eye aktaran 'Rumuz 
Goncagül' adlı oyun 
18 Ocak Perşembe 
gününden itibaren 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde tiyatro 
severlerle buluşacak.

Yazıldığı günden 
bu yana sahnelerde 
en çok sergilenen 
ve Türk tiyatrosunun 
güncel klasikleri 
arasındaki yerini 
alan Rumuz 
Goncagül, maddi 
güçlükler sebebiyle 
kızını evlendirmek 
isteyen İnsaf 
Hanım'ın hikayesini 
konu alıyor.
İnsaf Hanım'ın 
komşusundan aldığı 
akılla gazetenin 
gönül postasına 
Goncagül rumuzuyla 
kızı adına mektup 
yazmasının 
ardından başlayan 
hikaye, ana-kızın 
mektuba cevap

yazan taliplerden 
bir kısmıyla 
yaptıkları görüşme 
lerle gelişir. 
Komik ve 
düşündürücü 
sahneleriyle 
Bursah tiyatro 
severlere 
merhaba demeye 
hazırlanan ve Feyha 
Çelenk tarafından 
sahnelenen oyun, 
Salı ve Perşembe 
geceleri saat 
20:30'da, Cumartesi 
günleri saat 15:00'd; 
Tayyare Kültür 
Merkezinde "Sersen 
Kocanın Kurnaz 
Karısı" adlı oyun ile 
dönüşümlü olarak 
sahnelenecek.



Dolandırıcılar, İstiklal Caddesi’ni kendilerine mekan tuttular. 
I

İstiklal Caddesi'nde dolandırıcılara dikkat
İlçemizin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi’nde meydana gelen dolandırıcılık olayında, H.E. adlı bir 
şahsın yanına yaklaşan 40-45 yaşlarındaki dolandırıcı kendini kuyumcuda çalışıyor göstererek, şahsın 
oğluna 50 YTL borcu olduğunu söyledi. “Parayı sana vereyim, oğluna ver” diyen dolandırıcı, 100 YTL ve 
rerek, 50 YTL geri istedi. H.E. cüzdanından çıkardığı 50 YTL’yi dolandırıcıya verdiği sırada, dolandırıcı 
kaşla göz arasında H.E.’nin cüzdanından 350 YTL’yi yok etti. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2 ‘de

■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
18 Ocak 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

B YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 

Goldstar Cemal Turan 
Fkbrika & İşyeri Topla 

Düğün ve Cemiyetlere 
yemek verilir.

Merkez : İskele Meydanı No: 15 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 42 20 Fax : 524 71 06 

Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 
Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

-Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Toplumsal Gelişimi Destekleme Faaliyetlerini sürdürüyor

Askerden Fevzive Kövü’ne destek
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı
Askerden halka destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin salt görevi 
yurt savunması olmadığını birçok kez 
gördük.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın 
“Toplumsal Gelişimi Destekleme Pro 
jesi” dün Fevziye Köyü’nde tamamlandı.

Askerler, proje kapsamında iki köyü 
müzde eğitimden sağlığa her konuda va 
tandaşa destek verdi.

Okuldaki yoksul öğrenciye kırtasiye 
yardımı yaparken, köylüye sağlık tara
ması yaptı. Hayvanlarını kontrolden 
geçirdi, tedavisini yaptı..

Askerin iç ve dış güçlere karşı yurdu 
savunurken, barış zamanında da vatan
daşının yanında olması sevindirici.

Yapılan anketlerde Türk Silahlı Kuv 
vetleri toplumun en güvendiği kurum 
olarak karşımıza çıkıyor.

Genelde bu tür destekleri sivil toplum 
kuruluşları gerçekleştirirdi.

Rotary ve Lions Kulüpler hazırladık
ları projeler kapsamında ilçemizde 
birçok köyde sağlık taraması yapmış, 
okullara kitaplık kurmuş, Atatürk Büstü 
armağan etmişti.

Şimdi askerimiz köylümüzle iç içe..
Halkımız kendine uzanan dost elini 

her zamlan sevgiyle tutmuştur. Bu kendi 
içinden biri olan askerimiz olunca daha 
sıkı tutmaz mı?

Sağolasın askerim.

Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 

Merkezi Komutanlığı 
tarafından her yıl 
iki köyde uygulanan 
Toplumsal 
Gelişimi Destekleme 
Faaliyeti'nin Fevziye 
Köyü’nde tamamlandı. 
Dün Fevziye Köyü’ne 
giden ekip, öğrencilere 
kırtasiye yardımı, yaşlı 
ve çocuklar için diş 
kontrolü, fakir ailelere 
gıda yardımı yaparak, 
köyde bulunan küçük
baş hayvanları da 
veteriner kontrolünden 
geçirerek, bakımlarını 
yaptı. Haberi syf 3’de

Meteorolojiden lodos 
fırtınası uyarısı

Marmara ve Batı Karadeniz'de Cuma günü 
lodos fırtınası beklendiği bildirildi. İstanbul 
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölgesel 
Hava Tahmin Merkezinden yapılan açıkla
mada, halen lodostan hafif, ara sıra orta 
kuvvette esen rüzgarın, Cuma günü şidde
tini artırarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına 
şekline dönüşeceğinin tahmin edildiği 
belirtildi. Haberi sayfa 5’de

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şa 
hin, Görükle'de yapımı devam eden hal inşaatının 
yaz aylarında hizmete açılacağını müjdeledi. 7’de

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dolandırıcılar cirit atıyor Arkadaşını öldürüp 30 parçaya ayırdı
Seyfettin SEKERSÖZ

İstiklal Caddesi 
üzerinde geçtiğimiz 
günlerde yaşanan 
dolandırıcılık 
olayına bir yenisi 
daha eklendi. 
Tüm uyarılara 
rağmen bu tür 
söylentilere inanan 
vatandaşların 
dolandırıldıklarını 
anlamaları ise 
uzun sürmüyor. 
Edinilen bilgiye göre, 
önceki gün 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bekleyen 
H.E. isimli bir 
kişinin yanına gelen 
40-45 yaşlarında

Güvenlik kamerası lestil elli
Seyfettin SEKERSÖZ

Hah ve çeyiz 
Mağazasına gelen 
bir şahsın vitrinde 
bulunan bilgisayarı 
çaldığı güvenlik 
kamerası ile tespit 
edildi.

1.70 boylarında 
kumral saçlı bıyıklı 
bir şahıs kendisine 
"Amca ben 
Bursa'da bir 
kuyumcuda 
çalışıyorum, oğluna 
50 YTL borcum var, 
onu sana vereyim 
oğluna ver" diyerek 
100 YTL verir. 
Parayı alan H.E. 
cüzdanını çıkararak 
50 YTL geri 
para verir.
Şahıs bu sırada 
cebinden bir kağıt 
çıkararak bir şeyler 
yazmak ister ve 
H.E.'nin cüzdanının 
üzerinde yazar. 
Cüzdanı geri veren

Edinilen bilgiye göre, 
önceki gün T.Z.'ye ait 
işyerine gelen 
30-35 yaşlarındaki 
bir kişinin vitrinde 
bulunan bilgisayarı 
çalarak gittiği 
daha sonra yapılan 
güvenlik kamerası 

şahıs bu kez 
H.E.'ye "Amca 
sana verdiğim 
parayı geri ver, 
oğluna ben vere
ceğim" diyerek 
50 YTL'yi alır ve 
oradan ayrılır. 
Aradan yaklaşık 
10 dakika geçtikten 
sonra cüzdanına 
bakan H.E. içinden 
350 YTL'nin 
alındığını anlayıncı 
dolandırıldığını 
ancak anlar.
Olaydan sonra 
polise başvuran 
H.E.'nin başından 
geçen komik 
dolandırıcılık hakkın
da tahkikat başlatıldı.

kontrolünde 
tespit edildi.
1.75 boylarında 
olduğu belirlenen 
kişinin çaldığı ve 
güvenlik kamerası ile 
tespit edilen hırsızlık 
olayı hakkında 
tahkikat başlatıldı.

Pendik'te arkadaşını 
bıçakla öldürdükten 
sonra satırla 30 
parçaya ayıran ve 
poşetlere koyup 
çöpe attığı iddia 
edilen bir kişi yaka
landı. Akıl almaz 
cinayet polis ekip
lerinin çalışmaları 
sonucu bir halı par 
çasıyla çözülür ken 
öldürülen şahsın ba 
şı henüz bulunamadı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Pendik Dumlupınar 
Mahallesi Atatürk 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda, 
birlikte oturan özel 
güvenlik görevlisi 3 
arkadaştan, 
Alparslan Morkılıç 
(30) ve K.U.'nun (25) 
arasında sürekli 
tartışma çıktığı belir
tildi. Başka bir şir
kette özel güvenlik 
elemanı olarak 
çalışan ev arkadaş 
lan Hayri Ocakdan'ın 
(27) işte olduğu sıra
da K.U, odasında 
uyuyan Alparslan 
Morkıhç'ın yanına 
yaklaştı. Uykudan 
uyanan Morkılıç, elin
deki bıçakla kendisi
ni öldürmeye çalışan 
K.U'yu engellemeye 
çalıştı. 2 ev arkadaşı 
uzun süre boğuştuk
tan sonra Alparslan

Morkılıç, aldığı bıçak 
darbeleri sonucu 
hayatını kaybetti. 
Arkadaşının 
öldüğünü anlayan 
K.U., cesedi bütün 
bir halde dışarı 
çıkaramayınca akıl
lara durgunluk veren 
bir plan hazırladı. 
Evden çıkan K.U., 
daha sonra bir satır 
ve çok sayıda çöp 
poşeti alarak eve 
döndü. Evin oturma 
odasındaki Alparslan 
Morkıhç'ın cesedini 
30 parçaya ayırıp, 
çöp poşetlerine 
doldurdu. Ardında da 
poşetleri alarak evin 
yakınında bulunan 
boş bir arazideki çöp 
konteynerlerine attı. 
Eve dönen K.U., 
evdeki halıya da kan 
bulaştığını görünce, 
halıyı keserek kanlı 
olan parçaları 
çöpe attı.
Ceset parçaları 
bulunduğu ihbarı 
üzerine poşetlerin 
olduğu araziye gelen 
Pendik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
polis ekipleri bölgede 
deyath inceleme 
yaptı. Polis ekipleri 
burada yaptığı 
detaylı incelemede 
bir hah parçası 
buldu. Bu hah 

parçasının yakın 
apartmanlardan 
birinden atılmış ola
bileceğini düşünen 
polis ekipleri, 
çevrede yaptıkları 
araştırmayı derin
leştirdi.
Temizlikçi kadının, 
K.U.'nun dışarıya 
attığı hah parçaların
dan birisini pas pas 
olarak kullanıldığını 
fark eden polis ekip
leri çalışmalarını bu 
apartman üzerine 
yoğunlaştırdı.
Apartman sakin
lerinden Alparslan 
Morkılıç ve K.U.'nun 
2 gündür apartmana 
girip çıkmadığını 
öğrenen polis ekip
leri, bu 2 şahsı 
araştırmaya başladı. 
Hayri Ocakdan'ın da 
ifadesine başvuran 
polis ekipleri, detaylı 
bir araştırmanın 
sonunda K.U.'yu 
Yenikapı'da kıskıvrak 
yakaladı.
K.U.'nun sorgusun
da, suçunu itiraf 
ederek Alparslan 
Morkıhç'la 2 yıldır 
aynı evi paylaştık
larını, Morkıhç'ın ken
disini sürekli rahatsız 
ettiğini, geçinemedik- 
lerini ve cinayeti bu 
yüzden işlediğini 
söylediği öğrenildi.
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SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA

AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL 
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL 
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hı şart epe 120 M2 Deniz manzaralı yola 
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hi şart epe 149 M2 Deniz Manzaralı yola 
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met. 
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imarlı
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı 
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı yol
90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenân 25.000 YTL 
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı 
zeyitin ağaçlan var 95.000 YTL
AA-060 Kûçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL

I AA-061 Manastır 2,1260 M2 Çamlım üstü imara yakın 
50.000 YTL

I AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
I Zemin Etûdlû 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
I AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
I Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
I AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
I AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
I AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL
I AA-086 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama
I İmarlı 1.500.000 YTL
I AA-091 Yalova yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
I cephe ticari imarlı 750.000 YTL
I AA-092 Yalova Yolu 20000 M2 Gemlik'e çok
I yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
I AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL
I AA-105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır
I konut imarlı 65.000 YTL
I AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trizm teşvik böl- 
I gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

SATILIK ÇİFTLİK
EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan 
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçlan 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev 
meyve ağaçlı 130.000 YTL
EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tek kat ev var 140.000 YTL

SATILIK DAİRE
E E-00 4 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL 
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenısahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL

I EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5. kat 
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL 

EE-018 Hamidiye Mh. 144 M2 4.kat 
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL 
EC-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1 
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL 
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer, 
kalorifer, full eşya 115.000 YTL 
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz 
bakımlı daire 75.000 YTL 
EE-057 Cumartesi Pazan 70 M2 5.kat 
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5.kat deniz yola cephe, 
kaloriferli 70.000 YTL 
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola 
cepheli kaloriferli 70.000 YTL 
EE-061 Balıkpazarı 88 M2 5.kat 
2+1 bakım ister 35.000 YTL 
EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full 
dairo 100.000 YTL 
EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l.kat 3+1 
bakımlı daire 60.000 YTL. 
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift 
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat 
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12. kat kartonpiyerII, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3+1 Deniz manzaralı 
kalarifer özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks 
kalariferli 120.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda 
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
125.000. YTL
EE-125 Manastır 155 m2 1.2.3.4. Katlarda 3+1 daire 2007 
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120.000 YTL 
EE-130 Manastır 195 M2 .2.2.3.4. Katlarda 4+1
2 banyo,2 WC, asansörlü, doğalgazlı 5 adet 
170.000 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı, 
kartonpiyerli 70.000 YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz 
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000 
YTL
EE-149 Hamidiye Mh. 110 M2 3+1 Gazi okulu yanı bakım
lı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full 
lüks daire 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 site içerisinde bakımlı 
manzaralı full eşyalı 42.000 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3+1 bakımlı deniz 
manzaralı 100.000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak 80.000 YTL
EE-159 Dörtyol 130 M2 10. kat 3+1 özel yapım lüx 105.000 
YTL
EE- 176 Orhangazi Cad. 90 M2 5. Kat 2+1 Kaloriferli, 
bakımlı 65.000 YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4. kat 3+1 bakımlı daire
80.00 YTL
EE-181 Hamidiye Mh. 108 M2 4. Kat 3+1 doğalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamidiye Mh. 160 M2 4. Kat 3+1 Krediye uygun 
doğalgaz kapıda 75.000 YTL

| EE-186 İstiklal Cad. 148 M2 5. Kat 3+1 Deniz manzaralı
I asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2+1 Asansörlü, kal ar
if eril, full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 Bamilı daire 60.000
YTL
EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
60.000 YTL
EE-194 Manastır 115 M2 2 Kat 3+1 bakımlı full daire 
85.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı,'içinde kiracılı, yatınmlık, kelepir 75.000 YTL 
EE-185 Yeni Pazar Cad 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160,000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi’de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazarı 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000 
YTL
EE-156 Dr. Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili, 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE-175 Kumsaz 105 M2 2 katlı 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL 
EE-178 Gemsaz 180 M2 2 Katlı bağ evi 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı
EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize sıfır,
jakuzili bahçe 325.000 YTL
EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 triplex site içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 
250.000 YTL
EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tnpleks site içinde yüzme havuzu, 
özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL
SATILIK ZEYTİNLİK

AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL 
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL 
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto- 
bün geçecek 120.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL 
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40.000 YTL
EE-173 Ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 YTL

NOT:Telefûnlagöıiişmeleriniz(fe 
Kayıl Nû'sunyniiritesi ra ota.

http://www.kocakgayrimenkul.com
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Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Toplumsal Gelişimi Destekleme Faaliyetlerini sürdürüyor

Men Fevziye
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı 
tarafından her yıl 
iki köyde uygulanan 
Toplumsal Gelişimi 
Destekleme 
Faaliyeti'nin hava 
muhalefeti nedeniyle 
ertelen ikinci çalış
ması dün Feyziye 
Köyü’nde tamam
landı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit'in de bulun

duğu ekip Feyziye 
Köyü Muhtarı İbrahim 
Özdemir ile köylüler 
tarafından karşılandı. 
Silahlı Kuvvetlerin 
köylerde başlattığı 
"Toplumsal Gelişimi 
Destekleme Faaliyeti" 
kapsamında Feyziye 
Köyü’nde öğrencilere 
kırtasiye yardımı, 
yaşlı ve küçük çocuk
lara diş kontrolü, 
fakir ailelere gıda 
yardımı ile köy 
muhtarına DVD 
hediye edilirken 
köyde yetiştirilen 
küçük baş hayvanlara 
da veterinerler tarafın 
dan ilaç verilerek 
bakımları yapıldı. 
Köye gelen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim merkezi 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit ile askeri 
personel bir süre 
Muhtar İbrahim 
Özdemir ve köylüler 
ile sohbet ederek köy 
hakkında bilgi aldılar. 
Daha sonra 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Albay 
Özen Şenyiğit, 
hazırlanan kırtasiye 
torbalarını köyde

sayıları sekiz olan 
öğrencilere dağıttılar. 
Kaymakam Baygül ile 
Albay Şenyiğit, 
köy kitaplığına 
Atatürk ile ilgili 
CD ile bunların gös
terimini sağlayan 
DVD'yi muhtar 
İbrahim Özdemir'e 
hediye ettiler.
Toplumsal Gelişimi 
Destekleme Faaliyeti 
içinde ihtiyaç 
sahiplerine kuru 
erzak yardımı 
yapılırken hayvan 
sağlığı ekipleri de 
köydeki ahırları 
dolaşarak 
hayvanların bakım
larını yaptılar. 
Köy Konağı içinde 
yaşlı kadınlar ile

küçük öğrencilerin 
diş ve sağlık 
konularında bakım
larını yapan doktor 
ve hemşire tansiyon
larını ölçtüler.
Yaklaşık iki saat 
süren Feyziye 
Köyü’ndeki 
Toplumsal Gelişimi

Destekleme
Faaliyeti'nde kırtasiye 
alan öğrenciler başka 
olmak üzere sağlık 
kontrolleri yapılan 
yaşlı kadınlar ile 
hayvanlarının bakımı 
yapılan ağır sahipleri 
de çalışmadan mutlu 
olduklarını belirttiler.

J YazıYORUM

0 İDiş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.cotn 
www.milliyet/blog/özcan vural

Seyirciler... Amigolar...
Kaç tane sorunumuz var.. Sayalım mı? Bir 

PKK sorunu., iki İşsizlik, yoksulluk sorunu.. 
Üç Kıbrıs.. Ermeni meselesi.. Avrupa Birliği..

Daha çok da bu kadar yeter mi?..
Yoksa say sayabildiğin kadarıyla..

Sorunlara her gün bir yenisi daha ekleniyor..
Sorunlar azalacağına çoğalıyor..

Yenisi ne derseniz? .. Kerkük.. Kürtler 
Kerkük’ün nüfus yapısını değiştirip Kürt kenti 
yapmak istiyor..

Referandumla ‘ham hum şaralom’ yapıp 
özerk veya bağımsız Kürt devletinin sınırları 
içine katmak istiyor..

Niye? Petrol, petrol var da ondan..
Ankara işte buna karşı çıkıyor.. Başbakan 

dün yine esti gürledi; “Seyirci kalamayız” 
dedi..

“Saddam’ın zulmünden kaçan Kürtlere biz 
kucak açmıştık..

Bugün takındıkları tavır ağrıma gidiyor” 
dedi..

Haklı.. Haklı da ne yapacâk onu söyleme
di.. Söyleyemez de..

Çünkü ne yazık ki iş işten geçti..
Orada Amerika’nın askeri gücü var..
Sınır ötesi operasyon Amerika ile çatışma 

demektir..
O zaman seyirci olmamak için..
Tribünde oturmamak için ne yapacağız?
İşte bu sorunun yanıtı yok.. Kimse de 

veremiyor.. Hükümet kuru gürültü yapıyor..
Baykal, Başbakan’) suçluyor.. Diyor ki: “10 

bin kilometre öteden ABD gelip Bağdat’a 
girecek. Biz 40 kilometre öteye Türkiye’yi 
savunmak için asker yollayamayacağız. Olur 
mu böyle şey.”

Olmaz tabii..
İşlerin bu hale gelmesinde.. Kuzey Irak’a 

seyirci kalmamız da CHP’nin hiç mi payı yok.. 
Amerika Dışişleri Bakanı Rice, Orta Doğu 
turunda.. İlgili ülkelere uğruyor..
Sonra Avrupa’ya geçecek.. Onlara da ne yap
mak istediklerini anlatacak..

Bir tek Ankara’ya gelmiyor..
Başbakan istediği kadar 350 kilometrelik 

sınırdan söz etsin.. İstediği kadar tarihi ilişki
lerimizi anlatsın.. Amerika, Ankara’yı dikkate 
almıyor.lp

Sen tribünde otur diyor?
Seyret, ben seni cezalandırıyorum diyor...
1 Mart tezkeresi yüzünden.. Tezkere 

geçseydi bölgenin sözü dinlenir ülkesi, 
etkin gücü biz olacaktık.. Şimdi Kürtler oldu..

Amerika yönetimi de onların sözünü dinli 
yor.. Onlara destek veriyor.. Koskoca 
Türkiye’yi pas geçiyor..

Ne yazık ki durum aynen böyle..
Kızsak ta böyle , küssek te böyle.
Başbakan Erdoğan çıksın mertçe 

söylesin.. Tezkerenin reddi hata mıydı, değil 
miydi?

Dışişleri Bakanı Gül de konuşsun.. Birileri 
çıkıp anlatsın..

Dış politikamız neden iflas etti? Biz de 
bilelim..

Yok.. Pozisyonumuz iyiyse, sözümüz 
geçiyorsa o zaman Başbakan niye bu kadar 
celalleniyor?

Demek ki ortada çok ciddi bir sıkıntı var..
En iyisi Meclis Başkanı Arınç’a soralım..

Belli ki 2003 yılında tezkereyi reddet
tirirken, kulis yaparken bugünleri göre
memiş..

Düşünememiş.. Politika zor zaanat.. İleriyi 
görmek gerekiyor.. Seyahatlere çıkmakla 
olmuyor, iyi analiz etmek gerekiyor..

Bu yüzden herkes politikacı olamıyor..
Sadece türbanı düşünerek hiç olunmuyor.

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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40 aileye erzak yardımı Deniz çekildi; midyeler karada kaldı

Seyfettin SEKERSÖZ 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
başkanı ve VAKIF 
üyesi Tamer Sivri, 
özürlü çocuklar ile 
ailelerinin yardım 
meleği oldu.
Borusan Fabrikasının 
Özürlü çocuklar ile 
ailelerine dağıtmak 
üzere gönderdiği 
40 koli erzak 
paketine yardıma 

muhtaçlara dağıttı. 
Yurt dışından 
temin ettiği özürlü 
sandalyeleri 
Gemlik ve çevresin
deki özürlü vatan
daşlarımıza dağıtarak 
her özürlünün bir 
tekerlekli sandalye 
sahibi olmasını 
sağlayan Tamer 
Sivri, geçtiğimiz 
günlerde de 
Diyarbakı ile 
Batman'da selden 

zarar gören 
vatandaşlara 
giysi ve yatak temin 
ederek göndererek 
onları mutlu etmişti. 
İçinde tüm 
mutfak ihtiyacı olan 
gıdanın bulunduğu 
erzaklarını Tamer 
Sivri'nin elinden alan 
özürlü çocukların 
ailelerinin 
sevinçleri 
yüzlerinden 
okunuyordu.

Mudanya’da 
deniz seviyesindeki 
düşüş, deniz 
canlılarının 
ekolojisini bozuyor. 
Marmara 
Denizi'nde Kapıdağı 
Yarımadası 
başta olmak 
üzere birçok 
sahilde tespit edilen 
deniz çekilmesi, 
Bursa'nın Mudanya 
İlçesi'nde de 
kendini gösteriyor. 
Mudanya'ya bağlı 
Eğerce Köyü 

sahillerinde, deniz 
seviyesinin 1.5-2 
metre geri çekilmesi 
sebebiyle midyeler 
kurumaya başladı 
Havaların güzel 
olmasıyla birlikte 
yaz aylarında 
sayfiye için gelen 
kampçılar, 
Eğerce'de denizde 
2 metreyi geçen 
çekilmeyle 
karşılaştı.
Midye dolu kayaları 
gören vatandaşlar 
şaşkınlıklarını 

gizleyemezken, 
denizin yaz 
aylarında da bu 
şekilde olması 
halinde birçok 
kayanın dışarıda 
kalacağını ve 
midyenin 
tamamen biteceğini 
ifade ettiler.
Midyelerin azal
masının, denizdeki 
dengede birçok 
bozulmalara yol 
açması 
bekleniyor.
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Özel bir şirketin Türkiye genelindeki deneme sınavında Aykentli öğrenciler başarıya imza attı

sınav
Seyfettin SEKERSÖZ

Analız Yayıncılığa 
»ağlı Nokta 
Organizasyonun 
Türkiye çapında 
yaptığı Deneme 
Sınavına katılan 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri büyük 
başarı elde etti.
Aralık ayında 
yapılan sınava 
yurt genelinde 
67 il 197 ilçeden

1310 okul katılırken, 
sınava kendi 
okullarında katılan 
Özel Aykent'li 
öğrencilerin başarısı 
okul yönetimini ile 
öğrenciler arasında 
sevinç yarattı. 
6. ncı sınıflarda 
Türkiye 9. ncusü 
olan Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, 
Bursa birinciliğini de 
almayı başarırken, 
7.nci sınıflarda

Türkiye 4.ncüsü ve 
yine Bursa 
birincisi oldular. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin en 
büyük başarısı ise 
8.nci sınıflarda 
yaşandı.
Son sınıf öğrenci
lerinin girdikleri 
deneme sınavında 
aldıkları puanlarla 
Türkiye ve Bursa 
birincisi olmaları 
okul yönetiminin

yüzünü güldürdü. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
“Deneme sınav 
sonuçları okulu
muzun başarı 
grafiğinin her geçen 
artması öğretmen, 
öğrenci ve veliler 
arasında memnunluk 
yaratmıştır. Bu 
başarının diğer 
sınavlarda da sürme
si için çabalarımızı 
arttıracağız.” dedi.

DYP’li hanımlara AKP’den nezaket ziyareti1
Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti İlçe Kadın 
Kolları yönetimi 
DYP İlçe Kadın 
Kolları yönetimine 
nezaket ziyaretinde 
bulunarak 
"Partilerimiz 
ayrı da olsa gön
lümüz Gemlik için 
atıyor" diyerek 
ziyaretin dostluk 
amaçlı olduğunu 
söylediler.
DYP Kadın Kolları 
Başkanı ve DYP 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Safiye Çevik 
ile yönetimi tarafın
dan karşılanan 
AK Parti Kadın 
Kolları Başkanı 
Emine Yalçın ve 
yönetimi birbirlerine 
çalışmalarında 
başarı dilediler.
Misafirlerine "hoş 
geldiniz" diyen ev 
sahibi Safiye Çevik, 
partilerin yarış içinde 
olduklarını ifade 
ederek "Yarışta 
kazanan iktidar 
partisi olur, kalbimiz 
ilçedeki tüm siyasi 
partilerin Gemlik 
için çalışmalarıdır" 
dedi.
Siyasi partilerin 
demokrasi aracı 
olduğunun da 
altını çizen Safiye 
Çevik, DYP olarak 
felsefelerinin hizmet 
yarışı olduğunu

I belirterek, "Karşılıklı

Acıklise 
sınav tarihleri 
belli oldu

sevgi ve saygı 
içinde bütün 
partilerle uzlaşı 
arayarak 
Gemlik halkının 
problemlerini çözmek 
ve 
onlara en yararlı 
hizmetleri sunmaktır. 
Bu bir hizmet 
yarışıdır, Gemlik 
halkının isteklerini, 
ihtiyaçlarını en iyi 
karşılayacak parti 
kazanır. Biz DYP 
olarak bu tür kadın 
kolları ziyaretlerinin 
sürmesidir" 
şeklinde konuştu. 
AK Parti İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Emine Yalçın'da 
yaptığı konuşmada, 
geç kalınmış bir 
ziyareti yapmakta 
olduklarını belirterek

Açık öğretimde, 
ilköğretim ve lise 
sınavlarının tarihleri 
belli oldu.
Adapazarı Halk Eği 
tim Merkezi Müdürü 
Mansur Demir, açık 
ilköğretim okulu sı 
navlarının 27-28 
Ocak, açık lise sınav 
larının ise 2-4 Mart 

"Parti çalışmalarımız 
ile çeşitli ziyaretler
imiz bu ziyareti 
yapmamıza engel 
oldu. Parti isimlerimiz 
değişik olsa da 
bizler Gemlik'liyiz 
ve Gemlik için 
çalışıyoruz" dedi.
AKP'li ve DYP'li 
kadınların nezaket 

2007 tarihlerinde 
yapılacağını söyledi. 
HEM Müdürü Mansur 
Demir, ilköretim 
sınavlarına gerecek
lerin, www.aio.meb. 
gov.tr, lise sınavları
na gireceklerin ise 
www.aol.meb.gov.tr 
internet sitesinden 
sınav yerlerini 

ziyaretinde 
ortak görüş ise 
önümüzdeki 
seçimlerde 
partilerinin 
gösterecekleri 
adaylar içinde 
kadınlara daha fazla 
yer verilmesi için 
çalışacaklarını 
söylediler.

öğrenebileceklerini 
belirtti.
Demir ayrıca, Açık 
öğretim Lisesine 
yeni kayıtların 22 
Ocak- 2 Şubat tarih
lerinde, açık lise için 
kayıt yenileme işlem
lerinin de 26 Mart 
tarihinden sonra 
yapılacağını bildirdi.

Meteorolojiden 
lodos fırtınası 

uyarısı
Marmara ve Batı Karadeniz'de Cuma günü 
lodos fırtınası beklendiği bildirildi. İstanbul 
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölgesel 
Hava Tahmin Merkezinden 
yapılan açıklamada, halen lodostan hafif, 
ara sıra orta kuvvette esen rüzgarın, Cuma 
günü şiddetini artırarak kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına şekline dönüşeceğinin tahmin 
edildiği belirtildi.
Lodos fırtınasının Cumartesi gününün ilk 
saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin 
beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, lodos fırtınası nedeniyle 
soba zehirlenmeleri ve deniz ulaşımı başta 
olmak üzere görülebilecek olumsuzluklara 
karşı ilgililer ve vatandaşların tedbirli 
olmaları gerektiği bildirildi.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden 
hava sıcaklığının, yarın ve Cuma günü de 
artışını devam ettireceği vurgulanan 
açıklamada, hava sıcaklığının Cuma 
akşam saatlerinden itibaren başlayacak 
yağışla beraber azalarak mevsim 
normalleri seviyesine ineceği kaydedildi.

Kredi borcu yüzünden 
banka soymak istedi

Eskişehir'de, kredi borcu yüzünden kar 
maskeli ve silahlı olarak girdiği bir banka 
şubesini soymak istediği iddia edilen 
bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sivrihisar Caddesi 
üzerindeki Ziraat Bankası Şubesi'ne kar 
maskeli gelen ve eli tabancalı bir kişi, 
veznedarın yanına yaklaşıp, 
"Kredi borcum var, 5 bin YTL ver" dedi. 
Banka güvenlik görevlileri ve olay yerine 
çağrılan polis ekipleri, şahsı kısa süre 
içinde etkisiz hale getirip gözaltına aldı. 
Henüz kimliği açıklanmayan kişinin 
tabancasının kuru sıkı olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

http://www.aio.meb
http://www.aol.meb.gov.tr
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Bursa, Aile Hekimliğini masaya yatıracak
Türkiye'de ilk kez 
Bolu-Düzce ve 
Eskişehir'de uygula
maya konulan Aile 
Hekimliği projesi, 
Cumartesi günü 
Bursa'da düzen
lenecek 'Aile 
Hekimliği Paneli' ile 
masaya yatırılacak. 
Bursa Tabip Odası 
(BTO) Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Özen, 
20 Ocak 2007 
Cumartesi günü 
Çekirge Kervansaray 
Termal Otel'de 
düzenlenecek panel 
hakkında açıklamalar
da bulundu.
Panelin 2 oturum 
şeklinde gün boyu 
süreceğini belirten 
Özen, oturumlar 
sonunda oda olarak 
Aile Hekimliği'ne 
bakış açılarını 
netleştireceklerini 
belirtti. Özen, panele 
Aile Hekimliği'nin 
Türkiye genelindeki 
tüm muhataplarının 
katılacağını söyledi. 
Aile Hekimliği'nin 
uygulamaları ile esası 

| hakkında farklılıklar 
I bulunduğunu belirten 
' Prof. Dr. Özen, paneli 
j düzenlemekteki 
I amaçlarının Aile 

Hekimliği'nin içer

iğinin doldurulmasını 
sağlamak olduğunu 
ifade etti.
Özen, "Aile Hekimliği 
uygulaması ilk kez 
Bolu Düzce'de 
uygulanmaya baş
landı. Daha sonra 
Eskişehir'de ikinci 
uygulamalar yapıldı. 
Şu anda bu iki 
bölgede çalışmalar 
sürüyor. Pratik 
çalışmalardan 
yola çıkarak, Aile 
Hekimliği'nin uygula
maları ile esasları 
arasında farklılıklar 
bulunduğunu 
söyleyebiliriz. 
Program, esaslarına 
göre uygulanmıyor. 
Taraflı bir yaklaşım 
sergilememek için 
bugüne kadar oda 
olarak bu konuda 
ortak görüş 
bildirmedik. Ama 
şu anda durum 
değişti. Seçime gire
cek hemen hemen 
her siyasi partinin 
programında Aile 
Hekimliği uygulaması 
var. Dolayısıyla bu 
konuda bir görüş 
bildirmek ve Aile 
Hekimliği'nin içer
iğinin doldurulmasına 
katkıda bulunmak 
zorundayız. Bu

nedenle önümüzdeki 
Cumartesi günü bir 
panel düzenleyeceğiz 
ve panel sonucunda 
oda yönetim kurulu
muzun Aile Hekimliği 
hakkında ortak bir 
görüş oluşturmasını 
sağlayacağız" dedi. 
Prof. Dr. Yılmaz 
Özen, konuşmasında 
Aile Hekimliği 
projesinin akıbeti 
hakkında da bilgiler 
verdi. Projenin 
Anayasa 
Mahkemesi'nin kararı 
gereği 6 aylık bir 
donmayla karşı 

karşıya bulunduğunu 
belirten Özen, 
akıbetin seçimle 
işbaşına gelecek yeni 
hükümetin görüşü 
doğrultusunda netlik 
kazanacağını açıkladı. 
Bu arada, Bursa'da 
gerçekleştirilecek 
Aile Hekimliği Paneli, 
2 oturum şeklinde 
yapılacak. Sabah 
düzenlenecek 
1. oturuma, BTO 
Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Özen 
başkanlık edecek.
1. oturumda Sağlık 
Bakanlığı Müsteşar

Yardımcısı Prof. Dr. 
Sabahattin Aydın 
'Sağlık Bakanlığı'nın 
1. Basamak Sağlık 
Hizmetlerine 
Yaklaşımı', Türk 
Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi Üyesi 
Dr. Erkan Kapaklı 
'TTB'nin 1. Basamak 
Sağlık Hizmetlerine 
Yaklaşımı', Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Nazan Bilgel 'Nasıl 
Bir Aile K-Hekimliği' 
ve Özel Hastaneler ve

Sağlık Kuruluşları 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Op. Dr. Muharrem 
Usta da 'Özel Sağlık 
Kurulularının Aile 
Hekimliği'ne Bakışı' 
konularında birer 
sunum yapacak. 
Öğleden sonra düzen
lenecek ikinci oturu
ma ise BTO Genel 
Sekreteri Dr. Haşan 
Körfez başkanlık ede- 
ceki Bu oturumda da 
BTO Pratisyen Hekim 
Komisyon Sekreteri 
Dr. Kürşad Yılmaz 
'Aile Hekimliği 
Raporu', Denizli 
Tabip Odası 
Başkanı Uz. 
Dr. Haşan Akşık 
'Aile Hekimliğinde 
Denizli'de 
Yaşananlar', 
Düzce 6 Nolu Aile 
Sağlığı Merkezi 
Hekimi Dr. Oktay 
Yalçınöz 'Aile 
Hekimliği Düzce Pilot 
Uygulaması' ve 
Eskişehir Kırmızı 
Toprak Aile Sağlığı 
Merkezi 11 Nolu Aile 
Hekimi Dr. Erhan 
Bayuk da 'Aile 
Hekimliği Eskişehir 
Pilot Uygulaması' 
konularında birer 
sunum yapacak.

BİSELII kredi ahmının yeni kriterleri BîSO'tla
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BT30) 
ile Bursa Yeminli 
Mali Müşavirler 
Odası (BYMMO) 
“BASEL II, Kredi 
Aliminin Yeni 
Kriterlerini Ne 
Kadar Biliyoruz?” 
konulu bir toplantı 
düzenlenecek. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, 
iş dünyasına 
BASEL II hakkında 
daha kapsamlı 
bilgi aktarmak 

amacıyla gerçek
leştirilen toplantının 
açılış konuşmalarını 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez ve 
Bursa Yeminli 
Mali Müşavirler 
Odası Başkanı 
Tayfun Beşe 
yapacak.
BTSO Toplantı 
Salonu’nda 
19 Ocak 2007 Cuma 
günü 14.00 -17.00 
saatleri arasında 
gerçekleştirilecek 
olan ve oturum 

başkanlığını Gazi 
Üniversitesi IİBF 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nevzat 
Saygılıoğlu’nun 
üstlendiği panelde; 
"BASEL II Kriterleri 
ve Mevzuat Yönü” 
konusu ile Yıldız 
Teknik Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Güler Araş, 
“Bankaların Kredi 
Değerlendirme 
Yaklaşımları” konusu 
ile Halk Bankası 
Genel Müdür

Yardımcısı Mustafa 
Savaş, "Bağımsız 
Denetim ve 
Derecelendirme 
Açısından 
Değerlendirme” 
konusu ile 
Grant Thornton 
Türkiye Ortağı- 
YMM Emin Taylan ve 
“Bursa iş 
Dünyasının Konuya 
İlişkin Hazırlıkları” 
konusu ile de 
Yeminli Mali Müşavir 
Şevki Boran 
konuşmacı olacak.

Karayollarından 
açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan 
yazılı açıklamada, Alanya-Gazipaşa yolunun 
6-26. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol 
çalışmaları ile Bursa-lnegöl yolunun 45. 
kilometresinde bulunan Yenice 
Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle 
sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine 
dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. 
Ayrıca, Ardahan-Şavşat yolu, kar yağışı 
nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

OKUYUN - OKUTUN 
2SSSHS ABONE OLUN

»İMVEKEN! KÖRFEZ
GMEKİKE il ve BEKİMİ» REKLAM

Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel • (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Sebze
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Görük 
le’de yapımı devam 
eden meyve ve sebze 
hali inşaatının 
yaz aylarında hizmete 
açılacağının 
müjdesini verdi. 
Başkan Şahin, hal 
inşaatındaki inceleme 
sonrasında yaptığı 
açıklamada, Bursa 
nın yıllardır hasret 
kaldığı hizmetlere 
kavuşması için azim 
ve kararlılıkla çalıştık
larını söyledi. Aşık 
Yunus'un "Bizim işi 
miz sevgi işi, gönüller 
yapmaya geldik" 
beyti ile "Bizler de bu 
ülkeye, kente, insanı 
miza hizmet etmenin 
aşıklarıyız. Bizim 
işimiz de hizmet işi,

ve Meyve Hali inşaatı yaza bitiyor
bu yüzden eserler 
bırakmaya geldik" 
şeklinde hizmet 
aşkını dile getiren 
Başkan Şahin, 34 
ayda yapılanların 
ortada olduğunu, 
kavşakların, hızlı feri
botun, Bursaray B 
etabının, doğu ve batı 
atık su arıtma tesis
lerinin, kent girişleri 
nin, tarihi mirasın 
korunmasına yönelik 
çalışmaların, Atatürk 
Kongre-Kültür Merke 
zi ve Merinos Parkı ile 
Kent Meydanı gibi 
projelerin çok önemli 
çalışmalar olduğunun 
altını çizdi.
Başkan Şahin: 
"Devir konuşma 
değil, icraat devridir" 
Bu projelerin sadece 
çimento, demir ve 

taşlarla değil, planla
ma, heyecan, aşk ve 
kararlılıkla yapıldığını 
vurgulayan Şahin, 
"Artık halkımız biliyor 
ki Bursa'da devir, ko 
nuşmadan daha çok 
icraat devridir. Konuş 
mak kolay, dilin kemi 
ği yok, isteyen iste
diğini söyler. Biz 
icraata talibiz. Sene 
lerce konuşuldu. 'Hali 
şehir dışına çıkar- 
cağız' dediler. 
Siyasiler her seçim 
öncesinde sigara 
kağıdına yazar gibi 
yazdılar, konuştular. 
Ama yapmadılar. 
Şimdi biz yüzde 9O'ı 
bitmiş bir projenin 
önünde mutlulukla 
duruyoruz" dedi. 
Bursa Hali dünyaya 
örnek olacak
"Ne söylediğimizi, ne 
zaman söylediğimizi 
çok iyi biliyoruz" 
diyen Başkan Şahin, 
"Mevcut hal, kentin 
merkezinde etrafa. 
kirlilik saçıyor, ulaşım 
problemleri yaşatıyor. 
Dört tarafı binalarla 
çevrilmiş bir hal. 50 
yıllık mevcut halin 
yerine çağdaş 
modern bir yapı 
kazandırıyoruz. Yeni 
hal projesi dünyanın

sayılı hallerinden biri 
olacak. Bursa Meyve 
ve Sebze Hali 
dünya mimarisinde 
de örnek gösterile
cek. Tamamlandıktan 
sonra dünyanın farklı 
bölgelerinden hal 
projesini incelemeye 
gelecekler" dedi. 
"Günümüzü 
cek-cak macunu ile 
geçirmiyoruz" 
Bursa'nın hizmet aşkı 
insanlarla geleceğe 
damgasını vuracağını 
ifade eden Şahin, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
"Bir şeyler yapılmalı 
veya cek-cak macunu 
ile ne olacak cek-cak 
der durursun. Önemli 

olan ben yaptım, 
yapıyorum, yap
malıyım demektir. Biz 
'yapmalıyız' diyoruz 
ve yapmaya devam 
ediyoruz. Sorumlulu 
ğumuzun da idraki 
içindeyiz. Kendimizi 
başarmaya mecbur 
hissediyoruz" 
"Sevgi dağıtmaya 
devam edeceğim" 
Bağlantı yolları ve 
enerji nakil hatlarının 
da yapılmasıyla birlik
ti Bursa Meyve ve 
Sebze Hali'nin yak
laşık 28 milyon 
YTL'ye mal olacağını 
belirten Şahin, yeni 
halin tüm Bursa'ya 
hayırlı olmasını diledi. 
İnceleme gezisinde 

gazetecilerin soru
larını da cevaplan 
dıran Başkan Şahin, 
son günlerde eleştir
ilere cevaben "Basın 
aracılığı ile sevgi 
dağıtmaya devam 
edeceğim" dedi. 
Başkan Şahin, ayrıca 
Gürsu Hali ile ilgili 
soruları ise "Büyük 
şehir Yasası doğrul
tusunda hareket edi 
yoruz. Gürsu'da da 
bir hal yapım çalış
ması oluşmuş. Ancak 
hukuk süreci devam 
ediyor. Hukuk 
sürecinde olan bir 
konuyla ilgili polemik 
yaparak konuşmak 
istemiyorum" şek
linde cevap verdi.

V
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Sistemden çıkanların nemaları ödenecek
Hazine, 29 Nisan 
2003 tarihinden önce 
zorunlu tasarruf 
sisteminden kendi 
isteğiyle çıkan tasar
ruf sahiplerinin sis
temden çıktıkları 
tarihte hesapta 
kalan devlet veya 
işveren katkısı tutar
ları ile şahıs kesinti
sine tekabül eden 
ödenmeyen nema 
tutarlarını bir defada 
ödeneceğini bildirdi. 
Hazine Müsteşar
lığından yapılan 
açıklamaya göre,

29 Nisan 2003 tari
hinden önce sistem
den kendi isteğiyle 
çıkan tasarruf sahip
lerinin sistemden çık
tıkları tarihte hesapta 
kalan devlet veya 
işveren katkısı tutar
ları ile şahıs kesinti
sine tekabül eden 
ödenmeyen nema 
tutarları, Şubat 2007 
sonu itibari ile değer
lemeye tabi tutularak 
başvurmaları halinde 
tasarruf sahiplerine 
defaten ödenecek. 
Açıklamada, söz

konusu ödemelere 
ilişkin çalışmaların 
devam ettiği belirtil
erek, hak sahiplerinin

Ziraat Bankasına 
başvuru yapabilecek
leri tarihin duyurula
cağı ifade edildi.

Sosyal güvenlikte erteleme sinyali
Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali 
Babacan, sosyal 
güvenlik reformunda 
1 Temmuz'dan 
itibaren yapılabilecek
leri uygulayacaklarını, 
ancak bazı sıkıntılı 
sahalarda bir formül 
bulunamaması 
halinde, bazı madde 
lerde, bir miktar 
daha erteleme olabile
ceğini söyledi.

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİLSATlUKveKİRAUKLARINIZ İÇİHBİZİARAYINIZ

&

120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140
i

Serbest Kürsü

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan.

________________________Önünde 115 m2 Bahçeli_______________________

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Mac/de ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

t

£ i

Bakan Babacan/ j 
canlı yayında katıldığı 
programda, Türkiye 
ekonomisine ilişkin 
son gelişmeleri: f 
değerlendirdi. • • 
Babacan, sosyal j 
güvenlik reformunun 
ertelenmesine İlişkin 
bir soruya verdlğf 
yanıtta, amaçlarınîn 1 
Temmuz'dan itibaren, 
sosyal güvenlik refor
mumda mümkün 
olduğunca geniş şek- 
ıTcte ûyygüfâfnaya 
başlamayı amaçladık
larını anlattı.
"Biz niye 1 Temmüz 
dedik? Çünkü 1 x 
Temmuz'a kadar 
Meclis açık ve şu 
andaki Meclis halen 
görevinin başında" 
diyen Babacan, 
dolayısıyla 1 
Temmuz'a kadar bazı 
düzenlemeler yapmak 
için ellerinde bir 'fır
sat penceresi' 
olduğunu ve bu 
pencereyi mümkün 
olduğu kadar kullan
ma düşüncesinde 
olduklarını belirtti. 
Babacan, sosyal 
güvenlik reformunu 
gerçekleştirme 
konusundaki 'siyasi 
iradelerinden en ufak 
bir taviz olmadığına 
da vurgu yaptı.

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Tamer SİVRİ 
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK 
HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN

TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİK (2)

Yetkili sağlık kuruluşlarınca yapılacak işlemler: 
Madde 7-(Değişik: 18/8/1998 - 98/11697 K.) 
Yetkili sağlık kuruluşları özürlülere Verilecek

Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 
6,7 ve 8 inci maddelerinde belirlenen esaslara 
göre işlem yapacaklardır.

Düzenlenecek raporlar üzerine yapılacak işlem- 
f ler:

Madde 8 - Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi 
Dairesi Müdürlükleri veya Mal Müdürlükleri yetkili 
sağlık kuruluşları tarafından düzenlenerek resmi 
yazıyla gönderilen raporları (şüphe uyandıran 
raporlar için ilgili hastaneyle temasa geçerek 
raporlarıh doğruluk derecesini saptadıktan sonra) 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne 
doğrudan doğruya ve geciktirmeden gönderecek
lerdir.

Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi 
Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri sakatlık indiri 
minden yararlandırılan hizmet erbabının ad ve so 
yadını doğum yerini, doğum tarihini, baba adını, 
çalıştıkları kuruluşu, raporu veren hastane ile 
rapor tarih ve numarasını tutacakları bir alfabetik 
fihrist defterine yazacaklardır.

Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi 
t Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri sorumluluk böl

gelerinde kendilerince sakatlık indiriminden 
yararlanabilecekleri bildirilmediği halde özel ve 
kamu kuruluşlarında bu indirimden yarar
landırılanların olup olmadığını tutacakları alfa
betik fihrist defterinden yararlanarak sürekli 
olarak araştıracaklardır.

Dış kuruluşlarımızda görevli hizmet erbabına 
ilişkin hükümler:

Madde 9 -Yabancı ülkelerdeki dış kuru
luşlarımızda (resmi ve özel sektörde) görevli 
sakat hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve 
bağlı olduğu kurumdan alacağı o ülkede görevli 
hizmet erbabı, olduğunu gösterir belge ile birlikte 
bulunduğu ülkedeki T.C. Elçilik veya 
Konsolosluğuna bir dilekçe ile başvurur.

Elçilik Konsolosluklar, kendilerine başvuran 
hizmet erbabının bir yazısıyla o ülkedeki hizmet 
erbabının çalıştığı yere en yakın resmi bir hasta 
neye sevk eder.

Hastanece düzenlenen raporlar Türkçeye 
çevrilmiş birer örnekleri ile birlikte ilgili Elçilik ve 
Konsolosluklar tarafından Dışişleri Bakanlığı 
aracılığıyla Maliye Bakanlığı, Gelirler Genel 
Müdürlüğüne gönderilir.

Söz konusu raporlar, bu yönetmeliğin 10 uncu 
maddesindeki esaslara göre Merkez Sağlık 
Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye 
Bakanlığı, karara bağlanan raporları ilgili Gelir 
Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü veya 
Malmüdürlüğü kanalıyla yönetmeliğin 11 inci 
maddesi gereğince işlem yapılmak üzere hizmet 
erbabının ücretini ödeyen kuruluşlara yazıyla 
bildirir.

Merkez sağlık kurulunun teşekkülü ve yapacağı 
işlemler:

Madde 10 -(Değişik:18/81998 - 98/11697 K.) 
Merkez Sağlık Kurulu, Maliye Bakanlığı 

Başhekiminin başkanlığında, Sağlık 
Bakanlığı’ınca görevlendirilecek iki uzman hekim 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ınca 
görevlendirilecek bir uzman hekimden ve Gelirler 
Genel Müdürlüğü’nün bir temsilcisinden oluşur. 
Merkez Sağlık Kurulu ayda en az iki defa üye tam 
sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

Merkez Sağlık Kurulu, yetkili sağlık kuruluşların
ca düzenlenen raporlarda yer alan laboratuar bul
gularını, kimlik muayene bulgularını,sakatlık bul
gularını, teşhisi inceler ve rapor formunda 
kendine ait bir bölüm açarak karar bölümüne 
özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 
Hakkında Yönetmeliğe ekli cetvellerde yer alan 
sakatlık arızalarına göre çalışma gücü kayıp oran
larını dikkate alarak hizmet erbabının sakatlığı 
nedeniyle çalışma gücünü hangi oranda kaybet
tiğini rakamla ve yazıyla belirtmek suretiyle karar 
verir. Devamı Yarın....

1
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Yem kredi kartı uyarısı
Tüketiciler Birliği 
Başvuru Merkezi’nin 
“2006 Hak İhlalleri 
Raporu”na göre, 
2005 yılında 3 bin 99 
olan tüketici şikayet
lerinin sayısı 2006 
yılında 6 bin 385’e 
çıkarken, tüketicilerin 
en fazla bankaları 
şikayet ettiği 
belirlendi.
Tüketiciler Birliği 
Başvuru Merkezi’nin 
“2006 Hak İhlalleri 
Raporu”na göre, 
2005 yılında 3 bin 
99 olan tüketici 
şikayetlerinin sayısı 
2006 yılında 6 bin 
385’e çıktı. Tüketiciler 
en çok ayıplı mal, 
kredi kartı faizi ve 
ayıplı hizmet 
konularında şikayette 
bulundu.
Tüketiciler Birliği 
Başvuru Merkezi’nin 
“2006 Hak İhlalleri 
Raporu”, düzenlenen 
bir basın toplantısıyla 
kamuoyuna 
duyuruldu.
“ORTA VADEDE YENİ 
BİR KREDİ KARTI 
KRİZİ YAŞANABİLİR” 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı Bülent 
Deniz, toplantıda yap
tığı konuşmada, eylül 
ayından beri kredi 
kartıyla ilgili şikayet 
başvurularında artış

Kurumlar vergisinde kolaylık
Kurumlar vergisinde, 
hem mükellefler hem 
de İdare için işler 
kolaylaşıyor. Maliye 
Bakanlığı, yeni 
Kurumlar Vergisi 
Kanunu ile ilgili 
uygulama esaslarını, 
tek bir tebliğde 
topluyor.
Maliye Bakanlığı, 
geçen yıl yeniden 
yazılarak, TBMM'de 
yasalaşan yeni 
Kurumlar Vergisi 
Kanunuyla ilgili 
uygulama Tebliğ 
Taslağını hazırladı. 
Söz konusu düzenle
meyle, kurumlar 
vergisi ile ilgili 
86 uygulama 
Tebliği yürürlükten 
kaldırılarak, tek 
bir Tebliğe 
dönüştürülüyor. 
Kurumlar Vergisi 
Kanunun her bir

olduğunu belirterek, 
“Sonbahardan bu 
yana kredi kartı 
faizleriyle ilgili 
şikayetlerde bir sıkın
tı hissetmekteyiz. 
Orta vadede bu 
sıkıntının yeni bir 
kredi kartı krizine 
dönüşmesinden 
endişeliyiz” dedi. 
Deniz, İstanbul’daki 
tüketici mahkeme
lerinde 4 aydan önce 
duruşma günü alına
madığına ve basit 
bir konunun karara 
bağlanmasının en 
az 1.5 yıl sürdüğüne 
dikkat çekti.
“ŞİKAYETLERİN 
YÜZDE 50’DEN
FAZLASI 
İSTANBUL’DAN” 
Başvuru Merkezi 
Başkanı Kübra 
Kurtuluş de, merkez

maddesinin uygula
ma esasları, 
taslakta aynı madde 
numarasının altında 
düzenleniyor. 
Bu şekilde kurumlar 
vergisi, hem basit 
ve anlaşılır hale 
getiriliyor, hem de 
vergiyle ilgili işlem
lerin hızlı ve sağlıklı 
yürütülmesine 
ortam hazırlanıyor. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı yetkilileri, 
Vergi Kanunlarının 
yeniden yazımı çalış
malarında öncelikle 
vergiyi basit, anlaşılır 
ve kolay uygulanır 
hale getirmeyi 
amaçladıklarını 
belirterek, "Bunun ilk 
uygulaması kurumlar 
vergisinde olacak. 
Yeni Kurumlar 
Vergisi Kanunu ile 
getirilen oran indiri 

lerine yapılan başvu
ru sayısının 2005 yılı
na oranla yüzde yüz 
arttığını ifade ederek, 
“Bu sonuç tüketici
lerin hak arama 
bilincindeki artışı 
göstermektedir. 
Başvuruların yüzde 
50'den fazlası İstan
bul'dan yapılmış. 
2006'da yapılan 6 bin 
385 başvurunun 
yüzde 25'i ayıplı mal, 
yüzde 22.6'sı kredi 
kartı faizi, yüzde 22'si 
ise ayıplı hizmet 
konusunda” diye 
konuştu.
“KAPIDAN 
SATIŞLAR”A İLİŞKİN 
ŞİKAYETLERDE 
AZALMA VAR 
Kredi Kartı Yasası’nın 
kabul edilmesinin 
ardından, kredi kart
ları borçlarının 

minin yanı sıra olduk 
ça basit bir sistem 
oluşturuluyor, önce 
yürütme ve yürürlük 
dahil 38 maddelik bir 
kanun çıkarıldı. Şimdi 
aynı Kanunun uygu
lama esaslarını 1'i 
geçici madde olmak 

yeniden yapılandırıl
masına ilişkin hukuki 
sürecin başlaması 
nedeniyle, birinci 6 
ayda kredi kartı bor
cuyla ilgili başvuru
ların ilk sırayı aldığını 
kaydeden Kurtuluş, 
başvurular arasındaki 
en dikkat çekici geliş
menin ise, önceki 
yıllarda üst sıralarda 
yer alan “kapıdan 
satışlara” ilişkin 
şikayet başvuru
larının 2006 yılında 
yüzde 606 oranında 
kalması olduğunu 
dile getirdi.
2006’DA EN ÇOK 
BANKALAR 
ŞİKAYET EDİLDİ 
Tüketiciler Birliği’nin 
raporuna göre, 2006 
yılında tüketicilerin 
1636'sı banka, 911'i 
iletişim, Ş64'ü 
dayanıklı tüketim, 
512'si bilişim, 507'si 
cep telefonu, 339'u 
giyim, 24O'ı otomotiv, 
168'i sağlık, 142'si 
basın yayın ve 
medya, 115'i gıda, 
106'sı kamusal 
hizmet, 68'i eğitim, 
67'si ulaşım, 52'si 
sigorta, 33'ü taşı
macılık, 33'ü turizm 
sektörlerine ve 792'si 
ise diğer sektörlere 
ilişkin şikayet başvu
rusunda bulundu.

üzere 36 maddelik 
tek bir Tebliğ ile 
düzenliyoruz. Bu şe 
kilde vergiyle ilgili 
tüm taraflar, Kanun 
veya Tebliği açtığında 
ne yapması gerektiği
ni kolayca anlayabile
cek" dediler.

PM sigara fiyatlarına 
zam yapıyor

PM Sabancı Genel 
Müdürü Turhan Talu, 
sigaraya yeni 
vergiler gelebile
ceğini savundu. 
"Bandrol uygula
ması şirketlere yüklü 
maliyet getirir" 
diyen Talu, yeni 
zammı açıkladı: 
Philip Morris 
Sabancı Genel

JMüdürü Turhan Talu, 
bandrol uygula
masının şirketlere 
yüklü maliyet getire
ceğini vurgulayarak 
'Bunu fiyatlara yan
sıtmaya mecburuz. 
Pakette 5 kuruş artış 
olacak' dedi.
Talu, düzenlediği 
basınla sohbet 
toplantısında, 
dünyada 1 milyar 
kişinin sigara kul
landığını, bunun 
yılda ise 5,6 trilyon 
adet sigaraya 
tekabül ettiğini ve 
henüz 2 trilyon adet 
civarında “açıl
mamış pazar” 
olduğunu söyledi. 
Philip Morris'in 
29 ülkede 34 üretim 
tesisi ve 21 
taşeron üreticisi 
bulunduğunu, 
Türkiye'deki Philip 
Morris SA'nın 
dünyadaki 4'üncü 
büyük fabrikası 
olduğunu anlatan 
Talu, en büyük 3 
pazarın sırasıyla 
Çin, ABD ve 
Rusya olduğunu, 
Türkiye'nin 107 mil
yar adetle dünyanın 
6'ncı büyük pazarı 
olduğunu bildirdi. 
Talu, Philip Morris'in 

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

Türkiye'ye 1984 
yılında girdiğini, 
1993'te üretime 
geçtiğini ve bu yıl 
Cezayir ile KKTC'ye 
ihracata başlayacak
larını ifade ederek, 
"Sakıp Sabancı, 
Philip Morris 
SA'yı kendi bebeği 
olarak görürdü. 
Bizim yönetiri! 
kurulu toplan
tılarımızda mutlaka 
bulunurdu” dedi. 
Türkiye'nin 160 bin 
ton tütün üretmesi 
gerektiğini, 161 bin 
ton üretmesi halinde 
satamayacağını 
savunan Talu, 
şu anda Tekel'in 
elinde bulunan 
300 milyon kilo 
tütünün ekonomik 
değeri olmadığını 
öne sürdü.
“ÇİN VE KUZEY 
IRAK'TA SAHTE 
ÜRÜNLER 
ÜRETİLİYOR” 
Talu, hiçbir sigara 
şirketinin Çin'de üre
tim yapamadığını, 
sektörün devletin 
elinde olduğunu vur
gulayarak, “Çin'in 
sahte Marlboro ve 
sahte ürünler üret
tiğini biliyorum. 
Çin'den gelen malı 
tanıyoruz. Bunu 
polisiye tedbirlerle 
önleyemezsiniz. 
Kuzey Irak'ta sahte 
ürünler, hatta 
Tekel'in ürünlerini 
üreten bir fabrika 
olduğunu da 
duyuyoruz. Oradan 
da Türkiye'ye 
geliyor” diye 
konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUNOKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


18 Ocak 2006 Perşembe. Sayfa 10

Yüksek elektrik 
faturalarına basit çözümler
Buzdolabı kapakları
na pudra, 20 watthk 
florasan, TV, VCD ve 
DVD'de fişten kapat
ma ucuz elektrik 
faturası için gerekli 
ipuçlarından 
sadece birkaçı. 
TÜRKİYE’de 
herkesin şikayet 
ettiği yüksek elektrik 
faturalarının alınacak 
basit önlemlerle yarı 
yarıya indirilebile
ceği belirtildi. 
Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) 
Gaziantep Şube 
Başkanı Prof. Dr. 
Arif Nacaroğlu, buz
dolabının kapak
larının pudrayla te 
mizlenmeşi, TV, VCD 
ve DVD’nin kapama 
düğmelerinden kap
atılması, ütünün iş 
bitiminden 5 dakika 
önce fişten çekilme
si, 20 watthk floresan 
kullanılması halinde 
faturalarda yüzde 35 
ile yüzde 50 arasında 
düşüş gerçekleşe
bileceğini belirtti. 
Prof. Dr. Nacaroğlu, 
basit önlemlerle 
elektrik faturalarının 
yarı yarıya düşme
siyle Türkiye 
genelinde yıllık 2.5 
rriilyar.dolarhk elek

trik tasarrufu sağla 
. nabileceğini vurgu
ladı. Elektriğin 
dağıtım ve kul
lanımının kolay 
ancak pahalı 
olduğunu, Türkiye’de 
üretilen enerjinin 
yüzde 43’ünün 
konutlarda 
tüketildiğini bildiren 
Prof. Dr. Nacaroğlu, 
çok başit bazı ■ 
önlemlerle bu ener
jinin dörtte birinin 
tasarruf edilebile
ceğini ve bunun ülke 
ekonomisine yılda 
1 milyar 100 milyon 
dolar katkı sağlaya
cağını, sanayi ve 
ulaşım sektöründeki 
tasarruflarla bu 
miktarın 2.5 milyar 
dolara ulaşacağını 
kaydetti.
BUZDOLABINI 
PUDRALA, FATU
RAN UCUZLASIN 
Günün 24 saati kul
lanılan buzdolabında 
da basit önlemler ile 
tasarruf sağlanabile
ceğini belirten Prof. 
Dr. Nacaroğlu, şu 
önerilerde bulundu: 
"Buzdolabının kapı 
içi manyetik bantları 
ayda bir kez sabunlu 
su ile temizlenmeli 
ve pudralanmalıdır.

OUNLUK SİYASİ GAZETE HHH

Taşınma çocukların ruh sağlığını olumsuz etkiliyor
Herhangi bir nedenle 
bir ailenin bir yerden 
başka bir yere taşın
ması Özellikle ailede^ 
ki çocukların pisikoto- 
jilerini olumsuz 
etkileyebiliyor.
Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Meram Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 
Ana Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç., Dr. 
Ali Savaş Çilli, taşın
manın bir aile için en 
stresli durumlardan 
biri olduğunu ve bu 
durumdan en çok 
çocukların etkilen 
diğini belirterek, "Sık 
taşınmalar hatta tek 
bir taşınma bile özel

GEMİÎK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
MASKELİ BEŞLER IRAK 11.45 - 14.00 -15.15-16.15- 18.30 - 19.45 - 20.30
ERAGON 13.00 - 17.30

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER 12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30
IRAK (Rezervasyon Tel ; 513 64 06)

likle çocuklar için 
oldukça zor olabilir 
ve kardeşleri olan 
çocuklarda da stres 
oluşturabilir. Çünkü 
taşınmak mevcut / 
hastalıkların sonlan- 
masına yol açar. 
Alıştığı çevreden ve 
arkadaş grubundan 
uzaklaşmasına neden 
olur. Özellikle okula 
yeni başlayan bir 
çocuk okulda 
herkesin bir yakın 
arkadaş grubu 
olduğunu görür ve 
bundan dolayı.sıkıntı 
yaşar. Yeni bir müfre
data alışmak ve diğer 
görencilerden geri 

kalma çocukta sıkın
tıya yol açar" dedi. 
Anaokulu yada birin
ci sınıftaki çocukların 
ailenin taşınmasına 
karşı daha hassas 
olabileceğini de dile 
getiren Doç. Dr. Ali 
Savaş Çilli, "Çünkü 
gelişimsel olarak 
henüz yeni yeni anne 
babalarından ayrılma, 
kendi yaşıtları ve 
yeni otoritelere alış
ma sürecindedirler. 
Yer değiştirme bu 
normal ayrılma 
sürecini olumsuz 
yönde etkileyebilir ve 
anne babasıyla daha 
bağımlı bir ilişkiye 

dönmesine neden 
olabilir. Genel olarak 
çocuk büyüdükçe 
arkadaş çevresi 
daha çok önem 
kazandığından, taşın
ma yaş ilerledikçe 
daha fazla sorun 
oluşturacaktır. Onlu 
yaşlara yakın ve onlu 
yaşlardaki çocuklar 
taşınmaya karşı ısrar
lı tavır gösterebilir 
veya bulunduğu 
yerde bir arkadaşının 
ailesi ile kalmak 
isteyebilir. Bazı 
çocuklar sıkıntıları 
hakkında konuş
mayabilirler. Bu 
nedenle aileler, iştah 

değişiklikleri, 
sosyal çekilme, 
sınıfta kalma, 
huzursuzluk, uyku 
bozuklukları veya 
diğer davranış 
değişiklikleri gibi 
depresyonun belir
tileri konusunda 
uyanık olmalıdır" 
şeklinde konuştu. 
Çocukların bazen 
anne ve babanın 
taşınmadan dolayı 
yaşadığı sıkıntı 
nedeniyle sıkıntı 
yaşayabileceğini 
de ifade eden Ali 
Savaş Çilli, "Bazen 
anne babadan biri 
taşınmaya karşı 
olabilir ve çocuk bu 
anne baba uyumsu
zluğuna karşı reak
siyon verecektir. Eğer 
çocukta depresyon 
veya sıkıntının bariz 
belirtileri görülürse 
çocuğun anne 
babası, aile doktor
ları, çocuk doktorları 
veya bölgesel sağlık 
kurumlarından kendi
lerini bir çocuk ve 
ergen psikiyatristine 
sevk ettirerek strese 
bağlı olarak gelişe
bilecek fiziksel 
olduğu kadar duy
gusal problemlerin

teşhis ve tedavisini 
isteyebilir" dedi. 
Çocuklarda 
yaşanacak problem
lere çözüm önerileri 
de sunan Çilli, 
"Çocuğa taşınmanın 
neden gerekli 
olduğunu açık 
şekilde anlatın. 
Taşınmadan önce 
taşınılacak yer 
hakkında haritalar, 
fotoğraflar veya gün
lük gazetelerle böl
geyi çocuğa mümkün 
olduğu kadar 
tanıdık hale 
getirmeye çalışın.
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Sigaranın içinde yok yok Ömrü uzatan 7 gıda
Türkiye'de başlama 

yaş ortalaması 
10'un altına inen ve 
birçok hastalığın 

sebebi olan 
sigaranın içerisinde 
birçok zehirli madde 

bulunuyor.
Türkiye'de başlama 
yaş ortalaması 10'un 
altına inen ve birçok 
hastalığın sebebi 
olan sigaranın 
içerisinde birçok 
zehirli madde 
bulunuyor.
İçerisinde kanserojen 
maddeleri barındıran 
ve zehirlerin en 
tehlikelileri arsenik, 
kadmiyum, hidrojen 
siyanid, toluene, 
amonyak ve propilen 
glikol bulunan sigara 
birçok hastalığa 
neden olurken, insan 
hayatının kısalmasına 
sebep oluyor.
Amasya 
Sabuncuoğlu

I Şerefeddin Devlet 
rfastanesi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, sigaranın 
içerisinde bulunan 
maddelerden siyani- 
din kesinlikle 
öldürücü bir madde 
olduğu belirtilirken, 
bunun yanı sıra

sigarada radyasyon 
içeren radon, füze 
yakıtı olan metanol, 
akü metali olan kad
miyum, tüp gazı olan 
bütan, böcek 
öldürücü DDT, gaz 
odası zehri hidrojen, 
siyanür, aseton, güve 
kovucu naftalin, fare 
zehri arsenik, tuvalet 
temizleyicisi olarak 
kullanılan amonyak, 
egzoz gazı olan kar
bon, nikotin ve 3 bin 
885 toksit madde 
bulunuyor.
Ayrıca, iltihabın 
sigara içindeki 
yabancı maddelerle 
birlikte dokularda irri- 
tasyon ve hasar oluş
turduğu, buna karşı 
savunma amacıyla 
kandan çekilen 
hücrelerin iltihap 
alanına toplandığı, 
sigara içindeki 
kanserojenlerin en 
yoğun ve uzun et 

kiledikleri organlar 
başta olmak üzere 
tüm kanserlerin oluş
ma riskini yükselttiği, 
damar çeperinde kırıl
ma ve tıkanmanın 
damarların zamanla 
daralmasıyla tüm 
dokulara gelen kan 
ve oksijen miktarının 
azalmasına neden 
olduğu ve dokunun 
beslenememesi sonu
cunda zamanla hasar 
ve çürümeye neden 
olduğu ifade edildi. 
Sigaranın vücutta 
izlediği yol ise 
şöyle anlatıldı: 
"Ağız ve burun, 
nefes borusu, yemek 
borusu, mide, 
bronşlar, hava kese
cikleri ve burada kıl
cal damarlardan kana 
geçer. Sağ kalbe gelir 
ve sol kalpten tüm 
vücuda pompalanır, 
damar sistemiyle tüm 
vücudu dolaşır."

Amerikan Kanser 
Araştırmaları Enstitüsü 
(AICR), 2007’ye sağlıklı 
bir başlangıç yapmanız 
için, vücudu kanser, 
kalp krizi, Alzheimer 
ve diyabet gibi ciddi 
rahatsızlıklara karşı 
koruyan besinlerin 
listesini açıkladı. 
Badem: Her gün, bir 
çay fincanın yarısını 
dolduracak miktarda, 
yani 30 gram badem 
yemeyi ihmal etmeyin. 
Omega-3 asitli yağları 
açısından oldukça zen
gin bir besin olan 
badem, kandaki kötü 
kolesterol (LDL) 
oranını yüzde 4.4 
oranında düşürüyor. 
Badem böylece damar 
tıkanıklıklarını önley
erek, dolaşım sistemi
nin düzenli olarak 
çalışmasını sağlıyor; 
kalbi koruyor.
Kahve: Günde iki fin
can kahve, özellikle 
orta yaşlardan sonra 
görülen Parkinson ve 
Tip-2 diyabete karşı 
vücudu koruyor. 
Kahvede bulunan 
kafein maddesi, diya
bete yakalanma riskini 
yüzde 35 azaltıyor.
Ayrıca ağrı kesici özel
liği de bulunuyor.
Ancak kahveyi mutlaka 
kalsiyum deposu olan 
sütle için. Böylece 
kafeinin kemikleri 
zayıflatmasını, 
engellemiş olursunuz. 
Tarçın: Her yemekten 
sonra içinde bir miktar 

tarçın bulunan bir tatlı 
yemeyi unutmayın. 
Tath yemek istemiyor
sanız, küçük bir çay 
kaşığı dolusu tarçını 
doğrudan suya ekley
erek içebilirsiniz. 
Tarçın kan şekerini 
düzenliyor, ayrıca sinir 
sistemini rahatlatıyor. 
Öte yandan köri 
baharatının içinde 
bulunan Tumerik adlı 
maddenin eklem ilti
habını ve romatizmayı 
önlediğini unutmayın. 
Patates: 
Antioksidanlar yönün
den çok zengin. 
Amerikan Tarım 
Dairesi'ne göre en 
yararlı 100 besinler 
arasında 17. sırada yer 
alıyor. Akciğer kanseri, 
diyabet ve kalp krizine 
karşı koruyor. Ancak 
patatesi kızartmak yer
ine, yağsız bir şekilde 
haşladıktan veya fırın
da pişirdikten sonra 
yemeyi tercih edin. 
Sebze çorbası: 
Doyurucu ancak 
kalorisiz bir yiyecek 
olduğu için özellikle 
kilo vermek isteyen
lerin bir numaralı terci
hi. Ayrıca, özellikle 
sebze çorbası sodyum 
bakımından zengin. Bir 
kase sebze çorbasında 
500 miligram sodyum 
bulunuyor. Sodyum, 
sinir sistemi ve 
kasların düzenli olarak 
çalışmasını sağlıyor. 
Ayrıca vücuttaki sıvı 
miktarının dengesini

düzenliyor. Ancak 
günde 1500 miligram
dan fazla sodyum tan
siyon ve kalp rahatsı
zlıkları konusunda tam 
bir ters etki yaratıyor. 
Zeytinyağı: Zeytinyağı 
kanser riskini azaltıyor. 
Günde 25 mİ. 
zeytinyağı alanların 
idrarlarında, hücrelere 
zarar veren “8oxodG” 
adlı maddenin 
seviyesinin azaldığını 
ortaya çıkardı.
Zeytinyağı kanserin 
yanı sıra iyi kolesterol 
(HDL) oranın artmasını 
sağlayarak kalbi 
koruyor, 1 çorba kaşığı 
zeytin yağında 120 
kalori bulunuyor. Bu 
nedenle günde 6 çorba 
kaşığını geçmeyin. 
Çay: Siyah veya yeşil 
olsun, çayın her türü 
kanser riskinin azaltıl
masında etkili bir rol 
oynuyor. Çsy, kSuiHiâî- 
da rahim kanserine 
yakalanma riskini 
yüzde 50 azaltıyor. 
Göğüs kanseri içinse 
bu oran yüzde 60'a 
kadar çıkıyor.
Çay ayrıca Alzheimer 
ve kalp krizine karşı 
vücudu koruyor.

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 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
SuAnza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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SEDA ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 70 68

YEREL SÜRELİ YAYIN 
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FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET * 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursasoor’un ilk hedefi Kupa
Bursaspor Kulübü 
Başkanı Levent Kızıl, 
Marmaris'te iyi bir 
kamp dönemi 
geçirdiklerini 
belirterek, "İlk hede
fimiz kupa. Cuma 
akşamı Erciyesspor'u 
farklı yenerek grup
tan çıkacağımıza 
inanıyorum. Ligin 
ikinci yarısında da 
yeşil sahalarda çok 
farklı bir Bursaspor 
olacak" dedi. 
Bursaspor, bir haf
talık Marmaris kam
pını tamamlayarak, 
bu sabah saatlerinde 
Marmaris'ten 
Bursa'ya hareket etti. 
Başkan Kızıl, kampın 
çok yararlı geçtiğini 
belirterek, ligin ikinci 
yarısına hazır olduk
larını söyledi. İlk 
hedeflerinin cuma 
akşamı Kayseri 
Erciyesspor'la 
yapacakları maçı 
farklı kazanarak 
çeyrek finale çıkmak 
olduğunu söyleyen 
Kızıl, "Kendi 
sahamızda oynaya
cağımız bu maçı 
taraftarlarımızın da 
tribün desteğiyle 
farklı kazanıp grup
tan çıkacağımıza 

inanıyorum" dedi. 
Futbol Federas 
yonu'nun Fortis 
Türkiye Kupası maç 
tarihlerini öne çek 
mesi üzerine kamp 
yapacak yer konu 
sunda ikileme 
düştüklerini de 
belirten Kızıl, 
şöyle devam etti: 
"Teknik Direktör 
Engin Ipekoğlu'nun 
seçimi üzerine 
Marmaris'te kamp 
yapmayı uygun 
gördük. Çok da isa
betli oldu. Mükemmel 
bir kamp dönemi 
geçirdik ve çok mem
nun kaldık. 
Önümüzdeki yıl da 
kamp için yine 
Marmaris'e gide
ceğiz." Kızıl, ligin

EUEMANİAR ARANIYOR

ikinci yarısında 
Bursaspor'un çok 
daha başarılı olacağı
na inandığını da 
belirterek, "İlk yarıda 
şanssızlıklar sonucu 
kazanacağımız 
maçlarda puan kay
bettik. İkinci yarıda 
çıtayı daha da 
yükselteceğiz ve 
inanıyorum ki 
ligi ilk 10 takım 
arasında bitireceğiz. 
Kızıl, transfer 
konusunda ise, bazı 
futbolcuların denem
eye alındığını, bu 
konuda kararı Teknik 
Direktör İpekoğlu'- 
nun verdiğini, 
İpekoğlu'nun transfer 
konusunda tek ve 
tam yetkili olduğunu 
kaydetti.

Turizm sektöründe, Bursa, İzmir, Balıkesir 
illerinde faaliyet gösteren şirketimizin 

GCMLİK İDARİ OFİSİNDE 

görevlendirilmek üzere;

Konusunda 3 yıl iş deneyimi olan 
World ve Excel programları kullanabilen 
İletişim ve koordinasyon becerisine sahip 

23 - 45 yaş arasında bayan

Mali - İdari Koordinatör
* Sekreter 

Reklam ve imaj koordinatörü
ARANMAKTADIR

Ön müracaatların en geç 
23 Ocak 2007 Salı gününe kadar 

CV ile fakslanması gerekmektedir.

FAX: 0.224 247 92 40



Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi mali kongresi yapıldı

»yılı bütçesi 6 milp i iio 1
Sınırlı Sorumlu Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Mali Genel 
Kurulu dün kooperatif toplantı salonunda yapıldı. Kongrede Kooperatif Müdürü Kenan 
Karakaş'ın okuduğu Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ortaklar tarafından oy birliği ile kabul 
edilirken, Bilanço ve Gelir Gider tablosunun okunup kabulünden sonra yönetim ve denetim 
kurulları da ortaklar tarafından ibra edildi. Mali kongrede ayrıca, borçlu ortakların icra yolu ile 
satılan mallarını kooperatifin alarak daha sonra yine ortağına aynı parayla satması yetkisi ve 
rilirken 2007 yılı tahmini bütçesi de 6.493.065.60.- YTL olarak gösterildi. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■I■■
19 Ocak 2007 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Goldstar

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

Fabrika & İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez: İskele Meydanı No: 15 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 42 20 Fax : 524 71 06 

Şube: Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 
Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55 "

Engürücük ve Kurtul Köyü civarındaki kereste depolan için binlerce zeytin ağacı kesildi

Depocular yasak dinlemiyor
Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kereste depoları ve zeytinlikler
Gemlik’te limancıhk işletmelerinin art

masıyla limana ve karayoluna yakın zeytin
likler depocular tarafından satın alınarak, 
binlerce zeytin ağacı kesildi.

Oysa, 1994 yılında TBMM çıkan bir 
yasayla, zeytin ağaçlan koruma altına alın
mıştı.

Tüm bunlara karşın katliam devam etti, 
hala da devam ediyor.

Yasaları koruma görevi, ‘başta mülki 
amirlere, sonra ise yerel yönetimlere, kolluk 
kuvvetlerine ve adli makamlara verilmiştir.

Zengin kereste deposu sahipleri, 
bastırdılar parayı, köylüden aldıkları zeytin
likleri depo yaptılar.

Ama, göz göre göre binlerce zeytin ağacı 
yol boyunca kesilirken, kimsenin kılı bile 
kıpırdamadı.

Bunlar arasında Büyükşehir Belediye 
Başkanının kardeşleri de var!

Resmi makamlar sustu, çevreciler sustu!
Belediyeler ise ne yaptı?
Kaçak olan bu işyerlerini plan değişikliği 

ile yasal duruma soktu.
Peki, Zeytinlikleri Koruma Yasası ne 

güne duruyor.
Bu yasaya karşın zeytinlikler nasıl 

kesilebiliyor?
Bu sorulara Büyükşehir ve Gemlik 

Belediyesi cevap vermeli.
AKP’nin kime hizmet ettiğini bu planlarla 

daha iyi görüyoruz.

Büyükşehir 
Belediyesi’nce 

hazırlatılan Nazım 
planlarda Gemlik 
Engürücük ve Kurtul 
Köyü sınırlarında 
bulunan zeytinliklerin 
depolama alanları 
olarak kabul edilmesin 
den sonra zeytin ağacı 
kesimleri hızlandı. 
Zeytinlikleri Koruma 
Yasası’na karşın bin
lerce zeytin ağacının 
kesildiği bu bölgede 
açılan kereste 
depoları bugüne kadar 
faaliyetlerini ruhsatsız 
olarak sürdürdü.

Haberi sayfa 3’de

Zeytinde kara koşnili 
mücadelesi başladı

İlçe Tarım Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin, Bursa 
ili sınırları içinde 
9.500.00 adet zeytin 
ağacının mevcut 
olduğunu, özellikle 
sahil kesimlerimizde, 
"Kara Hastalık" adı 
verilen Zeytin Kara 
Koşnili İle mücade
lenin başladığını 
bildirdi. Sayfa 5’de

‘Gemlik Körfeı’ internette mgeıiiWezgazete$i.cm

Balık seyirlik oldu

Balık fiyatlarında görülen yüzde 30 luk artış 
balıkları tezgahlarda seyrettiriyor. Sayfa 5’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Nazım Hikmet....
Büyük Usta Nazım Hikmet ölümünün 1O5.yılında 

buruk bir gururla anılıyor.
Vatanını satanların Nobel ödülü aldığı bir yılın 

ertesinde “vatanının bir gram toprağı için bütün kanını 
dökmeye hazır olan” Nazım Hikmet Usta'nın doğum 
yıldönümü..

20 Kasım 1902-03 Haziran 1963.
Selanik'te başlayıp Moskova'da sona eren 61 yıllık 

dolu dizgin bir yaşam..
Düşünerek, yazarak, yaratarak, kaçarak, kovala

narak...Ama durmadan dinlenmeden üreterek
Bir de vatan hasretini daima yüreğinde hissederek..
Bugün...Vatan Hasretini yüreğinin derinliklerinde 

hisseden Nazım'a iki metrekare toprak çok görülüyor.
Ne var ki Nazım... Yaşarken ölenlerden değil... Öldük

ten sonra da yaşayanlardan...
Onun için de.... unutulmuyor...unutulamıyor..
Nazım Hikmet'! saygıyla anarken...
O'nun 1955 yılında yazdığı GERİLEYEN TÜRKİYE 

YAHUT ADNAN MENDERES'E ÖĞÜTLER başlıklı yazısını 
paylaşmak istiyorum.

"New-York Tayms gazetesi 29 aralık 1954 tarihli 
sayısında "Türkiye geriliyor" başlıklı bir başyazı yayın
ladı. Bu başyazıda şöyle satırlar var." O,- Adnan 
Menderes-, basın hürriyetini yok ediyor. Basında kendisi
ni tenkit edenleri hapse atıyor. Siyasi muhalefeti eziyor. 
Menderes işçilere grev hakkı tanıyacağını vaat etmişti. 
Halbuki en kısa grevler için işçileri takibediyor."

Ben Nazım Hikmet New-York Tayms gazetesinin satır
ları arasında kalan yazıları da okudum. Bu satırların 
arasındaki satırları aynen aşağıya geçiriyorum.

Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes.
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes.
İlle de asıp kesmek geliyorsa içinden
Ezmekte devâm et Barışçılar'ı, ama sen
Meselâ Yalçın'ı da tıkıyorsun deliğe 
İhtiyarcık sana azıcık cilve yaptı diye,

Git, koş, elini öp, af dile, yüzünü güldür, 
O, yalnız altın kafeslerde öten bülbüldür. 
O, matbaalar yıktırıp kitaplar yaktıran, 
O, büyük demokrat, O, hürriyetçi kahraman, 
Moskova'yı atomlayahm diyen insancı... 
Kendine acımazsan bize bir parça acı. 
A be Adnan Menderes, böyle bir dal kesilmez, 
Böyle şaşkınlıkların sonu da iyi gelmez... 
Şu muhalefetle de alıp veremediğin ne? 
Niye öyle hışımla yürüyorsun üstüne? 
Kore'ye asker gönderdin de "Hayır" mı dedi? 
"Kan aktı hesabı sorulmalıdır!" mı dedi? 
Orduyu emrimize verdin, ses çıkardı mı? 
"Olmaz olsun" mu dedi Amerikan yardımı? 
Feryat mı etti "İstiklâl elden gitti" diye? 
Zavallı, sımsıkı sarılmış demokrasiye : 
"Başvekil merasimsiz karşılanmalı" diyor. 
Bir de bazan coşarak "Hayat pahalı" diyor. 
Bu aksoylu muhalefeti ezilir görmek 
Türkün Batılı dostlarını pek üzüyor pek. 
Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes. 
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes. 
Hani, her işte bizden örnek alacaktın ya? 
Hürriyet nizamına sâdık kalacaktın ya? 
Vaadettin tanımadın işçinin grev hakkını.
O hakkı bizim tanıdığımız gibi tanı. 
Elli istiyorlarsa ateş aç, sonra beş ver. 
Ama ufak tefek grevlerde anlayış göster. 
Sendika liderlerinizin birçoğu zaten 
bizde olduğu gibi emir alır polisten. 
Niye telaşlanıp kaybedersin vekarını? 
Hem de kırarsın liderlerin itibarını? 
Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes, 
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes. 
Senin bindiğin dallar ve bindiğimiz dallar, 
Unutma bu dallardan başka asıl ağaç var, 
öfkeyle homurdanan yarı çıplak, yarı aç, 
bizi silkip atmaya fırsat kollıyan ağaç...

www.kocakgayrimenkul.com i KOÇAK “sı 

V> & D /A İN rX /A O I
7 GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

Öğretmenin 
çantasını 
çaldılar

Bursa'da restaurantta 
ailece yemek yiyen öğret
menin çantasını çalan kü 
çük hırsız, güvenlik karne 
rasına yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre, kent merke 
zinde ailece yemek 
yiyen öğretmen Sibel 
Okumuş'un sandalyeye 
astığı çantasının etrafında 
bir müşterinin çocuğu 
gibi dolaşan 16 yaşındaki 
hırsızlık zanlısı, kimseye 
belli etmeden birkaç sani 
ye içinde çantayı çalmayı 
başardı. İçerisinde oto
mobil anahtarı, kredi kart
ları, 200 YTL, dijital karne 
ra ve altın çocuk künyesi 
bulunan çantayı alan kü 
çük hırsız, bir şey olma 
mış gibi restauranttan 
dışarı çıktı. Zanlının 
hareketleri ise restoranın 
güvenlik kamerası tarafın
dan sani ye saniye kayde 
dildi. Bir süre sonra olayı 
fark e- den Okumuş, jan
darmayı arayarak ihbarda 
bulundu. Olayla ilgili 
soruşturma başlatan jan
darma ekipleri, görüntü 
kayıtlarından zanlının bir 
gün önce araçtan hırsızlık 

| ve mala zarar verme
I suçlarına karışan Y.A. (16) 
oldu ğunu belirledi. 
Yakalanan zanlı, savcılık 
tarafından "adli kontrol 
altına alınması" kararı 
verilerek serbest bırakıldı.

6DRS / G€MLİK ŞUI36Sİ
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA

AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL 
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL 
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola 
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe 149 M2 Deniz Manzaralı yola 
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA 019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50 000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500 000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imarlı
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı 
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı yol 
90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyıtin ağaçları var 95 000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100 000 YTL 
AA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın 
50 000 YTL
AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etüdlü 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL

ı AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250 000 YTL 
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110 000 YTL
AA-08 6 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama 
imarlı 1.500.000 YTL
AA-091 Yalova yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 20000 M2 Gemlik'e çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL 
AA- 105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır 
konut imarlı 65.000 YTL
AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trizm teşvik böl-

EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi, Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda. 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev
meyve ağaçlı 130.000 YTL
EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tek kat ev var 140.000 YTL

EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70 000 YTL 
EE-005 Lise Cad 110 M2 2.kat 3*1 bakımlı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2 kat 2*1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenısahıl

I masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL
EE-014 Manastır 124 M2 1 kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamıdiye Mh. 144 M2 4.kat
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1 
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL 
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3 + 1 kartonpiyer.

kaloriferli 70.000 YTL
E E-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola 
cepheli kaloriferli 70.000 YTL 
EE-061 Balıkpazan 88 M2 5 kat 
2+1 bakım ister 35.000 YTL 
EE-062 Manastır 120 B2 4 kat 3+1 full 
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamıdiye Mh 114 M2 l.kat 3+1 
bakımlı daire 60.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift 
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2 kat 
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12 kat kartonpıyerlı. 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3+1 Deniz manzaralı 
kalarifer özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3 kat 3+1 özel yapım lüks 
kalariferli 120.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5- katlarda 
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
125.000. YTL
EE-125 Manastır 155 m2 1.2 3.4. Katlarda 3+1 daire 2007 
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120.000 YTL 
EE-1 30 Manastır 195 M2 2.2.3.4 Katlarda 4+1 
2 banyo,2 WC, asansörlü, doğalgazlı 5 adet 
170.000 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı, 
kartonpiyerli 70.000 YTL
EE 145 Manastır 135.M2 3.kat 3+1 süper deniz 
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad 110 M2 2 kat bakımlı daire 67 000

EE-149 Hamıdiye Mh 110 M2 3+1 Gazı okulu yanı bakım
lı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9 kat 3+1 özel yapım full 
lüks daire 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 site içerisinde bakımlı 
manzaralı full eşyalı 42 000 YTL
EE 154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3+1 bakımlı deniz 
manzaralı 100.000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak 80.000 YTL
EE 159 Dörtyol 130 M2 10 kat 3 + 1 özel yapım lüx 105.000

EE- 176 Orhangazi Cad 90 M2 5. Kat 2*1 Kaloriferli, 
bakımlı 65.000 YTL
EE 180 Manastır 130 M2 4. kat 3+1 bakımlı daire
80 00 YTL
E E-181 Hamıdiye Mh 108 M2 4 Kat 3*1 doğalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamıdiye Mh 160 M2 4 Kat 3+1 Krediye uygun 
dogaigaz kapıda 75.000 YTL
EE 186 İstiklal Cad 148 M2 5 Kat 3+1 Deniz manzaralı 
asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90.000 YTL
E E 189 Gazhane Cad. 90 M2 4 Kat 2+1 Asansörlü, kalar- 
ıfertı. full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2*1 Bamılı daire 60.000

EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
60.000 YTL
EE-194 Manastır 115 M2 2 Kat 3*1 bakımlı full daire
85 000 YTL _________________________

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kalonferii.
1 100 YTL kira gelin var. banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-1 33 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL 
EE-185 Yem Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Balıkpazan 165 M2
2,kath 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazan 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000 
YTL
EE-156 Dr. Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili, 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE- 175 Kumsaz 105 M2 2 katlı 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL 
EE-178 Gemsaz 180 M2 2 Katlı bağ evi 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı

EE-076 Karacaali 550 M2 biplez denize sıfır,

jakuzili bahçe 325.000 YTL

EE-078 Orhanıye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı

lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL

EE-097 Kumla 250 M2 tripleı site içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhanıye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı

250.000 YTL

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tnpleks site içinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yem 300.000 YTL

"SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60 000 YTL | 
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto
ban geçecek 420 000 YTL
E E-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath, 
imarlı benzinlik 2 250.000 YTL
E E-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 't
imarlı benzinlik 1 200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2.5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demırsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var 130.000 YTL 
EE-138 Orhangazi Cad 500 M2 faal durumda , "O 

dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık
dükkan 40 000 YTL
EE-173 Ihla s Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre
mülk 12 000 YTL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde ■ 
Kayıl NoMHmesi rica olunur.

http://www.kocakgayrimenkul.com
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Engürücük ve Kurtul Köyü civarındaki kereste depoları için binlerce zeytin ağacı kesildi

Depocular yasak dinlemiyor
YazıYORUM

Seyfettin SEKERSÖZ 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından hazır
lanan 1/25.000'lik 
Gemlik Nazım 
Planı'nda zeytinlik 
alanların depolama 
alanı olarak 
gösterilmesi 
kafalarda bir 
sürü soru işareti 
bırakıyor.
Bir tarafta birinci 
sınıf tarım alanı 
olarak görünen 
arazilerde zeytin 
ağaçlarının kesilmesi 
nedeniyle ağır para 
cezaları uygulanırken 

| diğer tarafta aynı 
| yerlerin Nazım Planda 

Depolama Alanı 
olarak gösterilmesi 
yetkili kurumların 
alacağı kararları 
etkiliyor.
Gemlik-Bursa 
arasında zeytinlik 
alanlarda açılan 
tomruk depoları 
ile nakliye depo
larının halen ruhsat 
larının bulunmadığı 
öğrenilirken, yeni 
Nazım Planda 
depolama alanı 
olarak belirtilen 
yerde kurulacak 
işyeri için kesilen 
zeytin ağaçları için 
ilk kez 35 bin YTL 
para cezası kesildi. 
Hem tarım alanı 
hem de depolama 
alanı olarak görünen 
bölgede yer alan 
işletmeciler ise ne 
yapacaklarına karar 
veremezken, bazı

tomruk deposu 
işletmecilerinin ise 
ruhsat alabilmek 
için çalışma 
başlattıkları öğrenildi. 
Son olarak 
sahibinden yaklaşık 
bir milyon 
500 bin YTL'ye 
satın alındığı

belirtilen Engürücük 
Köyü yol kenarındaki 
zeytinlikte yapılan 
denetimlerde, 
kesilen ağaçlar için 
35 bin YTL para 
cezası kesildiği 
öğrenilirken, 
yeri alanların 
alanı depolama

tesisi olarak 
kullanacakları 
öğrenildi.
Boş ve verimsiz 
arazilerin depolama 
tesisi olarak ayrılması 
gerekirken, zeytinlik
lerin talan edilmesi 
yakınmalara neden 
oluyor.

Türk Telekom’dan müşterilerine kolaylık
Seyfettin SEKERSÖZ
Türk Telekom'a 
sabit telefon ve diğer 
telekominikasyon 
hizmetleri için borcu 
bulunan abonelere 
kolaylık getirildi. 
Aboneler mevcut 
ana paralarını peşin 
ödemeleri halinde 
yada istekleri 
doğrultusunda tak- 
sitlendirmelerde 
yüzde 20 ile yüzde 
90'a varan faiz ve 
icra masraflarından 
düşme yapılacak. 
Türk Telekom 
Gemlik İşletme Amiri 
Yusuf Tufan, 28 
Şubat 2007 tarihine 
kadar Telekom 
Gemlik İşletmesi ile

dosyalarının bulun
duğu Avukatlara 
müracaat edecek 
vatandaşların çok 
uygun şartlarda

borçlarını ödeme 
kolaylığı sağlayacak
larını duyurdu.
"Eski borç ödemele 
rinde büyük indirim"

olarak vatandaşa 
sunulan kolaylıkta 
peşin ödeme yapan
lar ile borcunu 
taksitle ödemek 
isteyenlere ödeye
cekleri faizlerde 
yüzde 20 ile yüzde 
90 arasında indirim 
uygulanacak.
Türk Telekom Gemlik 
İşletme Amiri Yusuf 
Tufan yaptığı açıkla
mada ayrıca, halen 
telefonları borçların
dan dolayı kesil olan 
vatandaşların ana 
paralarını peşin yada 
taksitle ödemek 
istemeleri durumun
da aynı uygulamanın 
onlar içinde geçerli 
olduğunu hatırlattı.

I Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com

\ I www.milliyet/blog/özcan vural

Çocukları rahat bırakın....
Türkiye’de yöneticiler, bürokratlar her 

dönemde dalkavukluktan, yalakalıktan hiçbir 
dönem de uzaklaşamamışlardır...Hak 
etmediği mevkide olanlar, haksız rant peşinde 
koşanlar, kalitesiz insanlar, bu eksikliklerini 
hep şamata ile, gösteriş ile kapatma gayreti 
içinde olmuşlardır...

Sade vatandaş veya muhalefette iken bu 
ayıpları gören, tenkit eden, hatta ayıplayanlar 
iktidar olunca, onlara da bu rezillik hoş gel 
meye başlamıştır..

Bilhassa Başbakanlar gezilerinde veya iş 
toplantılarında alayişli törenlerle karşılanmış, 
çok yetenekli, Türkiye’de ondan başka kur
tarıcı yokmuş, o olmazsa memleket batacak, 
deha sahibi, bulunmaz kişi olarak tanıtılmaya 
çalışılmıştır.

Halende bu gülünç ama etrafı ve toplumu 
rahatsız eden yalakalık devam ediyor..

Televizyonlarda görüyorsunuz, Başbakan 
bir kente gidiyor, bir açılış yapacak..

İlk okul öğrencileri, 8-10 yaşlarında 
çocuklar ellerinde bayraklar veya kendilerini 
yazmadığı belli olan siyasi pankartlarla 
karşılamaya çıkarılıyor..

Sırf kalabalık sevgi ile karşılıyor dedirtmek 
için soğukta, ayazda, yağmur altında 
uykusundan kaldırılmış bu çocuklar, bebeler 
siyasetin o acımasızlığı içine itiliyor..

Çocukların üzerinde sadece okul önlükleri 
vardı.. Ayaza kesen havada tir tir titriyorlardı. 
Bir kız öğrenci üşüdüğünü, neredeyse ağla
yarak anlatıyordu...

Bu ilk ve tek örnek değil...
Başbakan-Bakanlar-Meclis Başkanı ne 

zaman yurt gezisine çıksa, gittikleri yerlerde 
buna benzer manzaraları görebilirsiniz..

İlk okul çocukları toplanıp parti kongreler
ine götürülüyor..

Öğrencilerin eline kendilerine ait olmayan 
pankartlar tutuşturulup, iktidar partisi lehine 
sloganlar attırılıyor...

Halk oyunları oynayan folklor ekiplerinde 
ki kız çocuklara türban taktırılıyor..

Tamam... Çocuklar bu işleri oyun zanne 
diyor olabilir.. Hatta eğleniyor olabilirler..

Ayrıca bizim toplumumuzda büyüklerin
I sözleri okul müdürlerinin, idarecilerin,
I parti başkanldrının (kısaca yağcıların) istek
leri yapma korkusu vardır..

Bu yüzden git denilen yere gider, yap 
dediğini yapar, alkışta tutar, pankartta..

Geçmişe bir bakın; iktidarda alkışlarla 
karşılananlar, iktidardan düşünce yüzlerine 
bakılmaz, hatta arkasından sövülür...

Ey başta olanlar; Başbakanlar - Bakanlar - 
Yöneticiler benim kadar işin böyle olduğunu 
sizde biliyorsunuzdur, öyleyse bu hafiflik, 
aymazlık, uyutulmayı, bile bile kabullenmek, 
hoşlanmak, izin vermek niye?...

Artık birinizin çıkıp bu oyuna, istismara 
dur demeniz gerekir...

Gülünç olduğunuzun farkına niye varmıyor 
sunuz ?...

Ertesi günü okula gidecek çocukları, bavul 
gibi oradan oraya taşınması, ayazda bek
letilmesi, inanın size bir şey kazandırmıyor, 
çok şey kaybettiriyor...

Peki; siz kalıcı olduğunuzu mu sanıyor
sunuz ?

Bu ülkede Büyük Atatürk, İsmet İnönü, ne 
Cumhurbaşkanları, ne Başbakanlar geldi 
geçti, ben biraz kaba olacak ama söyleyeyim, 
bunların yanında sizin esameniz (isminiz — 
namınız) dahi okunmaz..

Bunu bilin de öyle yürüyün...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Esnaf Kefalet Kooperatifi mali kongresi yapıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Esnaf Ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi 
Olağan Mali Genel 
Kurulu dün yapıldı.

Kooperatifin 
toplantı salonunda 
gerçekleşen Mali 
Kongreye kayıtlı 
1484 ortaktan yak
laşık 120'si katılırken 
siyasi partiler de 
ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un da 
katıldığı genel 
kurulun Divan 
Başkanlığını Yıldırım 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Murat Özkarayurt 

yaparken katiplikleri
ni ise Marmara Bölge 
Birliği Müdürü Aziz 
Ereselli ile Nilüfer 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Cevdet Kınahoğlu 
yaptılar.
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
MHP ilçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
CHP İlçe başkanı 
Erdem Akyürek ile 
Anavatan Partisi İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt'un yanı sıra 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Marmarabirlik Zeytin 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
Orhangazi, Kestel ve 
Bursa Uludağ Esnaf 
Kefalet kooperatifi 
başkanları katıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
başlayan Mali 
Kongrede Kooperatif 
Müdürü Kenan 
Karakaş'ın okuduğu 
Yönetim ve Denetim 
Kurulu raporları 
ortaklar tarafından oy 
birliği ile kabul edildi. 
Bilanço ve Gelir

Gider tablosunun 
okunup kabulünden 
sonra yönetim ve 
denetim kurulları da 
ortaklar tarafından 
ibra edildi.
Yönetim kurulunun 
kongreye getirdiği 
teklifler ortaklar 
tarafından kabul 
edilirken söz alan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yaptığı konuşmada, 
esnafın ihtiyacını 
son noktasına kadar 
çözmeye çalışan 
yönetim kuruluna 
teşekkür ederken 
"Türkiye çok 
büyürken çıkan bazı 
küçük sorunlar da bu 
büyümenin içinde 

kaybolup gidiyor. 
Faizlerin bir gecede 
iki katına çıktığı gün
leri unutmadık, bu 
faiz yükselmelerinden 
esnafımız büyük 
zararlar görmüştü, 
kötü günleri 
unutmadık" 
şeklinde konuştu. 
Mali kongrede 
ayrıca, borçlu 
ortakların 
icra yolu ile satılan 
mallarını kooperatifin 
alarak daha sonra 
yine ortağına aynı 
parayla satması 
yetkisi verilirken 
2007 yılı tahmini 
bütçesi de 
6.493.065.60.- YTL 
olarak gösterildi.

hpiNVER TRAKTÖRDEN
YENİ YIL FIRSATI !

ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 
PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ
H TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR.

ARAYIN GÖRÜŞELİM 
NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77 
0.532 312 22 39 - 0.532 673 92 88
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Balık seyirlik oldu
Ercüment ESEN
Gemlik Belediyesi 
Balıkçı Çarşısı’nda 
balık cep yakmaya 
devam ediyor.
Geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 30 daha pahalı 
taşan balık tezgahlar
da seyirlikten öte git
mezken, balıkçı esna 
fı da satışların düşük 
olmasından dertli.
Balık severlerin sofra 
sim sık sık süsleyen 
Hamsi'nin kilosu 
geçtiğimiz yıl 2 
YTL'den satılırken, 
şimdilerde ise tezgâh
larda 6 YTL'den satılır 
ken kilosu 4 YTL'den 
satılan Sardalya balı 
ğı ise vatandaşların 
gözdesi oldu.
Balık mevsimin 
geçmek üzere olması 
nedeniyle Marmara' 
da az miktarda balık 
yakalanabildiğin! 
belirten Gemlik'ti 
balıkçılar, denizleri 
mizde balıktaki azal
manın küresel ısın
madan kaynaklan
madığını, aksine 
sıcak ortamda balık
ların daha rahat 
denizlerde dolaştığını 
ancak balık neslinin 
azalmasından dolayı 
beklenilen balığın 
yakalanamadığını 
belirttiler.
Balık fiyatlarının 
geçtiğimiz yıla naza 
ran yüzde 30 artması 
nın nedenini ise 
balığın az olmasına 
bağlayan balıkçı esna 
fı, balık fiyatlarının 
yüksek olması sebe
biyle satışlardaki 
taleplerin azalmasına 
neden olduğunu 
söylediler.
Öte yandan en lezzet 
li balık "ayında yenen

stres, depresyon, 
gibi rahatsızlıklara 
karşı balık oldukça 
etkili bir silahtır.
Bunun yanında 
türlerine göre doğru 
aylarda yenildiği 
zaman lezzeti de en 
üst seviyeye çıkar" 
diye konuştular.
İşte aylara göre 
hangi balık ziyafeti 
takvimi...
Ocak: Hamsi, kalkan, 
torik, alabalık, kefal, 
yayın balığı lezzetli 
dir. Çinekop ve izmar
it yavan ve lezzetsiz 
dir. Barbunya, mer
can ve kılıç az miktar
da bulunur.
Şubat: Gümüş, ham 
si, izmarit, kalkan, 
mersin, mezgit, torik, 
kaya balığı, kefal, 
levrek lezzetlidir.
Kalkan bol miktarda 
bulunur. Palamut 
ve lüfer yağını kay- 

, betmeye başlar.
Mart: Gümüş, izmarit, 
kalkan, mersin, mez 
git, kaya, kefal, lev
rek, yayın lezzetlidir. 
Kefal, kalkan ve 
levreğin en lezzetli 
dönemleridir.
Nisan: Gümüş, izmar- 

- it, kalkan, mersin, 
ı morina, levrek, kefal, 

kaya balığı lezzetlidir.
, Kalkan, mercan 

ve levrek boldur. 
Mayıs: Gümüş, izma

? rit, mercan, mezgit, 
mersin, levrek, kaya 
balığı, kefal lezzet 
lidir. Uskumru, 
ista rit, hamsi ve 
palamut yağ 
bakımından zayıflar. 
Haziran: Akya, kaya 
balığı, mersin, mer
can, orkinos, orfoz, 
sardalya, sarıağız 
lezzetlidir. Balık

dir" diye konuşan 
balıkçılar balık sever
lerin hangi balığın 
hangi mevsimde 
yenmesi konusunda 
da öneride 
bulundular.
TAKVİME 
BAKMADAN 
BALIK YEMEYİN.... 
En lezzetli balık "ayın 
da yenendir" diye 
hatırlatmada bulunan 
balıkçılar, yararları 
saymakla bitmeyen 
balığın bir de lezzet 
takvimi olduğunu 
hatırlatırken, "Mayısta 
Mezgit ve Kefalı 
kaçırmayın, Haziran 
da Orkinos, Mercan 
ve Mersin lezzetli, 
Temmuz ise İstavrit 
ayıdır" diyerek balık 
takviminin önemine 
değindiler.
"Balığın lezzeti; 
yumurtlama ve göç 
gibi nedenlerle yağ 
oranları değiştiği için, 
avlandığı aya göre 
farklılık gösteriyor. 
Örneğin lüferin en 
yağlı ve lezzetli zama 
nı, Eylül ile Ocak 
ayları arası. İnsan 
sağlığına olan yarar
ları saymakla bitme 
yen balık, damak tadı
na önem verenler için 
de vazgeçilmezler 
arasında. Izgara, tava, 
buğulama gibi yön
temlerle pişirilen balı 
ğın lezzeti dönemlerle 
de bağlantılıdır" şek
linde konuşan balıkçı 
esnafı, balığın aynı 
zamanda hastalıklara 
karşı etkili olduğunu 
da söylediler.
Su ürünlerinin eşsiz 
bir protein kaynağı 
olduğunu anımsatan 
balıkçılar, "Kalp krizi, 
felç, yaşlılık etkileri,

açısından fakir bir ay 
olduğu için bulunan 
türler pahalıdır. 
Temmuz: Çinekop, 
akya, kaya balığı, 
orkinos, sarı kanat, 
sinarit, sarıağız, 
trança lezzetlidir. 
Sardalya mevsiminin 
başladığı aydır. 
İstavrit oldukça 
lezzetlidir.
Ağustos: Barbunya, 
çinekop, çipura, kılıç, 
lüfer, palamut, orfoz, 
sardalya, sarı kanat 
lezzetlidir. Çingene 
palamudu bu ay 
başlar. Sardalyanın 
en lezzetli olduğu 
dönemdir.
Eylül: Akya, barbun
ya, çipura, kılıç, 
levrek, lüfer, tekir, 
sardalya, palamut, 
orfoz, trança 
lezzetlidir. Bu ay 
irileşen palamut 
en lezzetli olduğu 
haldedir. Lüfer az 

çıktığı için pahalıdır. 
Ekim: Akya, barbun
ya, iskorpit, karagöz, 
kofana, levrek, 
lüfer, palamut, orfoz, 
sarıağız, tekir, torik, 
uskumru, kefal, 
sazan, yayın 
lezzetlidir. Lüferin en 
lezzetli dönemidir.
Kasım: Hamsi, iskor

Gemlik Belediyesi Balıkçı 
Çarşısı’ndaki bazı balık 

fiyatları ise şöyle:
İthal Somon (Kg) : 15 YTL.
Cupra (Kg) : 12 YTL.
Palamut (Tane) : 3 YTL.
Hamsi (Kg) : 6 YTL.
Sardalya (Kg) : 4 YTL.
Mırmır (Kg) : 20 YTL.
İzmarit (Kg) : 5 YTL.
Mezgit (Kg) : 15 YTL.
Zargana (Kg) : 8 YTL.

pit, karagöz, kofana, 
mercan, palamut, 
torik, uskumru, kefal, 
yayın lezzetlidir. 
Uskumru bol bulunur. 
Aralık: Hamsi, 
iskorpit, mercan 
yavrusu, torik, ala
balık, kefal, turna, 
yayın. Hamsi ve tekir 
boi miktarda bulunur.

Zeytinde kara koşnili mücadelesi başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Zeytin Kara koşnili 
bulunan bahçelerde 
kara koşnili kış 
mücadelesi 
başlatıldı.
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
Bursa ili sınırları 
içinde 9.500.00 
adet zeytin ağacının 
mevcut olduğunu, 
özellikle sahil 
kesimlerimizde, 
bakımsız bahçelerde 
ve bu bahçelere 
yakın bahçelerde 
yoğun olarak 
görülen ve halk 
arasında zararından 

dolayı "Kara 
Hastalık" adı verilen 
Zeytin Kara Koşnili 
ile mücadelenin 
16 Ocak 2007 tarihi 
itibariyle başladığını 
bildirirken ilaçla
maların Şubat 
ayı sonuna kadar 
bitirilmesi 
gerektiğini hatırlattı. 
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
yaptığı açıklamada 
"Zeytin Kara 
Koşnili ile bulaşık 
bahçelerde 
ilaçlamada Zeytin 
Kara Koşniline karşı 
ruhsatlı Yazlık 
Yağlardan birisinin

100 litre suya 
1,5 litre dozunda 
kullanılması 
gerekmektedir. 
Bu ilaçlama, 
Ocak ve Şubat 
aylarında 
hava sıcaklığının 
4 ile 14 derece 
durgun havalarda 
yapılmalıdır. 
Bulaşık olmayan 
bahçelerde ise ilaç 
kullanılmaması 
gerekmektedir. 
Çevre sağlığı 
açısından ilaçların 
uygun zamanda ve 
belirtilen dozda kul
lanılması gerekmek
tedir" dedi.
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ihale İlanı 
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Memurlara Öğle Yemeği Verilmesi hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.

İhale Kayıt numarası : 2007/5391
1* idarenin

a) adresi: : ŞÜKRÜ ALEMDAR MAH. K.KUMLA/GEMLİK
b) telefon ve faks numarası: : 224 5381605/06 - 224 5381600
c) elektronik posta adresi (varsa): baskan_k.kumla@mynet.com

2- ihale Konusu Hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : 18 kişi (657 sayılı Devlet Memuru) için -12 ay 

süreli günde 1 öğün olmak üzere toplam 3978 öğün öğle yemeği (Ticket Usulü ile)
b) yapılacağı yer : Küçük Kumla Belediyesi

c) işin süresi : 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihine kadar (12 ay)
3- İhalenin
a) yapılacağı yer: : Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık Odası
b) tarihi ve saati : 31 / 01 / 2007 -14 : 00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulun
duğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulun
duğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirküleri;

4.1.3. 1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3. 2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bent
lerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim bel
gesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler •

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 5' inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda, bankalar nezdındeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat 
mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan 
alınacak belgeler.

4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli 

görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması, yeter

lik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sun

abilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değer
lerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylan
mış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam 
gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) 
olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler 
üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri
isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde 

sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul 
edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin 
%50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) İhale konusu hizmet işinde isteklinin kendisinin veya 1 (bir) yönetici kadrosu ile işi 

yönetecek (5 kişi) personeli gösteren belgeler
b) İstekli, ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen aşağıdaki personel 

sayısının % 4O'ı oranında son 5 yıl içerisinde 120 gün kesintisiz olarak personel 
çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve 
hizmet belgesi sunmak zorundadır.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, Bursa bölgesinde Resmi Kuruma yemek veya 
yemek fişi verdiğine dair iş bitirme belgesi kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Küçük Kumla Belediyesi adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokü
manını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler 31/01/200, saat 14:00'a kadar Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık Odası 
adresine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlik'Süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer hususlar:
- Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için K.Kumla sınırları içerisinde 5 farklı 

yerle yapılmış sözleşmenin aslı sunulacaktır.
- İhaleye iştirak edecek istekliler; sözkonusu yemek sektöründe enaz 2 (iki) yıl pro

fesyonel anlamda iş tecrübesi olduğunu belgeleyecektir. (Enaz 5 kamu kuruluşuna bu 
hizmetin verilmiş olması şartı aranacaktır.) B - 263

Bursa’da firari operasyonu
Çanakkale'nin 
Gelibolu llçesi'nde 
yağma ve cinsel 
saldırıya teşebbüs 
suçlarından aranan 
ve hakkında da 
hırsızlık suçundan 
8 yıl hapis kararı 
bulunduğu bildirilen 
zanlı Bursa'da 
yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir istihbaratı 
değerlendiren 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü İnfaz 
Masası ekipleri, 
kurtarma şirket
lerinde çalıştığı 
öğrenilen şüpheli 
Mutlu T.'yi (29) takibe 
aldı. Vinç operatör
lüğü yaptığı belirtilen 
zanlı, İstanbul 
Yolu üzerindeki 
bir işyerinde 
gözaltına alındı. 
Çanakkale'deki bir 
mahkemece hakkın
da 8 yıl hapis

cezası ve hırsızlık 
suçundan arama 
kararı ile 
Gelibolu'daki bir 
yağma, konut 
dokunulmazlığını 
ihlal ve cinsel 
saldırıya teşebbüs 
suçlarından 
firari olarak

aranan
Mutlu T, Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü.
Şahsın
20 suç kaydının 
bulunduğu, 
Çanakkale'den 
gelen ekibe teslim 
edileceği öğrenildi

Mâliyeden dağ ilçelerinde denetim
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanlığı memurları 
ve ve mali polis 
Orhaneli’de 
pazarcıları ve sabit 
esnafı denetledi. 
Yaklaşık 15 kadar 
maliyeci esnafın fiş 
ve fatura kesip

kesmediğini kontrol 
etti. Ayrıca, 
Orhaneli’de başka 
illerden gelmiş 
milyarlarca liralık 
fiş olduğu söylenti
leri üzerine 
kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla

irtibata geçilerek 
araştırma başlatıldı. 
Orhaneli Mal 
.Müdürlüğü ve 
Bursa Vergi Dairesi 
tarafından ele 
geçen bazı fişlerin 
naylon olup olmadığı 
araştırılıyor.

Taksimetre çok yazınca taksiciye darp
Bursa'da bindikleri 
taksinin ücretini 
ödemek istemeyen 
3 şahıs, taksi 
şoförünü darp 
edip kaçtı.
Başından yaralanan 
taksi şoförü 
hastaneye kaldırıldı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
llçesi'ne bağlı 
Santral Garaj'dan
16 T 107 plakalı
taksiye binen kimliği 
belirsiz 3 şahıs,
Veyselkarani 
Mahallesi'nde 
taksiden inmek 
istedi. Ancak 12 YTL 
olan ücretin çok 
olduğunu iddia 
eden şahıslar parayı

ödemek istemedi.
Taksi söförü 
Nedim Özşen (56),
şahıslardan ücreti 
ödemelerini isteyince 
aralarında kavga 
çıktı. Özşen'i başın
dan darp ederek 
feci şekilde döven 
kimliği belirsiz

3 şahıs kaçtı.
Çevredeki vatan
daşların ihbarı
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
yaralı taksiciyi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

mailto:baskan_k.kumla@mynet.com
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Kokulu silgi ve kalemlere yasak geliyor
Uçucu organik 
madde içeren kır
tasiye malzemeleri 
(yapıştırıcı, kokulu 
üretilen kalem, 
kağıt, silgi vb) 
eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinde 
kullanılamayacak. 
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Alt Komisyonu, 
AK Parti Uşak Millet 
vekili Alim Tunç'un 
başkanlığında yaptığı 
toplantıda, konuyla 
ilgili AK Parti Trabzon 
Milletvekili Cevdet 
Erdöl, AK Parti 
Samsun Milletvekili 
Mustafa Çakır ve 
AK Parti İstanbul 
Milletve kili Gülseren 
Topuz'un tekliflerini 
birleştirilerek ele aldı. 
Komisyonda öncelik
le uluslararası terim
lere uygunluğun 
sağlanması amacıyla, 
'Çocukların Uçucu 
Maddelerin Zararla 
rından Korunmasına 
Dair Kanun Teklifi'nin 
adı 'Çocukların Uçu 
cu Organik Bileşikle 
rin Zararlarından 
Korun masına Dair 
Kanun Teklifi' olarak 
değiştirildi. Daha 
sonra yapılan 
görüşmelerde teklif

üzerinde bazı 
değişiklikler yapıldı. 
Buna göre, çocuklar
da bağımlılık yapan 
ve sağlığa zararlı 
olan organik bileşik 
içeren ürünlerin, 
(yapıştırıcı, bali, tiner 
vb) satışı yalnızca 
lisanslı işyerlerinde 
yapılabilecek. Bu 
kapsama giren ürün
ler, hangi amaçla 
olursa olsun çocuk
lara satılamayacak, 
üretildiği veya kul
lanıldığı yerlerde 
çocuklar çahştırıla- 
mayacak. Uçucu 
organik madde içeren 
kırtasiye malzemeleri 
(yapıştırıcı, kokulu 
üretilen kalem, kağıt, 
silgi vb) eğitim ve 
öğretim faaliyetlerin 
de kullanılamayacak, 
ancak, Yüksek Öğre
tim Kurumlan ile Milli 
Eğitim Bakanlığınca 
mesleki eğitim yapı 

lan örgün ve yaygın 
eğitim kurumlan bu 
kapsam dışında 
olacak. Eğitim ve 
öğretimde kullanılan 
yapış tırıcılar, bağım
lılık yapan ve sağlığa 
zararlı olan organik 
bileşiklerden değil, 
su bazlı olarak 
üretilecek ve bu 
konuda üretim teşvik 
edilecek. Sağlığa 
zararlı uçucu madde 
içeren ürünlerin 
ambalajlarında, 
"Bağımlılık yapıcı 
özelliğe sahip olduğu 
ve çocuklara verile
meyeceğine" dair 
görünür ve okunur 
bir yazı olacak. Buna 
aykırı davrananlar, 
500 YTL'den az olma
mak üzere para ceza
sına çarptırılacak. 
Sivil toplum örgütü 
temsilcileri yaptıkları 
konuşmalarda, bu 
konuda bir yasanın

mutlaka çıkması ge 
rektiğini belirterek, 
uçucu madde ahşkan 
lığının Türkiye'ye 
özgü olduğunu, Avru 
pa'da bu tip bir alış 
kanlığın görülmediği
ni söylediler. 
Yasakların da bir 
çözüm olmadığını 
vurgulayan konuş
macılar, bu konuda 
basın-yayın organları
na büyük görev 
düştüğünü, çözüm 
için bilinçli ve duyarlı 
yayınların yapılması 
gerektiğini kaydetti 
ler. Uçucu madde 
bağımlılığını bir geçiş 
süreci olarak tanım
layan sivil toplum 
örgütü temsilcileri, 
bu alışkanlığı 
kazanan kişilerin 
esrar, eroin ve 
kokain gibi uyuşturu
cu maddelere daha 
kolay geçiş yaptık
larına dikkati çektiler. 
Alt Komisyon 
Başkanı Alim Tunç 
ise bura daki esas 
amaçları nın, içinde 
uçucu organik 
bileşikler bulunan 
ürünlere, çocukların 
rahat ulaşmasının ve 
kullanmalarının 
engellenmesi olduğu
na dikkat çekti.

Yaşlı ev sahibi 
kiracısını vurdu
Bursa'da yaşlı bir ev sahibi, tartıştığı 
kiracısını av tüfeğiyle öldürdü
Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 16.00 
sıralarında Yeşilova Mahallesi Eğrj Çeşme 
Sokağı'nda meydana geldi.
Ev sahibi Ahmet Talaş (67), kiracısı
Sami Acar (35) ile 6 aydır kirayı, elektrik ve 
su parasını ödemediği iddiasıyla tartıştı.
Yaşlı ev sahibi, münakaşa sonrası üst katta
ki dairesine çıkarak, tarihi av tüfeğiyle 
tek el aşağı ateş ederek, kapının önündeki 
kiracısını başından vurdu.
Olay yerinde ölen Sami Acar'ın elinde de 
kuru sıkı tabanca olduğu görüldü.
Katil zanlısı Ahmet Talaş ile kardeşi 
N.T. gözaltına alındı. Bastonuna tutunarak 
güçlükle yürüyen zanlı Talaş, kiracısının 
kendisine silah doğrulttuğunu söyledi. 
Olayla ilgili soruşturma sürerken, 
2 çocuk babası olan maktul Acar'ın eşinden 
ayrıldığı öğrenildi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
İstiklal Cad.Bora Sok.

No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo 

Prestij yanı) 
Tel : (0.224) 513 96 83 

Fax : 513 35 95

KÖRFEZ 
REKLAM

V

ra Vniİlant ulukaya dogalgaz isi san, 
cem. HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ana bayii

I

Isıtma, sıcak su ne 
Kontrol cihazlarımla 
LİDER B

► dogalgaz
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA
► RADYATÖR
► SPLİT KLİMALAR

► DOGALGAZ SOBASI
► TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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İşyerine giren iki köpek ortalığı karıştırdı
Bursa'da bir işyerine 
aniden giren başıboş 
2 köpek ortalığı 
birbirine kattı.
Köpekten korkan 
işyeri sahibi ise müş
terileri bırakıp tez
gahın üzerine çıktı. 
Kent merkezinde 
başıboş dolaşan

2 köpek akşam saat
lerinde markete 
girince, müşterileriyle 
ilgilenen işyeri 
sahibi de ne 
yapacağını şaşırdı. 
Saldırgan köpekler
den korkan işyeri 
sahibi tezgahın 
üzerine çıkarak ken

disini korumaya 
çalıştı. Bir süre 
sonra komşu bir 
esnafın yardımıyla 
işyerini basan 
köpekler dışarı çıkın
ca dükkan sahibi de 
rahat bir nefes aldı. 
Olayı soğukkanlı bir 
şekilde anlatan

görgü tanıkları ise, 
"Kurt köpekleri et 
kokusuna gelmişti. 
Ondan dolayı 
yanlışlıkla işyerine 
girdiler. Ancak bir 
süre bekleyip 
kendiliğinden 
dışarı çıktılar" 
dedi.

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ 
SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK (3)

Geleceğin yöneticileri liderlerle buluşuyor

Küresel vizyona 
sahip yöneticiler 
yetiştirmeyi 
amaçlayan Maltepe 
Üniversitesi ve 
çözüm ortağı Element 
Eğitim Teknolojileri 
tarafından hayata

geçirilen e-MBA pro
gramı öğrencileri, 
Business Class’ta 
liderlerle buluşuyor. 
Nitelikli insan 
sermayesinin 
nicel olarak artırıl
ması, daha verimli

ve evrensel düşünen 
bireylerin ülke 
ekonomisine 
kazandırılmasını 
sosyal bir sorumluluk 
olarak hedefleyen 
Element Eğitim 
Teknolojileri’nin 
sponsorluğunda 
düzenli olarak 
gerçekleştirilecek 
Business Class 
toplantılarında, 
topluma örnek 
olmuş işadamı, 
yönetici, lider ve 
akademisyenler 
deneyimlerini 
aktaracaklar.
“Türkiye’de 
Global Yatırımlar” 
konusu
ile gerçekleştirilecek 
ve Maltepe 
Üniversitesi İİBF

Dekanı ve 
e-MBA Direktörü 
Prof. Dr. Ömer 
Lalik’in oturum 
başkanlığını yapacağı 
toplantıya, ulus
lararası kredi 
sigortası ve derece
lendirme kuruluşu 
Coface Türkiye 
Genel Müdürü 
Belkıs Alpergun, 
pazarlama iletişimi 
alanında 60’ın 
üzerinde ülkede 
hizmet veren dünya 
devi Clear Channel’ın 
Türkiye Genel 
Müdürü Müdürü 
Ömer Faruk Sezgin, 
Element Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürü Vedat 
Eşkinat konuşmacı 
olarak katılacak.

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİLSAnUKveKİRAUKLARINIZİÇİNBİZİAlUYHlZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

I 
i

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

_ _ _ _ _ _ _ _  Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1-110 m2 asansörlü «kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

_______________________ önünde 115 m2 Bahçeli_______________________

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Mâcîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax; 51410 21

Maç izni 
almadı 
diye 
babasını 
bıçakladı
Samsun'da bir kişi, 
kendisinden izin 
almadan futbol 
oynamaya gittiği 
gerekçesiyle 
tartıştığı oğlunu 
bıçakla yaraladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kıhçdede 
Mahallesi’nde Me 
tin Kızılkan (45) ile 
oğlu Necati (19) 
arasında, hah 
sahaya futbol 
oynamaya gider 
ken izin almadığı 
gerekçesiyle 
tartışma çıktı. 
Şiddetlenen tartış
ma sırasında öfke
sine hakim ola
mayan Metin 
Kızılkan, oğlunu 
bıçakla göğsünden 
yaraladı.
Yaralı, götürüldüğü 
Samsun Devlet 
Hastanesindeki ilk 
müdahalenin 
ardından Ondokuz 
mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Tıp Fakülte 
si Hastanesine 
kaldırıldı.

Dünden devam...
Laboratuar bulguları, sakatlık bulguları, klinik 

muayene bulguları ve teşhis ile söz konusu cetvellerde 
belirtilen ve rapora ilgili sağlık kurulunca yazılan oran
lar arasın da çelişki görülmesi halinde Kurul, Özür
lülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmeliğe ekli cetvellerde yer alan sakatlık arızaları- 
na göre çalışma gücü kayıp oranları doğrultusunda 
re’sen ve nihai olarak karar verir. Kurul gerek görmesi 
halinde bu raporu bir daha incelemek üzere raporu 
veren hastaneye.iade edebilir veya hizmet erbabının . 
çalışma gücü kayıp oranlarının tespiti için yetkili başka 
bir sağlık kuruluna gönderilmesini isteyebilir.

Birden fazla sakatlığı bulunan hizmet erbabının çalış
ma gücünü hangi oranda kaybettiği Özürlülere 
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki esaslara göre 
Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilir.

Kurul gerekliğinde istisari mahiyette bilgi almak için 
yetkili sağlık kuruluşunca uzman çağırabilir, yazılı 
görüş isteyebilir ve ıstişari mahiyette görüş verebilir.

Merkez sağlık kuruluşu ; ilgili Gelir Müdürlükleri, 
Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Mal Müdürlükleri tarafın
dan tereddüte düşüldüğü için gönderilen raporlar ile 
ihbar ve şikayet mahiyetinde gelen başvurular üzerine 
yaptırılan inceleme sonucu dosyada oluşan raporlarla 
yurt dışı teşkilatlarında görevli hizmet erbabına ilişkin 
raporları incelenmesi sırasında Özürlülere Verilecek - 
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe ekli 
cetvellerde yer alan sakatlık arızalarına göre çalışma 
gücü kayıp oranlarını dikkate alarak, hizmet erbabının 
sakatlığı nedeniyle çalışma gücünü hangi oranda kay
bettiği hususunda karar verir. Merkez Sağlık kuruluna 
gönderilen raporların incelenmesi sırasında Özürlülere 
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmeliğin eki cetvellerde yer almayan sakatlıklara 
ilişkin sakatlık oranlarının tespitinde, Kurulca benzeri 
sakatlık oranları, fonksiyon kayıpları dikkate alınarak 
tıbbi ve bilimsel kurallara göre re’sen karar verilir.

Merkez sağlık kurulunca kesin karara bağlanan rapor
lar üzerine yapılacak işlemler:

Madde 11 - (Değişik : 18/8/1998 - 98/11697 K.)
Maliye Bakanlığı, Merkez Sağlık Kurulu tarafından 

incelenmiş ve kesin karara bağlanmış olan raporları 
ilgili Gelir Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Müdürlüğüne, 
veya Malmüdürlüğune gönderir. Anılan müdürlükler 
raporda belirlenen derecelere göre hizmet erbabının 
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin (2) numar
alı bendinde belirtilen özel indirim miktarlarında 
sakatlık indiriminden yararlandırılmaları gerektiğini 
çalıştıkları kurumlara yazıyla bildirir.

Hizmet erbabının iş yerini değiştirmesi halinde 
yapacağı işlemler:

Madde 12 - Bu yönetmelikteki esaslara göre sakatlık 
indiriminden yararlanmakta olan hizmet erbabından 
bulundukları ıl veya ilçe Sınırları dışındaki bir işyerinde 
çalışmaya başlayanlar, yeni iş yerlerinin bulunduğu ilde 
Gelir Müdürlüğüne, ilçede Vergi Dairesi Müdürlüğü 
veya Malmüdürlüğüne, eski iş yerinin bağlı bulunduğu 
gelir Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü veya 
Malmüdürlüğünden alacakları sakatlık indiriminden 
yararlanabileceklerine dair yazıyı ibraz edeceklerdir.

Yönetmeliğin uygulanması:
Madde 13 - İlgili Bakanlıklar bu Yönetmeliği merkez 

ve Taşra teşkilatlarına duyururlar ve yönetmelik hüküm
lerine uyulmasını sağlarlar.

Yönetmeliğin dayanağı :
Madde 14 - (Değişik : 15/61981 - 8/3179 K.)
Bu Yönetmelik 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

değişik 31 nci maddesinin 3 üncü bendi gereğince 
hazırlanmıştır.

Geçici Madde - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tar
ihe kadar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23/1 inci 
maddesindeki sakatlık istisnasından yararlanmakta 
olan hizmet erbabı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik 31/3 üncü maddesindeki sakatlık indiriminden 
yararlanmaya devam edebilmek için bu Yönetmeliğin • j 
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren azami 
altı ay içinde ve yönetmelikte belirtilen esas ve 
şekillere göre yeniden rapor almak zorundadır.

Altı aylık süre içinde rapor almaya hizmet erbabı bu 
sürenin bitim tarihinden itibaren sakatlık indiriminden 
faydalanamaz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23/1. maddesinde
ki istisnadan faydalandırılan tüm sakat hizmet erbabı 
bu Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar birinci derece 
sakat sayılır. Şu kadar kİ bu Yönetmeliğe göre alınacak 
Sağlık Kurulu raporları, Merkez Sağlık Kurulunca kesin 
karara bağlanıp ilgililere tebliğ edilinceye kadar, söz 
konusu sakat hizmet erbabı, daha sonra genel hüküm
ler çerçevesinde gerekli düzeltme yapılmak kaydiyle 
birinci derece sakatlar için öngörülen indirimden fay
dalanmaya devam eder.

Yürürlük Tarihi :
Madde 15 - Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 

yürürlüğe girer.
Yürütme Yetkisi : Madde 16 - Bu yönetmelik hüküm

lerini Maliye Bakanı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ile 
Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.
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Trafiğin bütçemize 
korkunç maliyeti 
İstanbul'un ana yol
larındaki günlük 
toplam araç kapasite
si 1 milyon 330 bin 
iken, bugün bu hat
ları 2 milyon 315 bin 
araç kullanıyor. Bu 
durum karşımıza 
büyük bir maliyet 
olarak çıkıyor 
Araçların yarısı 
45 dakika bekleme 
yapıyor. Benzin ve 
asgari ücret hesabına 
göre hesaplanan 
ekonomik maliyet 
yılda 1.5 milyar 
dolar... 2015 yılı 
projeksiyonuna göre, 
söz konusu ana 
yollardan geçeceği 
tahmin edilen araç 
sayısının günde 3 
milyon 100 bine 
ulaşması bekleniyor. 
* Kapasitenin 
2 katına çıkıldı 
İstanbul'un en işlek 
yollarında araç sayısı 
kapasitenin 2 katına 
çıktı. 2015'te, en işlek 
caddelerden olan 
Büyükdere 
Caddesi'nde kapa
sitenin 4 katına 
çıkılacak.
* Yolculukların yüzde 
14'ü köprüden

İstanbul'da yolculuk
ların yüzde 14'ü 
köprüden yapılıyor. 
10 yılda yolculuk 
talebinin yüzde 
60'ının Avrupa, 
yüzde 30'unun Asya, 
yüzde 10'unun köprü 
üzerinden kaynaklan
ması bekleniyor.
* Köprüden 530 bin 
araç geçecek 
Günlük toplam araç 
kapasitesi 210 bin 
olan 2 köprüden her 
gün geçen araç sayı 
sı toplam 415 bin. 
2015 yılında bu raka 
mın 530 bine çıkacağı 
hesaplanıyor.
Aralarında TEM, E5 
ve Büyükdere Cadde 
si'nin de bulunduğu 
İstanbul'un en işlek 
ana yollarını kullanan

günlük toplam araç 
sayısı bu yolların 
kapasitesinin 2 katına 
çıktı. Karayolları 
Genel Müdürlüğü'nün 
verilerine göre, İstan
bul'un ana yollarının 
günlük araç 
kapasitesi 1 milyon 
330 bin iken, bugün 
bu yolları 2 milyon 
315 bin araç kulla 
nıyor. Kapasite 
fazlası kullanım 
nedeniyle İstanbul'da 
araçların yaklaşık 
yüzde 50'si günde 
45 dakikalık bekleme 
yapıyor. Bekleme 
yapan bir otomobilin 
1 saatte 8 litre benzin 
tükettiği, dolayısıyla 
45 dakikada 6 litre 
benzini gereksiz 
tüketeceği baz

alınarak yapılan 
hesaplamada, köprü 
ve köprüye bağlı ana 
yollarda 15 bin 700 
aracın trafik tıkan
masına maruz kaldığı 
kabul ediliyor. Bu 
verilerle, gereksiz 
benzin tüketiminin 
maliyeti yaklaşık 500 
milyon dolar çıkıyor. 
Trafiğin yoğun 
olduğu 7: 00-10: 00 
ile 16: 00-22: 00 
saatleri arasında 
tıkanıklığa maruz 
kalan yolcu sayısının 
da yaklaşık 780 
bin olarak tahmin 
edildiği hesaplamaya 
göre, bu kişilerin 
asgari ücret aldıkları 
kabul edilirse yak
laşık 1 milyar dolarlık 
iş gücü kaybı oluşuy
or. Böylece, trafiğin, 
benzin ile iş gücü 
kaybı nedeniyle yol 
açtığı maliyet yılda 
en az 1.5 milyar 
doları buluyor. 
İstanbul'da araç 
sahibi olan kişilerin 
asgari ücretin en 
az 2 katı maaş aldığı 
düşünülürse, bu 
maliyetin 2.5-3 
milyar doları 
bulduğu tahmin 
ediliyor.

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@hotmail.com

J

İşçilere ilk ikramiye 31 Ocak’ta
Kamu işçilerinin 
bu yılkı 
ikramiyelerinin 
yarısı 31 Ocak'ta, 
ikinci yarısı ise 29 
Haziran'da ödenecek. 
Bakanlar Kurulu'nun 
konuya ilişkin kararı

Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Yer altındaki maden 
işlerinde çalışan 
işçileri de 
ikramiyelerinin 
tamamını 17 Aralık 
2007'de alacak.

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
Vasıfsız BAYAN Eleman ve 
Ehliyetli ağır vasıta şoförü 

ARANMAKTADIR. 

Tel: (0.224) 514 20 21

Lise Caddesi’nde 
çekilen çile....

Gemlik'te oturup da Lise Caddesi'ne git
meyen hiç kimse yoktur sanırım.

Yani eskilerin dediği gibi namı diğer 
Hükümet Caddesi. Araç iniş çıkışında bit
mek bilmeyen bir karmaşanın hakim 
olduğu yerlerin başında geliyor.

Yıllardır çözülemeyen Lise Caddesi'ndeki 
yokuş trafiğinde her akşam sözlü atışma 
oluyor.

Caddeden çıkış serbest, iniş yasaktır. 
Şubenin alt kısmında 'taşıt giremez’ diye bir 
levha vardır. (Her yerde var ama!) Tabii ki 
bu duruma hiçbir vatandaşımız uymaz. 
Hatta resmi araçlar bile!

. Özellikle de kış aylarında liseden öğren
ci çıkış saatinde yolunuz bu yokuşa 
düştüyse hiç çekilmez olur burası.

Yokuştan arabalar çıkar, iner. Bir de 
sırasıyla park etmiş araçlar durumu daha da 
zorlaştırır. Bunun yanında bazı tost ya da 
tatlı el arabaları kaldırımlara çıkartılmış ve 
zincirlenmiştir.

Zaten öğrencilerin gençliğin verdiği 
havailikle gülerek, sohbet ederek yavaş 
yavaş okul yolunda yürürler. Böylece çok 
yönlü bir sıkıntı çekilir

Buraya kısa zamanda yetkililer bir çare 
bulmalıdır. Asayiş açısından polisin bulun
ması gayet yerinde bir durum. Bir de trafik 
açısından yeni bir düzenlemeye gidilse kim
senin başı ağrımadan bu iş halledilmiş olur.

Okuyucudan yansıyan Düşünsel Boyut 
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşayan

Gemlikli bir okurumdan mail aldım. B.Ö 
adlı bu okurum, Gemlik'i çok sevdiğini 
söylüyor. Gemlik'in hak etmediği yerde 
olduğu görüşünde.

Bir de ilçemizin mafya ile bağdaştırıl
ması onu çok rahatsız ediyormuş. 
Bulunduğu yerde Gemlikliler'in dayanışma 
içerisine girmesi gerektiğini belirtiyor.

Elinde bu kadar olanak bulunan bir yerin, 
neden hala yerinde saydığını merak edeme
den yapamadığını dile getiriyor okurum.

Bu durumda bir Gemlikli olarak 
düşüncelerine katılmamam mümkün değil. 
Siz ne dersiniz?

BURSA HAKİMİVH V€ K€NT 
GAZ€T€l€RİN€ İLAN vc RCKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlannız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

SATILIK
Az kullanılmış 

40 binlik otomatik 
Kömürlü Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:yeldabykz@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ev kazalarına dikkat
Yapılan araştırmalara 
göre Türkiye’de son 
5 yılda 120 bin çocuk 
ev kazası sonucu 
hastaneye müracaat 
etmiş ve bu çocuk
ların 2bin’i, hayatını 
kaybetmiş. 
Türkiye'de ev 
kazalarına ilişkin 
yapılan çeşitli 
araştırmalara göre 
tüm kazaların yüzde 
18-25'ini ev kazaları 
oluşturuyor.
Çocukluk çağı 
kazalarının büyük bir 
bölümü ev ve 
çevresinde meydana 
geliyor. Dünya'da ve 
ülkemizde ev 
kazaları, özellikle 
okul öncesi 0-6 yaş -., 
döneminde çeşitli 
yaralanmalara, 
sakatlanmalara ve 
ölümlere neden ola
biliyor. Kaza deni 
linçe beklenmedik 
bir zamanda ve bek
lenmedik şekilde 
oluşan yaralan
malara, can ve mal 
kayıplarına neden 
olan olayları anla
mamıza rağmen ev 
kazaları, kaza çeşit
leri arasında önemi 
gittikçe artıyor. 
Bir evin içinde 
veya bahçesinde,

havuzunda ve 
garajında meydana 
gelen olaylar olarak 
karşımıza çıkıyor. 
Sema Hastanesi 
Çocuk Cerrahisi 
Uzmanı A. Kürşat 
Budan, çocukların 
karşılaşacağı 
tehlikeler, çocuğun 
büyümesi ve 
gelişmesi ile de 
değişmektedir. 
Zamanlarının 
çoğunu evde 
geçiren 0-6 yaş 
grubu çocuklar 
kazaya uğrama oranı 
en yüksek çocuk
lardır. Bu çocukların 
çevrelerini keşfetme 
ve öğrenme konu
larındaki merakları, 
büyükleri taklit etme 
özellikleri, devamlı 
hareket halinde 
olmaları, deneyim 
olmadığı için her 
şeyi ağzına götürme 
alışkanlığı, el ve 
vücut maharetlerinin 
yetişkinlerden fazla 
olması ve kazalardan 
kendilerini koruya
bilecek gelişimsel 
beceriye henüz 
yeterince sahip 
olamamaları kazalar 
ile karşı karşıya 
kalmalarına olanak 
sağlamaktadır” dedi

Kıskançlık, çocukları saldırgan yapıyor
Hayatın her dönemin 
de görülen kıskanç 
lığın çocuklarda biraz 
daha yoğun yaşandı 
ğını belirten psikolog 
Eili^Yakmaz, ailelerin 
yeni bir çocuk sahibi 
olurken onların 
'psikolojilerini de göz 
önünde bulundur
maları gerektiğini 
bildirdi; Yakmaz, 
"Yeni bir kardeşin 
doğumu çocukta ilgi 
ve koruyuculuk, 
sıkıntı ve kıskançlık 
gibi çelişkili duygular 
yaşanmasına sebep 
plur. Kıskançlık kimi

• I zaman çocukları 
saldırgan da yapa

GEMİİK SİNEMA GÜPSTUtlGÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
MASKELİ BEŞLER IRAK 11.45 - 14.00 -15.15-16.15- 18.30 - 19.45 - 20.30’^
ERAGON 13.00 - 17.30

TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER 
IRAK

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

bilir" dedi.
Yeni bir kardeşin 
gelmesiyle birlikte 
çocuğun, daha az 
sevildiğini düşün 
meye başladığını 
ifade eden Filiz 
Yakmaz, "Özellikle 
küçük çocuklarda 
yeni doğan kardeşi 
kıskanma kimi zaman 
yaşamı etkileyecek 
ve davranış bozuk
luğuna neden olacak 
derecede yoğun 
yaşanabilen bir 
duygu olabilmekte ve 
profesyonel bir 
yardım gerektiren bir 
hal alabilmektedir. 
Kardeş kıskançlığı,

kendine acıma, üzün
tü, küçük düşme kor 
kuşu, can sıkıntısı, 
öfke, nefret ve-mti- - 
kam alma düşüncele 
rinin yanı sıra sevgi, 

koruma ve yakınlık 
hissetme isteği gibi 
karışık duyguların bir 
bileşiminden oluşu 
yor. Çocuk o güne 
kadar evde kendisi 

ilgi ve sevgi odağıy 
ken birden ikinci 
plana itilmiş gibidir. 
Kabus gördüklerini, 
çişlerinin geldiğini 
bahane ederek ilgiyi 
kendi üzerlerine 
çekmeye çalışırlar. 
Altını ıslatma, 
parmak emme gibi 
davranışlarla önceki 
gelişim evresine 
(bebeksi davranış 
lara) gerileme 
görülebilir" dedi. 
KISKANÇ 
ÇOCUKLAR 
SALDIRGANLAŞIYOR 
Hem gün içinde hem 
de geceleri aşırı sinir
li ruh haline sahip 
olan çocuğun, kendi 
ne ya da eşyalara 
yönelik saldırgan 
davranışlarda bulun
abileceği konusunda 
aileleri uyaran 
Yakmaz, "Kardeşler 
arasında kıskançlık 
hissettiğinizde onları 
birbirinden uzaklaştı 
racak değil, yakın
laştıracak ortamlar 
üretin. İki ya da daha 
çok çocuğun aynı 
ortamı paylaşması 
kaçınılmaz olarak 
çatışma meydana 
getirir. Kardeş kav
gasına neden olan 

zaman ve ilgi konusu 
ortadan kaldırılama 
yacağına göre çocuk
lara kavga etmeyin 
demek çok etkili değil 
dir. Bunun yerine 
çocuklar iyi geçinme 
konusunda yürek- 
lendirilmelidir. 'Ne 
kadar iyi anlaşıyor
sunuz' gibi cümleler 
çocuğu yüreklendirir 
ve sizin övgünüzün 
hakkını vermeye 
yönlendirir. Ayrıca 
çocuğun daha çok 
küçükken 
paylaşmayı 
öğrenmeye başla
ması kardeşi olduğun 
da çok fazla bocala
masını engelleyecek, 
paylaşamamaktan 
doğan çatışmaları 
azaltacaktır" 
şeklinde konuştu.
Yakmaz, kıskançlık 
duygusunu barın 
dıran çocuklarda 
evden ayrılmayı 
reddetmeyle birlikte 
(örn: okula gitmek 
istememe) baş ağrısı, 
mide bulantısı gibi 
psikosomatik 
belirtiler, huzursu
zluk, isteksizlik ve 
diğer stres belirtileri 
sık sık gözlenebile
ceğini vurguladı.
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Kan bağışı ile ilgili yanlış inanışlar
Türk Kızılay ı 
Gaziantep Kan 
Merkezi Müdürü Dr. 
Gökhan özboz, 
gelişmiş ülkelerle 
kıyaslandığı zaman 
Türkiye'deki en önem
li problemin düzenli, 
gönüllü kan bağış 
larının yetersizliği 
olduğunu söyledi, 
özboz, halk arasında
ki kan bağışıyla ilgili 
yanlış inanışlar 
nedeniyle düzenli ve 
gönüllü kan 
bağışlarının yetersiz 
olduğunu belirtti. 
Sağlığı uygun olan 
insanların iki ayda bir 
kan bağışlayabileceği- 
ni ifade eden özboz, 
şöyle konuştu: 
“Halk arasında hala 
kan bağışının kilo 
aldırdığı, bağımlılık 
yaptığı ya da tehlikeli 
olduğuna dair yanlış 
inanışlar var. Bu tür 
inanışlar halk arasın
da oldukça yaygın 
olmakla birlikte bilim
sel dayanağı yok. 
Genellikle kan, hemo
globin düzeyi zaten 
yüksek olan kişilerin, 
kan bağışlayınca 
belirli süre bazı 
şikayetleri hafifliyor. 
Daha sonra kan 
seviyesi yükselince 
bu kişiler kan verme 
gereksinimi duyuyor. 
Bu durum halk arasın
da kan vermenin 
bağımlılık yaptığı 
inancına yol açmış

olabilir. Kan seviyesi 
normal olan kişilerde 
bu tür şikayetler 
oluşmaz.” 
Özboz, kan bağışının 
insanı kansız bıraka
cağı düşüncesinin de 
yanlış olduğunu, kan 
bağışı yapmadan 
önce yapılan muaye 
nede, kan düzeyi 
düşük olan kişilerden 
bağış alınmadığını 
ifade etti.
Bazı ilaçları kullanan 
kişilerin kan bağışı 
yapamayacağını, bu 
nedenle bağış 
öncesinde kişinin kul
landığı ilaçları dokto
ra söylemesi gerek
tiğini ifade eden 
Özboz, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Çok nadir olmakla 
birlikte kan bağışın
dan sonra istenmeyen 
bazı şikayetler ortaya 

çıkabiliyor. Bunlar 
çoğunlukla baş dön
mesi, bulantı, terleme, 
bayılma gibi şika 
yetler. Kan merkezine 
başvurduğunuzda 
gerekli muayene ve 
kan tahlili yapılmak
tadır. Ancak buna 
rağmen çok nadir de 
olsa yan etkiler 
görülebilmektedir. 
Bunun en önemli 
nedeni kan görmeye 
dayanamama ve aşırı 
heyecan gibi psikolo
jik nedenlerdir.
Bu tür durumlarda 
müdahale için hazır
lıklı ekipman ve per
sonel, kan merkez
lerinde 24 saat hazır 
bulunur.” 
KAN BAĞIŞI 
SONRASI 
Özboz, kan bağışı 
sonrasında kişilerin 
doktorların tavsiyesini 

dikkatle dinlemesi ve 
uygulaması gerektiği
ni vurguladı. Kan 
verme işlemi son
rasında kişinin ayağa 
kalkmak için acele 
etmemesi gerektiğini 
ifade eden özboz, 
şunları anlattı: 
“Kişiler bağış son
rasında ayağa kalktık
tan sonra ikram 
bölümünde bir süre 
dinlenerek, ikram 
edilen sıvıları almalı. 
Kişi eğer sigara kul
lanıyorsa kan bağışın
dan sonra 30 dakika 
sigara içmemeli. 
Sigara kullanımı, baş 
dönmesi ve bulantıya 
neden olabilir.
Kişiler ilk birkaç saat 
içinde kan verdiği 
koluyla ağır şeyler 
taşımamalı. Bu kana
maya neden olabilir. 
Kan verildikten ilk 4 
saat içinde her 
zaman olduğundan 
daha çok sıvı 
tüketmeye çalışılmalı, 
bir sonraki öğünden 
önce alkollü
içecekler alınmamalı. 

Alkol, vücuttan sıvı 
kaybını arttıracağı 
için şikayetlere 
yol açabilir.” 
Özboz, kan 
bağışlanan gün ağır 
spor etkinliklerinde 
bulunulmaması, ilk 4 
saat aşırı sıcak 
ortamlarda bulunul
maması gerektiğini 
vurguladı.

Sindirim sistemi 
hastalıkları arttı

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi
Tıp Fakültesi 
Gastroenteloji Bilim 
Dali öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet 
Bektaş, sindirim 
sistemi hastalıklarının 
toplumda çok sık 
görüldüğünü ve 
erken tanı için 
mutlaka tetkik 
yaptırılması 
gerektiğini söyledi. 
OMÜ Şehir 
Polikliniği'nde halkın 
bilinçlendirilmesi 
amacıyla düzenlenen 
bilgilendirme seminer
ine konuşmacı olarak 
katılan Prof. Dr. 
Ahmet Bektaş, 
sindirim sistemi 
hastalıkları ve 
endoskopi konusuna 
değindi. Sindirim sis
temi hastalıklarının 
toplumda çok sık 
görüldüğünü, 1970'li 
yıllarda endoskopinin 
kullanıma girmesin
den sonra bu hastalık
ların tanı, tedavi ve 
takibinde çağ 
atladığını dile getiren 
Bektaş, son yıllarda 
ince bağırsakların 
daha iyi tetkik 
edilmesi amacıyla 
kapsül endoskopi, 
çift balon endoskopi 
gibi önemli gelişme 
lerin olduğunu 
kaydetti.
Koruyucu hekimliğin 

önemine değinen 
Bektaş, gelişmiş 
ülkelerde artık 
50 yaşından sonra 
genel olarak 
özellikle alt sindirim 
sistemi kanserleri 
konusunda taramalara 
başlandığını, bu 
taramaların ailesinde 
sindirim sistemi 
kanseri veya 
kanser riski olan 
kişilerde daha 
erken başlaması 
gerektiğini vurguladı. 
Sindirim sistemi 
hastalıkların 
genellikle geç 
dönemde şikayetlere 
yol açtığını.
belirten Bektaş, 
"Bir kişide 45-50 
yaşından sonra yeni 
başlayan hazımsızlık, 
istemsiz kilo kaybı, 
sindirim sistemi 
kanaması, ilerleyici 
yutma güçlüğü, 
yutma sırasında 

ağrı, nedeni açıklana
mayan demir 
eksikliği anemisi, 
devamlı kusma, kitle 
veya buyumuş 
lenf bezi, sarılık, 
kronik ishale dikkat 
edilmeli. Nedeni açık
lanamayan kronik 
karın ağrısı varsa, 
altta önemli bir 
hastalık olabileceği 
akla geliyorsa doktora 
başvurulması gerek
mektedir" dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMüd. 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 Tanın Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 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

I

I

i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28
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K 
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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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

E

fi

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
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ÇAMLICA ECZANESİ 
Semerciler Yokuşu 

Tel: 513 82 59 GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2650 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Enflasyon sepeti yenileniyor
Yeni yılla birlikte 
TÜFE bazında 
enflasyon sepetinde
ki malların ağırlıkları 
yeniden belir
lenirken, sepet içinde 
gıda ve alkolsüz içe
ceklerin ağırlığı arttı. 
Edinilen bilgiye göre, 
2003 baz yıllı olan ve 
2005 yılında kullanıl
maya başlanan TÜFE 
endeksi, başlangıçta 
öngörüldüğü gibi bu 
yıl da revize edildi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, (TÜİK) 
tarafından son 3 yıl
lık Hane Halkı Bütçe 
Anketleri dikkate alı
narak yapılan hesap 
lama sonucunda, 
endeks içindeki ağır
lığı binde 1'in altına 
düşen mallar sepet
ten çıkarılırken, tüke
tim içinde ağırlığı 
binde 1'in üzerine 
çıkan mallar ise lis 
teye dahil ediliyor. 
TUİK, yeni sepeti kul
lanarak hesapladığı 
ilk enflasyonu Şubat 
başında açıklayacak. 
ÜFE için ağırlık 
hesaplamaları da 
sürerken, bu da 
Şubat ayı enflasy
onuna yetiştirilecek. 
Endeks bundan son
raki yıllarda da, mal

E1EMANLAR ARANIYOR

gruplarının ağırlık
larına göre her yıl
başında revize edilm
eye devam edecek. 
Yeni enflasyon 
sepetinde, gıda ve 
alkolsüz içecekler, ev 
eşyası, konut ve 
ulaştırmanın ağırlığı 
arttı. Bu kapsamda, 
gıdanın enflasyon 
sepeti içinde yüzde 
27,68 olan ağırlığı 
yüzde 28,47'ye çıktı. 
Ev eşyasının ağırlığı 
yüzde 6,89'dan 
7,22'ye yükselirken, 
konutun payı yüzde 
16,29'dan 16,62'ye, 
ulaştırmanın payı da 
yüzde 10,48'den 
11,6'ya çıktı. Buna 
karşılık sepet içinde 
giyim ve ayakkabı, 
haberleşme, eğitim 
ve kültür, eğlence ile 
otel ve lokantacılık

sektörlerinin 
ağırlıkları azaldı. 
Bu arada yeni 
enflasyon 
sepetinden 
2 madde çıktı, 4 
madde ise yeni 
sepete dahil oldu. 
Sepetten, tütün ve 
elbise dikiş ücreti 
çıkarken, erkek kot 
mont, uyku seti, vcd 
film kiralama ve özel 
dersane OKS hazırlık 
ücreti listeye dahil 
oldu. Yeni sepete 
giren madde çeşidi 
ise 68 oldu. Yeni 
dönemde 26 madde 
çeşidi ise liste dışın
da kaldı. Bu 
gelişmeler sonucun
da daha önce 442 
olan madde sayısı 
444'e, 736 olan 
madde çeşidi sayısı 
ise 778'e yükseldi.

Turizm sektöründe, Sursa, İzmir, Balıkesir 
illerinde faaliyet gösteren şirketimizin 

GEMLİK İDARİ 0FİSİND6 

görevlendirilmek üzere;

Konusunda 3 yıl iş deneyimi olan 
World ve Excel programları kullanabilen 
İletişim ve koordinasyon becerisine sahip 

23 - 45 yaş arasında bayan

* Mali - İdari Koordinatör
-k Sekreter
* Reklam ve imaj koordinatörü

ARANMAKTADIR
Ön müracaatların en geç 

23 Ocak 2007 Sah gününe kadar 
CV ile fakslanması gerekmektedir.

FAX: 0.224 247 92 40
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DÜĞÜN i NİKAH i SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YEMEKLİ-YEMEKSİZ HİZMETİNİZDEYİZ 
Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak • GEMLİK Telv(0.224J 513 1272



Trafik ekipleri tarafından gün boyu denetim yapıldı

Kırmızı ışıkta geçenlere af yok
Gemlik girişinde dün yapılan trafik denetimlerinde sinyal lam
balarına dikkat etmeden ilçeye giriş yapan sürücülere çeşitli 
cezalar kesildi. Kırmızı ışıkta geçenler ile sırayı bozarak öndeki 
araçların önüne geçerek giriş yapan sürücüler yapılan trafik dene
timinde durdurularak, yasal işleme tabi tutuldu. 2007 yılında 
yürürlüğe giren yeni trafik cezalarının yüksek olması nedeniyle 
sürücülerin dikkatli olunması istendi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Goldstar

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

■^■■■1 TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
20 Ocak 2007 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Fabrika ö İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez: İskele Meydanı No: 15 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 42 20 Fax: 524 71 06 

Şube: Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 
Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

ATM’den para çekmeyi bilmediğini söyleyerek yanındaki vatandaştan yardım isteyen I.P. adlı emekli şahıs dolandırıldı.

Emekli maaşını dolandırıcıya kaptırdı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hırant Dink
Ermeni Agos Gazetesi’nin sahibi ve 

Genel Yayın Yönetmeni Hırant Dink’in dün 
bir suikasta kurban gittiğini öğrendiğimde 
donakaldım.

Yine yanlış yaptılar, yine ortalığı karıştır
mak istiyorlar, dedim içimden..

Gazeteye geldiğimde ajanslardan olayı 
tekrar izledim.

Hırant, Türk Ermeni meselesinde gerçek
lerin konuşulması için demokratik 
mücadele veren ermeni asıllı bir Türk vatan- 
daşımızdı.

Televizyonlarda yaptığı konuşmalarında 
bir ermeni fanatiği olmadığı görülüyordu. 
Türk-Ermeni kardeşliğinin asırlardır 
Anadolu da yaşandığını, bu kardeşliğin 
sürmesi gerektiğini savunan bir kişilik 
sergiliyordu.

Bir iki konuşmasından dolayı fanatik 
Türk milliyetçileri tarafından şikayet edil 
miş ve hedef haline gelmişti.

Tıpkı Orhan Pamuk gibi!...
Hırant Dink, herşeyden önce bir gazete

ciydi. Ve.. Bir hain el tarafından katledildi. 
Abdi İpekçi gibi, Çetin Emeç gibi, Cengiz 
Göral gibi katledildi.

Birileri ülkeyi karıştırmak, Türkiye’nin 
imajını bozmak istiyor.

Bu her kesimden biri olabilir.
Hırant, tabuları yıkan bir gazeteciydi. 

Türk Ermeni dostluğu için bir neferdi.
Yazık oldu büyük yazık..

İstiklal Caddesi 
son günlerde dolandın 
cıların mekanı oldu. 
Bu kez yaşlı bir emek 
linin maaşları iz süren 
bir dolandırıcı tarafın
dan ATM’den çalındı. 
Önceki gün meydana 
gelen olayda İ.P. adlı 
yaşlı emekli Ziraat 
Bankası Şubesi’nden 
emekli maaşını çekmek 
için ATM önüne geldi. 
ATM’den para çekmesi
ni bilmediğini söyleyen 
emekli yanına yaklaşan 
şahıstan yardım iste 
yince maaşını kaptırdı.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

3 yeni kavşak 
ihaleye çıkıyor 
Bursa’nın çilesi haline gelen ulaşımı 
ulaşılır hale getirmek amacıyla 
2,5 yılda 7 kavşağı hizmete açan 
Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılında 
yapımını planladığı Küçük Sanayi, 
Otosansit ve Botanik Kavşaklan’nı 
şubat ayında ihaleye çıkarıyor.

________________ Haberi sayfa 7’de

MikKartel1 internette www.gemlikkwfezgiizetesi,conıaclresinitıklayııı

□
Gazeteci Hırant Dink öldürüldü
Agos Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni 
Hrant Dink uğradığı 
silahlı saldırı sonucu 
öldü. Dink'e Halaskar 
gazi Caddesi üzerin 
de bulunan gazete 
binasının önünde 
silahlı saldırıda 
bulunan kişinin, 
18-19 yaşlarında, 
kot pantolonlu 
ve beyaz şapkalı 
olduğu bildirildi. 
Haberi sayfa 6’da

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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K — Buluşma

Gürhan ÇETİNKAYA
Kemalizm...

Önceki gün Bursa 
Merinos’un önünden 
geçtim.

Tanıklık ettiğim 
dönemlerde bile 
Merinos sadece 
ekonomik bir işletme 
değil, bir “sosyalleş 
me” alanıydı.

Tıpkı Sunğipek 
gibi..

Dünya ....
Dünyaya can veren 
insan... Ne yazık ki 
dünyanın canını 
alanda insan..

Şimdi Merinos 
doğal parka dönü 
şüyor. Sunğipek’in 
yerinden Gemlik’e 
ve dünyaya ışık 
saçılıyor.

Da...
Kapitalizm de 

dünya egemenliğini 
sürdürmek için 
acımaksızın “ne 
gerekiyorsa” 
yapıyor.

Doğal kaynakları 
hızla tüketiyor..

| İnsani değerleri kısa 
ı vadeli hedeflere kur

ban ediyor.
Bursa dan 

l Gemlik’e doğru 
yol alırken 

belleğimdekiler bir 
bir canlanıverdi.

Kapitalizmi 
sorguladım. 
Sosyalizmi değer
lendirdim.
Kemalizm’de 
takıldım kaldım.

Kapitalist toplum
da, üretim tesisleri 
elbirliğiyle işletiliyor 
mal ve hizmetler 
elbirliğiyle üretiliyor, 
ama bunlar, yapan
ların ortaklaşa malı 
olmuyor.. Makineyi 
kullananlar, onun 
sahibi olmadığı gibi, 
sahipleri de makine 
leri kullanamıyorlar.

Kapitalist 
toplumun çelişkisi 
de burada yatıyor: 
üretim, toplumsal 
çaba ve emeğin bir 
sonucu olduğu 
halde, ürünün mülki 
yeti, bireyseldir. 
Toplumsal olarak 
üretilen ürünler, 
üretenlere ait olma 
yıp, üretim araçlarını 
nın sahiplerinin 
malıdır.

Sosyalizmin; 
kapitalizmin büyük 
kötülüklerine çare 

bulacağı, sömürüyü, 
sefaleti, güvensiz 
liği, adaletsizliği, 
işsizliği, savaşı orta 
dan kaldıracağı, 
eğitim ve sağlığı 
parasızlaştıracağı ve 
insanlar için daha 
büyük bir refah ve 
mutluluğun kapıları 
nı açacağı öne 
sürülüyor..

Sosyalizm kolay 
kolay gerçekleşme 
yecek bir ütopya... 
Gerçekleşse bile 
değerlendirilecek 
kaynak uygulaya
bilecek insan 
kalmayacak. Çünkü 
kapitalizm kay
nakları kuruttu.

Kemalist düşün 
ceye göre ise, çağ
daş bir toplum 
olmak için önce ulus 
olmak, uluslaşma 
aşamasından 
geçmiş olmak 
gerekiyor.

Kemalizm'in 
önünde iki aşamalı 
bir amaç var: 
Bağımsızlık ve çağ
daşlaşma.

Kemalist
anlayışın dışa yöne

lik hedefi, "çağdaş 
uluslar topluluğunun 
eşit haklara sahip 
bir üyesi olmak". 
Sadece siyasal 
bağımsızlıkla yetin
meyen, ekonomik 
bağımsızlığı da 
içeren bir "tam 
bağımsızlık", bu 
hedefin ayrılmaz bir 
parçası. Kemalist 
milliyetçiliğin içe 
yönelik hedefi ise, 
çağdaş bir ulus 
yaratmak.

Mustafa Kemal, 
halka güç kazandır
madan, halka daya 
nıp onun yaratıcı 
gücünden yararlan
madan çağdaş bir 
topluma ulaşılama 
yacağının bilincinde 
dir..

Mustafa Kemal, 
yine Kurtuluş Savaşı 
yıllarında Meclis 
önünde yaptığı bir 
konuşmada, halkçıh 
ğın toplumsal - 
ekonomik içeriğini 
şöyle açıklıyordu- 
> "toplumsal uğraş 

yönünden düşündü 
ğümüz zaman, biz 
yaşamını, bağım 

sizliğini kurtarmak 
için çalışan kim
seleriz. Kendimizi 
bilelim. Kurtulmak, 
yaşamak için çalışan 
ve çalışmaya zorun
lu olan bir halkız! 
Bundan ötürü her 
birimizin hakkı 
vardır. Yetkisi vardır. 
Fakat çalışmakla bir 
hakkı elde ederiz. 
Yoksa arka üstü yat
mak ve yaşamını 
çalışmaktan uzak 
geçirmek isteyen 
kişilerin bizim 
toplumumuz 
içerisinde yeri yok
tur. O halde baylar! 
Halkçılık toplumsal 
düzenini emeğine, 
hukukuna dayatmak 
isteyen bir toplum
sal uğraştır.”

Kemalizm, ülkeyi 
kalkındırmak, halkı 
çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaştırmak 
için "devletçilik" 
ilkesini benimsedi. 
Böylece hem üretim 
arttırılacak, sanayi 
gerçekleştirilecek, 
hem de hakça bir 
paylaşım yapılacak 
ve ekonomik gücü 
kullanan bir sınıfın 
halkı ezmesine 
olanak verilmemiş 
olacaktı.

Kemalist devletçi
lik anlayışı hızlı bir 
ekonomik büyümeyi 
sağlamak için 
devletin lokomotif 

görevini üstlenmesi 
anlamına geliyordu. 
Devlet ekonomiye 
yön verecek, kıt kay
nakların akılcı kul
lanımını planlaya- 
caktı. Devlet özel 
girişimcilerin ilgilen
mediği, başarılı ola
madığı ya da kamu 
yararı gördüğü alan
larda yatırım ve işlet 
mecilik yapacaktı.

Türkiye başlangıç 
aşamasında devlet 
çiliğin iki büyük 
yararını gördü: Bir 
yanda, özellikle 
altyapı ve sanayi 
yatırımları sayesinde 
oldukça hızlı bir 
ekonomik büyüme 
gerçekleştirilirken; 
öte yanda, sanayileş I 
menin devlet 
eliyle oluşumu 
sayesinde, Türk 
işçisi Batı'daki 
örnekleri gibi 
insancıl olmayan 
koşullar içinde 
birkaç kuşağın feda 
edildiğini görmedi.

1929 - 1939 
arasındaki on 
yılda dünya sanayi 
üretimi yüzde 19 
artarken, 
Türkiye’de sanayi 
üretimi artışı yüzde 
96'yı buldu

Simdi soruyo
rum..

Kapitalizm mi? j 
Sosyalizm mi? 
Kemalizm mi?

www.kocakgayrimenkul.com
1/ A f A 1/ GAYRİMENKUL 
l\ULnl\ BANKASI

GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DAS / G€MLİK ŞUBCSİ
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
AA 002 Buyukkumla 928 M2 imarlı 35 000 YTL
A A-005 Karacaalı 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA 011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir 120 000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hısartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hısartepe 149 M2 Deniz Manzaralı yola
cephe hisseli tapu 20 000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1 000 000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30 00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700 000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50 000 M2 anayol a400 met 
cephe depolama imarlı 7 500 000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imarlı
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı 
villa imarlı 70 000 YTL
AA 046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA 049 Orhangazi Cad 730 M2 üç yanı yol

ı 90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25 000, YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyıtın ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL
AA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın 
50 000 YTL
AA 062 Gemlik Bursa Yolu 13 000 M2
Zemin Etûdlü 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39 183 M 2
Sanayi İmarlı 3 000.000 YTL
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 «anayı imarlı 1 250 000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konul imarlı 110 000 YTL
AA-086 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama
imarlı 1 500 000 YTL
AA-091 Yalova yolu 1 081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 20000 M2 Gemlik’e çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL
AA- 105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır 
konut imarlı 65.000 YTL
AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trlzm teşvik böl
gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 Kat 3*1 Deniz manzaralı 
kalorifer özel yapım'130 000 VTL
EE-100 Manastır 140 M2 3 kat 3*1 özel yapım lüks 
kalariferlı 120 000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-. katlarda 
3*1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5 kat 3*1 çarşıya yakın 
125.000 YTL.
EE-125 Manastır 155 m2 1.2 3 4 Katlarda 3*1 daire 2007 
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120 ğ00 YTL 
EE-130 Manastır 195 M2 .2.2 3 4 Katlarda 4*1 
2 banyo.2 WC. asansörlü, dogalgazlı 5 adet 
170 000 YTL
FF 143 Manastır 120 M2 5 kat 3*1 sobalı.
karlonpıyerlı 70.000 YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3 kat 3*1 süper deniz 
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad 110 M2 2 kat bakımlı daire 67.000

EE-149 Hamıdiye Mh 110 M2 3* 1 Gazı okulu yanı bakım- 
lı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad 146 M2 9.kat 3*1 özel yapım full 
lüks daire 120 000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5 kat 2*1 site içerisinde bakımlı 
manzaralı full eşyalı 42 000 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3«1 bakımlı deniz 
manzaralı 100 000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3*1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak 80 000 YTL
EE-159 Dörtyol'130 M2 10 kat 3*1 özel yapım lüx 105.000

,EE« 176 Orhangazi C'ed. 90 M2 5 Kat 2*1 Kaloriferli.
bakımlı 65 000 YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4 kat 3*1 bakımlı daire
80.00 YTL I
EE-181 Hamidıye Mh 108 M2 4 Kat |*1 dogalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65 000. YTJ. ■
EE-182 Hamidıye Mh 160 M2 4 Kat 3*1 Krediye uygun 
dogalgaz kapıda 75 000 YTL
EE 186 İstiklal Cad 148 Mî S Kal 3»1 Oenll manzaralı 
asansörlü, kalorifarlı. bakımlı 90 000 YTL 
EE 109 Gazhane Cad 90 Mî 4 Kat î-1 AsansOrlu. kılar. 
İfanı full daire 85 000 YTL
EE 191 Manastır 80 Mî zemin î-1 Bamılı daire 60.000

EE 192 Manastır 80 M2 zemin 2*1 bakımlı daire 
60 000 YTL
EE 194 Manastır 115 Mî î Kat 3-1 bakımlı full daire

SATILIK DÜKKAN
EE-OOZ Gazhane Cd 120 M2 zemin l.kat kaloriferli. 
T100 YTL kira gelin var. banka ipotekli 115.000 YTI, 
EE-133 Adlıya kar»,sı Ihlara 325 M2 zamln full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE.161 Orhangazi Sanayi Sıtası 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kıracılı,j.yfltırımhk. kelepir 75.000 YTL 
EE-155 Yeni Pazar’Mad 80 M2 zemin anayol ııatiı 
asma katlı işyeri 160.000 YTL ,

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hısartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat.imarlı. bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazarı 130 M2 3 katlı bakımlı ev. 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000 
YTL
EE-156 Dr Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili. 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE- 175 Kumsaz 105 M2 2 katlı 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL.
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL
EE-178 Gemsaz 180 M2 2 Katlı bağ evi 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210. M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı

EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize sıfır,

jakuzili bahçe 325.000 YTL

EE -078 Orhanıye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı

lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL

EE-097 Kumla 250 M2 triplex site içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhanıye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı

250.000 YTL

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yem 300.000 YTL

'SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, j 

otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 4 

araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL 
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL J 

AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto- 
bun geçecek 120 000 YTL
E E-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath. î
imarlı benzinlik 2 250 000 YTL
E E-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, Mİ

imarlı benzinlik 1,200 000 YTL
E E-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2.5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL j 
EE-072 Demırsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL | 
EE-138 Orhangazi Cad 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yem devren kiralık
dükkan 40 000 YTL
EE-173 Ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre
mülk 12.000 YTL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde 
Kayıl No’sununbildirilmesi rica ota.

http://www.kocakgayrimenkul.com
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ATM’den para çekmeyi bilmediğini söyleyerek yanındaki 
vatandaştan yardım isteyen İ.P. adlı emekli şahıs dolandırıldı. Vicdanca

Vicdan Kayır TOPAKTAŞEmekli maaşını 
dolandırıcıya kaptırdı

Dolandırıcılar, banka önlerinde dolandıracakları avlarını beklerken ağına düşürdüklerinin 
canını yakmaktan çekinmiyorlar. Bunun için de yaşlı emeklileri tercih ediyorlar.

SejMhn SEKERSÖZ

Ziraat Bankası’ndan 
emekli maaşını çek 
meye gelen İ.P. isimli 
emekli, kendisine 
para?çekmek için 
yardım edeceğini 
söyleyen tanımadığı 
bir şahıs tarafından 
dolandırıldı.
Olay önceki gün İstik
lal Caddesi’nde bulu
nan Ziraat Bankası 
ATM’sinde yaşandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ziraat Bankası 
ATM’si önüne gelen 
İ.P. isimli emekli 
şahıs, para çekme 
sini bilmediğini 
belirterek, yanında 
bulunan şahıstan 
yardım istedi.
Maaşını çekmek için 
kartını tanımadığı 
şahsa veren emekli 
İ.P. kartını verdiği 
kişiye şifresini de 
söyleyince ATM 
cihazında 
gelecek parasını 
beklemeye başladı. 
Kendisine kartının 
ATM'de sıkıştığını 
söyleyen tanımadığı 
kişi içeriye girip 
yetkililerden yardım 
istemesini söyledi. 
Emekli İ.P. girdiği 
bankada görevlilere 
durumu anlatarak 
kartını istediği 
ancak bakıldığında 
kartının olmadığını

gördü. Emekli işçi, 
dışarı çıktığında tanı
madığı kişinin gitmiş 
olduğunu görerek, 
durumdan 
şüphelendi.
Bankaya girerek 
emekli hesabına 
baktırdığında ise 
acı gerçekle 
karşılaştı. Emekli 
maaşını çekmeye 
yardımcı olan 
şahsın 565 YTL 
emekli maaşını 
çekildiğini 
gördü.
Dolandırıldığını 
anlayan emekli 
İ.P. durumu 
polise bildirerek 
şikayetçi oldu.

GÜVENLİK 
KAMERASI 
İSTENİYOR 
ATM cihazı önünde 
para çekenleri 
tespit etmek 
amacıyla konulan 
güvenlik kamerasının 
bulunmaması 
nedeniyle şüpheli 
dolandırıcının kimliği 
tespit edilemediği 
öğrenildi.
Yaşlı ve ayda bir 
kez banka önüne 
gelerek maaşını 
çekmeye çalışan 
yaşlıların yanlarına 
gelerek yardımcı 
olmak isteyen 
kişilere karşı 
daha dikkatli ve

tanımadıkları 
insanlara güven
memeleri gerektiği 
sürekli olarak 
duyurulmasına 
karşın bu tür 
olayların yaşanma
ması için ATM 
makinelerinin 
önüne mutlaka 
güvenlik kamerası 
konması isteniyor. 
Öte yandan bu tür 
olayların sık olmasa- 
da yaşandığına 
dikkat çeken ilgiler 
ATM’lerden para 
çekerken banka 
görevlilerinden 
yardım istemeleri 
gerektiğini 
hatırlattılar.

Dramın adı tecavüz olmuş!...
'Müthiş bir sunum... Ulaşabildiğiniz herke se 

gönderin' sözlerinin yer aldığı iletiye mandal
lanan slaydın adı DRAM.

Dramın müthişi nasıl oluyor? Düşüncesi ile 
slaydın mavi yaprağı açılıyor...

İlk sözlerin yaprak dökümü gibi döküldüğü 
anlarda, 'şok' halde inatla 'DRAM'ın ve polisin 
hikayesinin nasıl buluştuğunun öyküsü çıplak 
gözlere akıyor, acıyla!..

Acıyı bal eyleyemlyorum!..
Yaşamım boyunca, 'dram' olarak sunulun 

filmlere inat polisin sözlü-görüntü içinde aji 
tasyonla beslenen öyküsü eski Türk film
lerindeki dram sahnelerine tezat!..

Bu kez masum kazanmıyor!..
Ancak masum 'yok' sayılıyor!..
Bebeğin önce bahçede oyun oynamasın

dan, çimlere koşarak gitmesine ve çimde ayak 
izlerinin kesilmesi ile başlıyor öyküsü...

Sonrası mı? YAZAMAM!!!
Her açılan sayfada bebeğin cesedine 

tecavüz edilme duygusu kaplıyor iliklerime 
kadar her bir yanımı...

Acıyı bal eyleyemiyorum!..
Türk Polisi Teşkilatı'nın amblemiyle sunulan 

bu DRAM nasıl bir uyarıdır?
Ve bu uyarı 'çocuk pornosuna' engel olmak 

adına verilirken, tecavüz - darpları ve bebeğin 
ölüm gözünden konuşan Polisin gözyaşları...

Bir bebeğin yaşadığı bu işkence bu iğrençlik 
nasıl olur da bu kadar senaryo diliyle en ince 
ayrıntısıyla verilebilir...O bebeğin cesedine 
defalarca tecavüz etmek değil midir?!

Bebeğin tecavüz raporu nasıl olurda bir 
öykü gibi 'UYARI* niteliğinde sunulur?

Dramın adı tecavüz olmuş meğer!..
Duyduğum acıyı, öfkeyi nasıl anlatabilirim 

ki, sözcüklerim boğuluyor, her biri boynundan 
asılırcasına ilk kez ihanet edecek bana...

Nasıl anlatabilirim ki, bir bebeğin 'çocuk 
pornosuna' kurban gidişinin dram-öykü dilinde
ki her harfin defalarca kefene sarılmasını!..

Sözcüklerim ihanet ediyor, yazsam da yaz
masam da!...

Harfler gecelerimi kefene sarıyor...
Cümlelerimi kirlilikten kurtaramıyorum!...
Noktalar koymalıyım, diyorum bu kez nokta

lar kirleniyor!..
Ünlemler ise ağlıyor...
Parantezler ise boş kalıyor, kelime bulamıyo

rum koyacak.
Polis amcalar tecavüzü dramlaştırırken, 

finalde ise analar, babalar uyarılıyor;
... çocuklarınızı tanımadığınız biriyle konuş

mamasını öğretin, tanımadığından çikolata 
şeker almasın... arkadaşlarından toplu oyun 
olarak uzaklaştırmayın...Yoksa ...

İşte o YOKSA var ya...
Çocuk pornosunu kefenden yırtıp çıkartır- 

casına fırlatıyor!..
Yaramazlık yapan çocuklar 'polise söyle 

rim" korkusu ile korkuluktur!..
Polis amcalar korkuluk görevini mi yapıyor- 

lar?!Bebeğin cesedinin üzerinden pornografiyle 
mücadele etmekL.Bu slaydı eline geçiren 
engellesinL.Birileri durdursun!!!

Acıyı bal eyleyemedim, Haşan Hüseyin 
Usta...Zira ballar acılaştı...

VE BİR DİPNOT
Geçen gün bir dostumdan aldığım iletide, 

Almanya 'da bankalar müşterilerinin ne gibi 
harcamalarda bulunduğunu takip ediyormuş...

Öyle.ki, Almanya'da (ki çok az sayıda ve 
herkes kullanma hakkına sahip değil, kredi 
kartını) 22 milyon kredi kartı bir anda soruştu
ruluyor.

Banka yönetimi, kredi kartı ile müşterinin 
çocuk pornosu aldığını tespit ediyor. Banka 
devletin birimlerine bildirip, bu kartlarla porno 
CD'lerini kimlerden aldığı konusunda takibe de 
aldırıyor..322 çocuk pornosu satan firma ya da 
kişi de tevkif ediliyor...

Bu kadar mı aciz olduk... 
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ANAÇEV’in tanıtımına ilgi olmadı
Seyfettin SEKERSÖZ 
Bakanlar Kurulu'nun 
21.10.1997 tarih, 
97/10120 sayılı kakarı 
ile "Kamu yararına 
kurulan vakıf olma 
hakkını kazanan 
ANAÇEV Gemlik 
Şubesi'nin düzen
lediği tanıtım toplan
tısına gerekli ilgi 
gösterilmedi. 
Gemlik'te 20 Ekim 
2002 tarihinde 
faaliyet göstermeye 
başlayan ANAÇEV, 
"Çağdaş insandan, 
çağdaş topluma" 
parolasıyla bugüne 
kadar çalışmalarını 
sürdürmekte.
Milton Gazinosunda 
düzenlenen tanıtım 
toplantısına sadece 
kendi üyeleri 
katılırken VAKIF 
Başkanı Muhsin 
Güngör Okgil, yaptığı 
konuşmada "Sîzlerin 
katkılarını daha çağ
daş eğitim imkanları 
sağlayabilmek için 
yardıma muhtaç 
öğrencilerimize 
ulaştırmak amacında
ki vakfımızın uzun 
vadeli projeleri 
arasında; gecekondu

/anacakları öğrenci 
yurdunun yapılması, 
eğitim merkezlerinin 
yaygınlaştırılması ve 
ANAÇEV İlköğretim 
okulunun açılması 
bulunmaktadır.
Sözünü etmiş 
olduğumuz bütün 

bu projeleri gerçek
leştirebilmek yolunda 
gönüllerinde eğitime 
yer veren herkesin 
yardım ve destekleri 
ile yardımımıza muh
taç tüm evlatlarımızın 
yardım çağrılarına 
kapımız her zaman 

açıktır" şeklinde 
konuştu.
ANAÇEV’in tanıtım 
toplantısında 
katılımcılara yurt 
genelinde yapılan 
faaliyetler hakkında 
görüntülü bilgiler 
verildi.

Cenaze aracı
■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■i

hizmet vermeye 
başladı

Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yeni alı
nan cenaze aracı 
hizmete başladı. 
Uzun yıllar cenaze 
aracı olarak kul
lanılan mevcut 
aracın eskidiği ve 
yeterli hizmeti 
veremediği için 
yerine alınan yeni 
araç cenaze nakli 

için kullanılmaya 
başladı.
Eskidiği için özellik
le Gemlik dışına 
götürülecek cenaze 
nakillerinde sorun 
yaşanması üzerine 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
talimatıyla alınan 
yeni araç özel 
olarak cenaze aracı 
olarak düzenlendi.

M

YENİ YIL FIRSATI ! 
ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 

PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 
DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR. 
ARAYIN GÖRÜŞELİM

NEW HOLLAND TRAKMAK i 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77
0.532 3T2 22 39 - 0.532 673 92 88
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Kırmızı ışıkta geçenlere af yok
i-------------- in------ ’-------,ıuı"

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik girişinde 
sinyal lambalarına 
dikkat etmeden 
giriş yapan 
sürücülere çeşitli 
cezalar uygulanıyor. 
Kırmızı ışıkta

geçenler ile sırayı 
bozarak öndeki 
araçların önüne 
geçmek suretiyle 
giriş yapan 
sürücüler yapılan 
trafik denetiminde 
durdurularak,

yasal işlem yapılıyor. 
Gün boyu süren 
trafik denetimlerinde 
araçların ruhsatları 
ile sürücülerin 
belgelerine bakan 
trafik ekipleri 
noksanı bulunan 

araçları affetmediler. 
Trafik kurallarına 
uyulması için 
yapılan denetimlerde 
küçük araçların 
girmesi gereken 
girişten büyük 
araçların da 

girdikleri 
belirlenirken 
sürücülerine para 
cezaları uygulandı. 
2007 yılında 
yürürlüğe giren 
yeni trafik cezalarının 
yüksek olması 

nedeniyle 
sürücülerin 
kurallara daha 
fazla uydukları 
belirtilirken 
uymayanlara da 
çeşitli para cezaları 
uygulanıyor.

Gemlikspor süper lig için start aldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Hedefini Bursa 
Süper Ligi olarak 
belirleyen 
Gemlikspor, yeni 
transferleriyle 
sezon çalışmalarına 
başladı.
Bedrettin Uçaner 
(Cabbar hoca) 
nezaretinde start 
alan çalışmalarda 
futbolcular 
kondisyon depola
maya başladılar. 
Süper Lig için 
yapılan transferlere 
üç yeni isim daha 
kazandıran 
Gemlikspor,

Küçük Kumla 
Belediyespor'dan 
Volkan Bertal ve 
Aykut Alper ile 
geçtiğimiz yıl 
Bursa birinci amatör 
kümede gol kralı 
olan Maliyespor'dan 
Cengiz Metinle 
kadrosunu daha da 
güçlendirdi.
Bursa Süper Amatör 
lige çıkmak için en 
iyi kadroyu kurmaya 
çalışan Faruk 
Güzel başkanlığında
ki Gemlikspor 
yönetimi, Şubat 
ayının ikinci haftası 
başlayacak maçlarda 

taraftarlardan da 
destek beklediklerini 
duyurdular.
Gemlik'te futbol 
sevgisini Gemlik 
spor'la yeniden 
atağa kaldıracaklarını 
söyleyen Gemlikspor 
Genel sekreteri 
Serdar Özaydın, 
"Taraftarımız bizi 
desteklesin, onlara 
yeniden süper 
lige çıkacağımızı 
söylüyoruz.
Bu yolda en iyi 
kadroyu kurduk 
ve amacımıza 
muhakkak 
ulaşacağız" dedi.
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Gazeteci Hırant Dink öldürüldü
Agos Gazetesi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant 
Dink uğradığı silahlı 
saldırı sonucu öldü. 
Dink'e Halaskargazi 
Caddesi üzerinde 
bulunan gazete 
binasının önünde 
silahlı saldırıda 
bulunan kişinin, 
18-19 yaşlarında, kot 
pantolonlu ve beyaz 
şapkalı olduğu 
bildirildi.
Görgü tanıkları ise 
1.65 boylarında, 25-30 
yaşlarında bir kişinin 
koşarak ara sokağa 
kaçtığını ifade ettiler. 
Polis, saldırganın 
yakalanması amacıy
la bölgede, metro, 
otobüs ve vapur 
iskelelerinde güvenlik 
önlemleri aldı.
Saldırının ardından 
polis, gazete önünü 
güvenlik kordonuna 
alırken, olay yerinde 
4 adet boş kovan 
olduğu görüldü.
Bu arada, İstanbul 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Aykut 
Cengiz Engin ve 
İstanbul Valisi

Muammer Güler olay 
yerine geldi.
Gazetenin yayın kuru
lu üyesi Serkis 
Seropyan, Dink'in 
yemek yedikten 
sonra bir kişi tarafın
dan kapının önüne 
çağrıldığını belirterek, 
"Birisi kapının 
önünde başına 3 el 
kurşun sıkmış" 
dedi.
Hrant Dink'in 
arkadaşı Orhan 
Alkaya da Dink'in 
çok yoğun tehdit 

aldığını ifade ederek, 
"Bu ülke katillerin 
değil, demokratların, 
Hrant'ın ülkesi" dedi. 
Hrant Dink’in 
cenazesi, ambulansla 
Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı. 
Taksim'de 2 kişi 
gözaltına alındı, 
zanlılar sorgulanıyor. 
YETİMHANEDE 
BÜYÜDÜ, 
YETİMHANEDEN 
EVLENDİ
Agos Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni

Hrant Dink, 1954 
yılında Malatya'da 
dünyaya geldi. Anne 
ve babasının 1961 
yılında İstanbul'a 
taşınmalarının 
ardından boşan
masıyla iki 
kardeşiyle birlikte 
Gedikpaşa'daki 
Ermeni 
Yetimhanesi'ne 
yerleştirilen Dink, 
bu dönemde, bir süre 
bazı sol örgütler 
çizgisinde siyaset 
yapmaya başladı. 
Bu dönemde, 
mahkeme kanalıyla 
adını "Fırat" olarak 
değiştirdi.
Dink, liseyi bitirdikten 
sonra İstanbul 
Üniversitesi Fen 
Fakültesi'nde eğitim 
gördükten bir süre 
sonra yetimhanede 
birlikte büyüdükleri 
Raket ile evlendi. 
Kardeşleriyle birlikte 
yayın evi ve kırtasiye 
işiyle uğraşan Hrant 
Dink, eşiyle birlikte, 
kimsesiz ve yoksul 
çocukların yetiştiği 
Tuzla Ermeni Çocuk 
Kampı'nı yönetmeye

başladı. Hrant Dink, 
daha sonra Denizli'de 
kısa dönem olarak 
askerlik görevini 
yerine getirdi.
Hrant Dink, 5 Nisan 
1996 tarihinde ilk 
sayısı çıkan ve 
Türkçe-Ermenice 
yayınlanan haftalık 
Agos gazetesinin 

kurculuğunu, yayın 
yönetmenliğini ve 
başyazarlığını 
üstlendi.
Gazetedeki bir yazı 
nedeniyle hakkında 
"Türklüğe 
hakaretten" dava 
açılan Hrant 
Dink, 6 ay hapis 
cezası aldı.

Bağışlanan organlar Bursalı 
10 böbrek hastası için umut oldu
İstanbul'da beyin 
kanaması sonucu 
ölen 64 yaşındaki 
şahsın iki böbreği, 
Bursa'daki 10 
hastanın umudu 
oldu.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne getirilen 
böbreğin kimlere 
transfer edileceğinin 
5 saat sürecek 
tetkiklerden sonra 
belli olacağı bildirildi. 
Taksim ilk Yardım 
Hastanesi'nde beyin 
kanaması sonucu 
hayatını kaybeden 
64 yaşındaki bir 
erkek hastanın 
organlarının 
bağışlanması 
haberini alan koordi
nasyon merkezi, 
Bursa'dan harekete 
geçti. Şahsın 
ailesinin bağışladığı 
organlar arasında 
yer alan iki böbrek, 
sabah erken 

saatlerde yapılan 
operasyonun ardın
dan Bursa'ya 
gönderildi.
Yrd. Doç. Dr. Hakan 
Vuruşkan, Organ 
Transplantasyonu 
Koordinatörü Dr. 
Salih Gülten ve 
ekibi, özel korumalı 
kap içindeki iki 
böbreği ambulansla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Üroloji 
Ana Bilim Dalı 
Başkanhğı'na 
ulaştırdı. Bursa'da 
böbrek bekleyen 
550 hasta arasından 
yaş ve kan grubu 
göz önüne alınarak 
10 hasta, Uludağ 
Üniversitesi'ne 
çağrıldı. Hastaneden 
gelen telefonla 
umutlanıp hastaneye 
koşan 10 böbrek 
hastasının gerekli 
kan ve tahlilileri 
yapılarak, uyum 
testinin sonuçları 

beklenmeye başlandı. 
2005 yılından bu 
yana diyalize bağlı 
yaşam sürdüren 35 
yaşındaki İsmail 
Topçam da, haberi 
alınca umutla 
hastaneye koştu. 
Üniversitenin 
Beslenme 
Müdürlüğü'nde 
çalışan Topçam, 
"Telefon gelince 
hemen buraya 
geldim. 10-12 kişi 
varız. Testleri yap
tırdık ve sonuçları 
beklemeye başladık. 
İnşallah şans bana 
güler. Herkesin organ 
bağışı konusunda 
duyarlı davranmasını 
istiyorum" dedi. 
Nakil için kan grubu 
uyan ve böbreği 
bağışlayan hastanın 
yaş grubundaki kişi
leri seçmeye özen 
gösterdiklerini 
belirten Organ 
Transplantasyon

Koordinatörü Dr. 
Salih Gülten ise, 
"Gerekli girişimler 
sonucu alınan 
böbrekler 
hastanemize 
gelmiştir. Bizim 
çağırdığımız 15 
hastadan 10'u geldi 
ve gerekli tahlilleri 
yapmaya başladık. 
Tahlil sonuçları 
akşam saatlerinde 
biter. Daha sonra 
uygun olan 
hastalardan ikisini 
seçeceğiz" diye 
konuştu. 
Üroloji Ana Bilim 
Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Bülent 
Oktay, sağlığında 
organ bağışlayanların 
sayısında artış 
olmasına rağmen 
ölmüş olup da 
organ bağışlayanların 
sayısında bir 
değişme olmadığını 
kaydetti.

OKUYUN - OKUTUN ABONE OLUN
OONLÜK SİYASİ OAZETE HHI

Kalp ve tansiyon ı 
ilaçlarını ‘Ecstasy’ 

diye satmışlar
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafın
dan yapılan, 35 kişinin tutuklandığı 'Kiraz' 
adı operasyonda, piyasadaki kalp, migren 
ve tansiyon tedavisinde kullanılan bazı 
ilaçların da 'ecstasy' olarak müşterilere 
satıldığı ortaya çıktı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar Şubesi Narkotik Büro 
Amirliği tarafından merkez Osmangazi İlçesi 
Kızyakup Mahallesi'nde 'Kiraz' adı verilen 
operasyonun sona erdiği bildirildi.
Narkotik Büro Amiri İhsan Yılmaz, 13 gün 
süren operasyon kapsamında 14 ayrı eş 
zamanlı operasyonda gözaltına alınıp 
mahkemeye sevk edilen 40 kişiden 35'inin 
tutuklandığını 6 kişi hakkında ise yakalama 
müzekkeresi çıkarıldığını söyledi.
Narkotik Büro Amiri İhsan Yılmaz, 
yakalananların eczanelerde kalp, migren 
ve tansiyon hastalıklarının tedavisinde 
kullanılan, 50'lik kutularda 4.31 YTL'ye 
satılan ilaçları piyasaya tanesi 7 YTL'den 
'ecstasy hap' olarak sürdüklerini tespit 
ettiklerini belirtti. Yılmaz, operasyon kap
samında 265 uyuşturucu hap, 65 yeşil 
reçeteyle satılan hap, 5 tabanca, 2 kuru 
sıkı tabanca, 63 tabanca fişeği, 6 şarjör, 
kasatura, pompalı av tüfeği, 3 hassas 
terazi ve 9 tapu senedine el konulduğunu * ; ‘ 
söyledi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden 
elde edildiği iddia edilen 20 bin 981 YTL, 
560 Euro, 520 dolar, 400 gram altın ile -t? * 
44 bin 211 YTL değerinde altın ile zanlıların 
çeşitli bankalarda bulunan toplam 210 bin 
YTL'ye de incelenmek üzere el konulduğu 
bildirildi.
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3 yeni kavşak ihaleye çıkıyor
Bursa’nın çilesi 
haline gelen ulaşımı 
ulaşılır hale getirmek 
amacıyla 2,5 yılda 
7 kavşağı hizmete 
açan Büyükşehir 
Belediyesi, 2007 
yılında yapımını 
planladığı Küçük 
Sanayi, Otosansit ve 
Botanik 
Kavşaklan’nı 
şubat ayında 
ihaleye çıkarıyor. 
Göreve geldikleri 
günden bu yana 
Bursa’ya yerel 
yönetimler tarihinin 
en yoğun belediyeci
lik dönemini 
yaşattıklarını 
söyleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
“Gerçekleştireceğimi 
z yeni ulaşım 
yatırımlarıyla 
Bursa’da ulaşımı 
çile olmaktan 
çıkartacağız” dedi. 
Yüksek İhtisas, 
Orhaneli, Merinos, 
Polis Okulu, 
Esentepe Kavşakla 
rı’nın rekor sürelerle 
tamamlandığını, 
10 yıldır konuşulan 
Acemler Kavşağı’nı 

I da çözüme ulaştırdık
sın» ifade eden

| Şahın, ‘Yıllardır 

tedavi olmayan bir 
hastayı düşünün. 
Kalbinden beynine 
kadar hasta. Bu 
hastanın önce 
neresi tedavi edilir? 
Kalbi. Biz de göreve 
geldikten sonra yıl
lardır her gün 100 
aracın trafiğe 
girmesine rağmen 
alternatif çözümlerin 
üretilmediği Bursa’da 
hemşehrilerimizin 
yaşamlarını bir çile 
haline getiren ulaşı
ma yani sorunların 
kalbindeki sıkıntıya 
el attık. Üstelik 
sadece kalbi değil 
diğer sorunları da 
aynı anda tedaviye 
çalışıyoruz” dedi. 
Başkan Şahin, 
kentin en yoğun 
ana arterlerindeki 
sıkıntıların 
hizmete açılan 
kavşakların halka 
halka yayılmasıyla 
çözümleneceğini, 
‘Sinyalizasyonda 
Otomasyon Projesi’ 
ile de ‘ulaştıran 
ulaşım’ hedeflerinde
ki en büyük 
engelleri görev 
süreleri içinde 
çözüme kavuştura
caklarını söyledi. 
2,5 yıl içinde

Filament Köprülü 
Kavşağı’nın 1. etabını 
tamamladıklarını, 
Beşevler Köprülü 
Kavşağı’nın da 
eksik olan 
bölümünün trafiğe 
açıldığını vurgulayan 
Başkan Şahin, 
Bursa’nın Doğu 
Yakın Çevre 
Yolu’nda 5.2 ve Ata 
Bulvan’nda da 
3.6 km yeni yol 
kazandığının da 
altını çizerek, yeni 
yılda da aynı karar
lılıkla sorunların 
çözümüne yönelik 
çalışacaklarını 
bildirdi.
“Büyükşehir 
başlıyorsa bitirir” 
“Elmas nasıl 
yontulmadan 
değerli hale 
gelmiyorsa, 
sorunlarda sıkıntı 
yaşamadan 
çözümlenmiyor” 
şeklindeki sözleriyle 
BursalIların kavşak 
inşaatlarına göstere- 
.cekleri sabra 
şimdiden teşekkür 
eden Şahin, 
“Hemşehrilerimiz 
hatırlayacaklar;
Yüksek İhtisas 
Kavşağı inşaatına 
başladığımızda,

‘Eyvah yine yollar 
yıllarca kazılı kalacak’ 
deniliyordu. 4 ayda 
bitireceğimize bir 
çok kişi inanamıyor- 
du. Bursa, bizim 
dönemimizde 
4-5 ayda bitirilen 
kavşakların emsal
lerinin geçmişte 
3,5 - 4 yılda 
bitirildiğini yaşadı. 
Biz bundan dolayı 
Bursa’da bir zihniyeti 
değiştirdik. Artık 
hemşehrilerimiz şuna 
inanıyor. ‘Büyükşehir 
başlıyorsa, bitirir’.. 
Sözümü tuttuk, 
tutacağız. Diğer 
yatırımlarımızı da 
nasıl söz verdiğimiz 
sürede bitirdiysek, 
Otosansit’i, 
Küçük Sanayi’yi ve 
Botanik’i de 
zamanında 
hizmete açacağız” 
diye konuştu. 
Bu arada Küçük 
Sanayi Kavşağı 
ihalesinin
12 Şubat Pazartesi, 
Botanik ve Otosansit 
Kavşaklarının da 
16 Şubat Cuma 
günü yapılacağı • 
bildirildi.
Kavşakların 150 
günde bitirilmesi 
planlanıyor.

BESAŞ’ta toplu 
sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak
lerinden olan BESAŞ’ta çalışan 43 personeli 
kapsayan toplu iş sözleşmesi davullu zur
nalı törenle imzalandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 
AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Cafer 
Yıldız ve BESAŞ yönetim kurulu üyelerinin 
de katıldığı fabrika binasındaki imza 
töreninde yaptığı konuşmada, artık Bursa’da 
farklı bir belediyecilik anlayışının hakim 
olduğunu vurguladı. Kararlı, doğruyu yap
maktan vazgeçmeyen, sadece halka hesap 
veren, farklı hesapların peşinde olmayan bir 
belediyecilik ile hizmet kervanını yürüttük
lerini ifade eden Başkan Şahin, 
“Biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesil
leri hedefleyen bir belediyecilik anlayışı 
seçtik. Bu onurlu yol, bir o kadar da engel 
lerle dolu. Ancak biz maharetimize güveni 
yoruz. Yatırım kaynaklarımızı artırıyoruz. 
Çalışanımıza enflasyonun üzerinde zam 
veriyoruz. Çünkü kaynakları israf etmeden, 
planlı bir şekilde kullanıyoruz” dedi.
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Tel: (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 2006 
yılında yapılan çalış
maları ve 2007'de 
hayata geçirilmesi 
hedeflenen projeleri, 
üst düzey bürokrat
larıyla yaptığı toplan
tıda değerlendirdi. 
Tayyare Kültür 
Merkezi Küçük 
Salon'da gerçekleş 
tirilen toplantıda, 
Bursa'nın 2007 
yılında da kabuk 
değiştirmeye devam 
edeceğini vurgulayan 
Başkan Şahin, 
"Yaptıklarımızdan 
daha iyisini yine biz 
yaparız" dedi. 2006 
yılında yapılan 
yatırımlardan söz 
eden Başkan Şahin, 
2004 yılında hizmet 
atağının güzel 
başladığını ve güzel 
devam ettiğini vurgu
ladı. Bursa'nın adeta 
şantiyeye döndüğünü 
dile getiren Şahin, 
kentte ve ilçelerde 
farklı 180 noktada 
Büyükşehir Belediye 
si'nin çalışmalarının 
sürdüğünü söyledi. 
"C etabının temelini 
bu yıl atacağız"

I Bursa'nın tarihindeki 

en yoğun belediyeci
lik dönemini gerçek
leştirdiklerinin altını 
çizen Şahin, "2006'da 
7 kavşak yaptık. Bu 
yıl da Bursa, Botanik 
Parkı, Küçük Sanayi, 
Filament ve Otosansit 
Kavşağı olmak 
üzere 4 yeni kavşağa 
kavuşacak. Doğu 
Yakın Çevre Yolu ve 
Ata Bulvarı trafiği 
rahatlatan diğer yeni 
yollar. Kent paralel 
yollara da kavuşunca 
yapılan kavşaklar 
daha da anlam 
kazanacak. Ulaştıran 
ulaşım sloganıyla 
başlattığımız ulaşım 
hamlesi devam 
edecek. Bursaray'ı 
Uludağ Üniversite- 
si'ne ulaştıracak C 
etabının da temelini 
bu yıl içinde atmayı 
planlıyoruz. Otobüs 
filomuzu yeniledik. 
Sarı otobüsler 
şehrimize çok yakıştı. 
Bursa ile İstanbul 
arasını 75 dakikaya 
indirecek Hızlı Feribot 
Projesi de bu yıl 
içinde hayata geçe
cek önemli projeler
den biri. Güzelyalı 
Feribot İskelesi'ni 
tamamladık.

Yenikapı-Güzelyalı 
hattında hizmet vere
cek gemilerden biri 
mart ayında Güzelya 
h'ya gelmek üzere 
Avustralya'dan yola 
çıkacak" dedi.
"Toplu konutun 
temeli atılıyor" 
Ulaşımın yanı sıra 
altyapı ve sosyal 
belediyecilik alan
larında da önemli 
hizmetlerin altına 
imza attıklarını anla
tan Şahin, 120 trilyon
luk arıtma tesisinin 
hizmete açıldığını, 7 
ilçede açılan meslek 
edindirme kursları ile 
5 bin kişinin meslek 
sahibi yapıldığını, bu 

yıl da aynı kurslara 7 
bin kişinin başvur
duğunun altını çizdi. 
Şahin, Türkiye'nin 
en modern halinin 
de yaz aylarında 
BursalIların hizmetine 
sunulacağını 
anımsattı.
Vatandaşların konut 
ihtiyaçlarını karşıla
mak için Hamitler'de 
yapılması planlanan 
938 konut için 
TOKİ'nin önümüzdeki 
günlerde Kamu İhale 
Kurumu'na başvura
cağını kaydeden 
Şahin, toplu konut 
çalışmalarına da 
bahar aylarında 
başlayacaklarının 

müjdesini verdi. 
Şahin'den bürokrat
lara: "Herkes 
kendi biriminin 
belediye başkanı 
olarak çalışsın" 
Uluslararası Bursa 
Festivali'ne bir de 
Ipekyolu Film Festiva 
li'nin eklendiğini ve 
kentin kültür, sanat 
alanında şahlandırıl 
dığına dikkati çeken 
Şahin, hizmet atağın
daki gayretlerinden 
ötürü bürokratlarına 
da övgülerde bulun
du. "Yaptıklarımızdan 
daha iyisini yine biz 
yaparız. Verdiğimiz 
tüm sözlerin arkasın
dayız" diyen Başkan

Şahin, konuşmasını 
şöyle tamamladı: 
"Bu çalışmalardaki 
başarının asıl sahibi 
mutfaktaki insan
lardır. Ancak unut
mayın, hiçbirimiz 
hepimizden daha 
akıllı değiliz. Bu 
sebeple ekip çalış
ması önemlidir. 
Birlikte çalışmalı ve 
düşündüklerimizi 
bir an önce hayata 
geçirmeliyiz. Bizim 
işimiz gol atmak, topu 
santrada gezdirmek 
değil. Bir ülke 
modern dünyada 
yerini alacaksa bu 
gelişmiş şehirle 
rinden başlar. 
Bursa'da yeni yılda 
da hizmet atağı 
sürecek. Bursa 
kabuk değiştirmeye 
devam edecek. Halk 
bana güveniyor, ben 
de size güveniyorum. 
Herkes kendi birim
inin belediye başkanı 
olarak kentimiz 
için gece gündüz 
çalışmalı. Hedefimiz 
temiz toplum, 
temiz idare ve 
ilkeli yönetim.
Temiz bir vicdan 
kadar yumuşak 
yastık yoktur"

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
I - ____ _____ , . £

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR |
I ACİLSATILIKveKİRAUKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ |
| 120 m2 311 SATILIK LÜX DAİRE |

| Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE | 
| Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 | 

I Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ 3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _ _ _ |
| Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan |

| Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire. | 

9 Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan. | g| Önünde 115 m2 Bahçeli |
9K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik . ®

İg| Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

9 Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve |
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

I SEKER SİGORTA
I Madde ÖZALP |
I Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

IW kıza babası uyuşturucu mu sattırıyor?
Bürsa'da babası 
tarafından okula gön- 
derilmeyip dayak 
zoruyla uyuşturucu 
sattırıİdığı öne 
sürülen 10 yaşındaki 
D.D'nin olayı muam
maya dönüştü.
Edinilen bilgiye göre, 
narkotik dedektifleri 
nin operasyon yap
tığı Kızyakup Mahalle 
si'nde çevik kuvvet 
polisinin yanına 
giden 10 yaşındaki 
ilköğretim öğrencisi 
D.D. (10) babasının 
kendisine zorla uyuş
turucu sattırdığını, 
satmayınca da okula 
göndermeyip işkence 
yaptığını iddia 
etmişti.
Polisin evinde bir 
miktar uyuşturucu 
hap bulduğu baba 
M.D. (30) tutuk
lanırken, kızı mahke 
me kararıyla koruma 
altına alınmıştı. 3 
çocuk annesi Gülçin 
D. (30) eşine ablası 
tarafından böyle bir 
komplo kurulduğunu 
ve kızının kesinlikle 

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN ABONE OLUN

uyuşturucu sat
madığını savunarak 
Cumhuriyet Savcılığı 
na başvurdu. Olayın 
yalan üzerine kurul
muş bir senaryo 
olduğunu ifade eden 
Gülçin D. "3 
çocuğum var, benim 
kızım sürekli okula 
gidiyor. Eşimin böyle 
bir şey yaptırması 
söz konusu değil. 
Ablası, dayak yediği 
için iftira attı. Eşim 
mahallede olay çıkar
mıştı, komşular ken
disini öldürmesin 
diye böyle bir 
senaryo kurdu. Eşim 
alkol alırdı ama 
çocuklarına asla kötü 
davranmadı. Söyle 
dikleri de halasının 
kendisine ezberlettiği 
şeyler, böyle bir 
durumun olması söz 
konusu değil. Ben 
kızımın geri verilme 
sini istiyorum. Ona 
kavuşmak istiyorum. 
Ona kötü davransak, 
özel odası olmazdı. 
Okula devamsızlığı 
fazla olurdu.

Okula gittiğine dair 
belgeyi savcılığa 
veriyorum" dedi. 
Görümcesi 
hakkında, yalan 
suç uydurmak 
gerekçesiyle 
suç duyurusunda 
bulunulan 
Gülçin D. daha 
sonra Sırameşeler 
Çocuk Yuvası'na 
giderek koruma 
altındaki çocuğunu 
görmek istedi. 
Burada gözyaşlarına 
boğulan anne, 
"Benim çocuğumun 
evi, barkı var. Okula 
gidiyor. Ben ona 
kavuşmak istiyorum. 
Yetkililer sesimi 
duysun, eşim çocuk
larına kötü söz bile 
söylememiştir. 
Hep iyi davranmıştır" 
şeklinde konuştu. 
Öte yandan olayların 
müsebbibi olarak 
gösterilen hala 
Gül D. (37) ise, 
vicdan azabı çektiği 
için olayları itiraf 
ettiğini öne 
sürdü.
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Geçici personel ücretleri belirlendi
özelleştirme uygula
maları sonucu işsiz 
kalıp da, tekrar 
kamuda çalışmaya 
başlayan geçici 
personelin yılın ilk 
yarısındaki brüt tavan 
ücretleri, 704,7 YTL 
ile 892,7 YTL 
arasında belirlendi. 
Bakanlar Kurulunun 
bugünkü Resmi 
Gazetede yayımla
narak, 1 Ocak 2007 
tarihinden geçerli 
olmak üzere yürür
lüğe giren 
"Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarındaki 
Geçici Mahiyetteki 
işleri Yürütmek 
Üzere Geçici 
Personel İstihdamı 
ve Bu Personele 
Ödenecek Ücretler" 
Hakkında Kararıyla, 
özelleştirme uygula

Askerlere ara öğün verilecek
| Türk Silahlı Kuvvet 

lerindeki (TSK) askeri
I kurumlarda, yeterli 
। ve dengeli beslen

meyi sağlayacak en 
az 3 öğünlük, gerek
tiğinde de ara öğün
leri içeren günlük 

। yemek çizelgesi 
hazırlanacak.
TBMM Milli Savunma 
Komisyonu, asker
lerin beslenmesi 
konusunda uygula
malarda karşılaşılan 
güçlüklerin gideri 
lerek günün koşulla 
rina uyarlanmasını, 
askerlerin dengeli ve 
yeterli beslenmesini 
öngören Türk Silahlı

ELEMAII ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
Vasıfsız BAYAN Eleman ve 
Ehliyetli ağır vasıta şoförü 

ARANMAKTADIR.

Tel: (0.224) 514 20 21

malarının ardından 
işsiz kalıp da, tekrar 
kamuya dönen geçici 
personelin bu yılkı 
istihdam koşulları 
düzenlendi.
Buna göre, bu yıl 
geçici mahiyette 
işleri yürütmek üzere 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında azami 
21 bin 193 kişi istih
dam edilecek.

Kuvvetleri (TSK) 
Besleme Kanunu 
Tasarısını benimsedi. 
Tasarı üzerinde hükü 
met adına konuşan 
Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, 
TSK'daki besleme 
işlemlerinin bir çok 
kanuna göre yapıl
makla birlikte bu 
konudaki en önemli . 
yasal dayanağın 
1914 tarihli Askeri 
Tayinat ve Yem 
Kanunu olduğunu 
söyledi.
Tasarıyla, TSK'nın 
yemek hizmetlerinin 
piyasadan karşılan
ması imkanı

Bunların istihdam 
süresi de 10 ayı 
geçmeyecek. 
Brüt tavan ücret 
olarak üniversite 
mezunları yılın ilk 
yarısında 892,7 YTL, 
lise ve dengi okul 
mezunları 798,7 YTL, 
ilköğretim mezunları 
da 704,7 YTL 
alabilecek.
Geçici personele, 

getirildiğini, nöbetçi 
heyetinin kazana 
dahil edildiğini ve 
çeşitli nedenlerle 
birliğinden ayrı kalan 
ve başka beslenme 
imkanı olmayan 
personele kazandan 
beslenme imkanı 
sağlandığını belirten 
Gönül, ayrıca eski 
kanunda bulunan 
"yem" ile ilgili 
hükümlere yeni 
tasarıda yer ve 

ücret dışında 
herhangi bir ödeme 
yapılmayacak, 
sözleşmelere de 
bu yönde bir hüküm 
konulamayacak. 
Ödemeler, görevin 
yapılmasını 
müteakip, her ayın 
14'ünde yapılacak. 
Hizmet 
sözleşmesinin sona 
erdirilmesi halinde 
kist olarak hesa
planan ücret, ayrılma 
tarihini takip eden 
aybaşında ödenecek. 
Geçici personel 
ücretleri, sosyal 
güvenlik mevzuatına 
göre kişiden 
yapılacak kesintiler 
ile gelir ve damga 
vergisi dışında 
herhangi bir 
kesintiye tabi 
tutulmayacak 

rilmediğini ve bu 
tanım kanundan 
çıkarılarak, insanlarla 
hayvanların 
beslenmesinin 
birbirinden 
ayrıldığını bildirdi. 
Gönül, er ve 
erbaşların istihkak
larının yüzde 37 
artırıldığını kayde 
derek, askeri öğren
cilerin de istihkak
larında artışa 
gidildiğini söyledi.

Danıştay İdari 
Dava Daireleri 
Kurulu, sözleşmeli 
öğretmenlerin 
istihdamına 
ilişkin Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Genelgesi'ndeki 
"tarafların, bir ay 
önce ihbar etmek 
şartıyla sebep 
göstermeksizin 
sözleşmeyi 
feshedebileceğine" 
ilişkin düzenlemenin 
yürütmesinin 
durdurulmasına 
yapılan itirazı 
reddetti.
Türk Eğitim-Sen, 
Milli Eğitim 
Bakanlığının 4 
Temmuz 2006 
tarihli sözleşmeli 
öğretmen istihdamı
na ilişkin genel
gesinin, hizmet 
sözleşmesinin, 
feshi hallerinin 
düzenlendiği

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

BURSA HAKİMİV€T V€ K€NT 
GAZ€T€L€AİN€ İLAN ve ACKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
eleman ilanlannız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

SATILIK
Az kullanılmış 

40 binlik otomatik 
Kömürlü Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

13. maddesinin (c) 
fıkrasının iptali ve 
yürütmesinin 
durdurulması 
istemiyle 
Danıştay'da 
dava açmıştı. 
Davada ilk 
incelemesini tamam
layan Danıştay 
12. Dairesi, söz 
konusu düzenle
menin yürütmesini 
durdurmuştu. 
Davalı Milli Eğitim 
Bakanlığı, Daire'nin 
bu kararına itiraz 
ederek, kaldırıl
masını istedi. 
İtirazı görüşen 
Danıştay İdari 
Dava Daireleri 
Kurulu, Milli Eğitim 
Bakanlığının 
itirazını reddetti. 
Kurul, "hizmet 
sözleşmesinin 
sebep göstermek
sizin feshedilmesini" 
hukuka aykırı buldu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sağlıklı beslenme 
ve egzersiz 

yaşlılık için önemli

Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Birol 
Gülman, yaşlılıkta 
kronik hastalıkların 
pençesine düşmek 
istemeyenlerin 
çocukluk döne
minden başlayarak 
sağlıklı beslenmesi 
ve egzersiz yapması 
gerektiğini söyledi. 
Prof. Dr. Birol 
Gülman, OMÜ Hemo 
diyaliz ve Onkoloji 
Merkezi'nde düzenle
nen "Yaşlılarda 
Ortopedik Sorunlar" 
konulu hasta eğitim 
seminerinde, 65 yaş 
üzeri insanların 
nüfusun önemli bir 
kısmını oluştur
duğunu belirterek, 
"Bu yaş grubundaki 
insanların yaklaşık 
yüzde 88'inde en az 
bir tane yerleşmiş 
kronik sağlık proble
mi vardır. Eklem 
kireçlenmeleri, yük
sek tansiyon, kalp 
hastalıkları ve şeker 
hastalığı bu dönemin 
önemli hastalık
larıdır" dedi.
Serbest ve rahat bir 
şekilde hareket ede
bilme kapasitesinin, 
insanın kendisini 
sağlıklı ve iyi his
setmesini sağladığı
na dikkat çeken Prof. 
Dr. Gülman, ileri

yaşlarda hastaların 
en sık şikayetlerinin 
eklem sertliği, ağrı 
ve hareket 
yeteneğinin azalması 
ya da kaybolması 
olduğuna işaret etti. 
Bu durumun 
beraberinde pek çok 
hastalığı da getirdiği
ni ifade eden 
Gülman "65 yaş 
üzeri kadınlarda 
daha sık olmak 
üzere, dikkat edilme
si gereken önemli bir 
sağlık sorunu da 
osteoporozdur. 
Osteoporoz da, 
kemik kalitesinin 
bozulması ve 
kemiğin kolay kırılır 
hale gelmesidir, ileri 
yaşlarda kırıklar, 
özellikle kalça 
kırıkları ölüm 
nedeni olabilir" 
diye konuştu.
Gülman, çocukluk 
döneminden 
başlayarak ömür 
devam ettiği 
sürece sağlıklı 
beslenmek, 
sigara ve alkol gibi 
kötü alışkanlıklardan 
uzak durmak ve 
düzenli fiziksel 
aktivitenin ileri 
yaşlarda kemiklerin, 
kasların, hareket sis
teminin sağlıklı 
kalmasını sağlaya
cağını ve yaşlılıkta 
görülen birçok 
hastalıktan korunul- 
muş olacağını 
vurguladı.

Aşırı ilgi çocuğu olumsuz etkiliyor

Uzmanlar, annenin 
bebeğe karşı fazla t 
koruyucu davran
masının gelecek

yıllarda çocuğun 
ayrılma korkusu 
yaşamasına ve 
depresyona girme

sine neden olabile
ceği uyarısında 
bulunuyor 
Bebeğin ilk 2 yılında 
anne veya bağlandığı 
kişiyi kaybetme 
korkusu gelişiyor. 
Nasıl anne bebeğini 
kucağına ilk aldığı 
andan itibaren 
bırakmak istemiyor
sa, bebek de aynı 
şeyi hissediyor.
Bebek ilk yılında 
anneden öğreniyor 
güvenmeyi ve 
anneden öğrendiği 
bu güven duygusu 
ileride kuracağı 
ilişkilerin temelini

Çocuk Ergen 
Psikoloğu Hande 
Sinirlioğlu Ertaş , 
çocukluğun 
özellikle ilk 
2 yılında anne veya 
çocuğun bağlandığı 
kişi ile birlikteliğinin 
çok önemli 
olduğunu belirterek, 
çocuğun 
gelişiminde anneyi 
kaybetme korkusu
nun bu yıllarda 
doğal olarak oluş
tuğunu söyledi. 
Ertaş, okul çağına 
gelmiş çocuklarda 
yapılan bir 
araştırmada, anne

GEM1İK SİNEMA GÜNlJÜrÖÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER İRAK 
EVE GİDEN YOL

Seanslar
11.45 - 14.00 - 16.15- 18.30 - 20.30
12.00 - 14.15 - 16.15 - 20.00
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER 
IRAK

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

oluşturuyor. Ancak 
uzmanlar, güven 
duygusu oluştu
rurken aşırıya kaç- . 
mamayı öneriyor. 
Çünkü, geleneksel 
Türk aile modelinde
ki "aşırı koruyucu 
ve kollayıcı tutum" 
un güven duygusun
dan ziyade, 
gelecek yıllarda 
çocukların 
"ayrılma korkusu" 
yaşamasına 
neden olabiliyor. 
NPİ İstanbul 
Hastanesi Uzman

babanın çocuk 
yetiştirme sırasında 
5 ayrı tutum 
izlendiğinin belir
lendiğini söyledi. 
Ertaş, bu tutumları 
şöyle sıraladı: 
"Aşırı baskıya 

dayanan otoriter; 
aşırı serbestliğe 
dayanan çocuk- 
merkezli;
dengesiz, tutarsız ve 
sorumsuz; aşırı 
koruyucu ve kol- . 
layıcı; sevgiye 
dayalı, güven verici, 
hoşgörülü tutumlar."
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Nezleyi önleyen reçete Sinsi hastalık kemik erimesi
Kış aylarında uygu
lanacak bazı yöntem
lerin yaygın olarak 
görülen nezleyi 
önleyeceği veya 
hafifleteceği bildirildi. 
Nezleyle başa çıka- 
mamamıza rağmen, 
onu önleyen veya 
hafifleten önlemler 
alınabileceğini ortaya 
koyan uzmanlar, 
nezlenin en çok 
yaşandığı bu 
mevsimde, 10 madde
lik bir önlem reçetesi 
hazırladı. Uzmanlar, 
bu önlem reçetesini 
şöyle sıralıyor: 
-Ayakları sıcak suda 
bekletmek: Her gece 
dayanabileceğimiz 
sıcaklıktaki suda 
ayaklarımızı 15 daki
ka bekletelim.
- Çiğ yeşil soğan 
yemek: Yeşil soğanı 
ince ince doğradıktan 
sonra diğer sebzeler
le birlikte salata 
yaparak yiyelim.
- Tuzlu suyla ağzı çal
kalamak: Her gün 
sabah ve akşam 
olmak üzere günde 
iki defa öğünlerden 
sonra tuzlu suyla ağzı 
çalkalamak, ağzın 
içindeki mikropları 
temizler.
- Soğuk suyla yüzü 
yıkamak: Yüzümüzü 
soğuk suyla yıkarken, 
burun deliklerini de 
birkaç defa yıkayalım. 
- Burnun iki yanına 
masaj yapmak: Orta

parmaklarımızla 
burun deliklerinin iki 
yanına 10 kez 
bastıralım. Bu, hem 
nezleyi önlemeye 
hem de burnun tıkan
masını engellemeye 
yardımcı olur.
- Kola ve zencefil 
haşlaması: 20-30 
gram taze zencefili 
ince ince doğradıktan 
sonra, kolayla birlikte 
kaynayıncaya kadar 
haşlayalım. Zencefilli 
sıcak kola, gribi 
önlemede çok etkili 
olur.
- Buhar çekmek: 
Nezle ilk başladığı 
zaman bardağa kay
nar su dökelim ve 
bardaktan çıkan 
buhara karşı, su 
soğuyana kadar derin 
nefes alıp verelim. Bu 
işlem günde birkaç 
defa yapıldığında 
burun tıkanıklığına iyi 
gelir.
- Fön makinesini 
şakaklara tutmak: 
Nezle olacağınızı his

settiğinizde, fön 
makinesini şakak
larınıza 3-5 dakika 
tutmak ve bunu 
günde birkaç kez 
tekrarlamak, sizi 
rahatlatır ve iyileşme 
sürecini hızlandırır. 
- Dövülmüş sarımsak 
ve bal: Aynı miktarda 
dövülmüş sarımsak 
ve balı karıştırdıktan 
sonra ılık su 
eşliğinde her defasın
da bir kaşık içelim. 
Günde 4-6 kez alınan 
dövülmüş sarımsak 
ve bal gribe karşı çok 
etkilidir.
- Susam yağıyla 
yumurta: 50 gram 
ısınmış susam yağına 
bir yumurta kırılır ve 
üzerine kaynar su 
dökülür ve bu karışım 
sıcakken içilir. Sabah 
ve akşam günde iki 
kez olmak üzere 2-3 
gün devam ettirilen 
bu işlem, nezle son
rası öksürüğün 
giderilmesine 
yardımcı olur.

Çukurova Üniversitesi 
(ÇÜ) Tıp Fakültesi 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Tunay Sarpel, 
Türkiye'de 31-89 yaş 
grubu arasında bin 597 
kişiyle yapılan ankette 
50 yaş üzerindeki kişil
erde yüzde 45'in üze 
rinde kemik erimesi 
görüldüğünü bildirdi. 
Prof. Dr. Sarpel, 
Çukurova Üniversitesi 
(ÇÜ) Balcah Eğitim 
Günleri çerçevesinde 
düzenlenen "Kemik 
Erimesi/Osteoporoz" 
konulu konferansta, 
kemik erimesinin şid
deti arttıkça, kemik 
kırılganlığının da 
artığını belirterek, 
"Osteoporoz ciddi ve 
sinsi bir hastalıktır. Bu 
yüzden kemik erimesi, 
zamanında önlen
mezse ölümü ve 
sakatlıklara neden 
olur" dedi.
Menopozdaki kadın
ların yaşamlarının geri 
kalan kısımlarında 
osteoporoza bağlı 
yüzde 50'lik bir kemik 
kırığı riskiyle karşı 
karşıya kaldığını vur
gulayan Sarpel. dünya
da 4-6 milyon insanın 
kemik erimesi hastası 
olduğunu, 13-17 mily
on insanın ise 
hastalığa yakalanma 
riskiyle karşı karşıya 
bulunduğunu ifade 
etti. Genellikle kadın
larda görülen 
hastalığın, Türkiye'de 

21 ilde yapılan araştır
maya göre erkeklerde 
de yüzde 8.6 oranında 
görüldüğünü kayde
den Prof. Dr. Sarpel, 
Türkiye'de 31-89 yaş 
grubu arasında bin 597 
kişiyle yapılan ankette 
50 yaş üzerindeki kişil
erde yüzde 45 
üzerinde kemik erime
si görüldüğü kaydetti. 
Yaşlılıkta daha çok 
rastlanan hastalığın 
tek başına yaşlılık 
hastalığı olmadığını 
vurgulayan Sarpel, 
şunları söyledi: • 
"Kemikler de kalp, 
beyin gibi canlı ve 
sürekli aktif bir sis
temdir. 30 yaşına 
kadar kemik yapısı 
ilerler ve 30 yaşında 
doruk noktasına 
ulaşılır. 30 yaşında 
yeterli kemik kütlesine 
ulaşılmaması halinde 
hastalık ortaya çık
maya başlar. Bu yüz
den, kemiklerin korun
masında ve güçlü 
olmasında birinci adım 
beslenmedir. 45 yaşın
dan sonraysa kemik 
kayıp hızı artmaya 
başlar. 30-35 yaşına 
kadar kemik yoğun
luğunu en üst seviy
eye taşıyabilirsek, 
ileride yaşanacak 
yıkımın tahribatını da 
en aza indirebilir ve 
osteoporozun önüne 
geçebiliriz. Bebek lik- 
ten, hatta anne karnın
dan itibaren doğacak 
çocuğun geleceği 
düşünülerek doğru 

beslenilmesi lazım. 
Özellikle anneler 
çocuklarını gazlı içe
ceklerden uzak tut
malı. Çünkü yemek 
esnasında alınan 
kalsiyum gazlı içecekle 
birlikte yok oluyor. 
Kalsiyumun, yaşam 
boyunca yeterli miktar
da alınması, kemik 
dokusunu en üst 
seviyeye çıkaracağın
dan bu yıkımın etkisini 
zayıflatır. Ayrıca fizik
sel aktiviteler, kemik
lerin güçlenmesini 
sağlar. Sürekli spor 
yapılmalı, durağan 
olunmamalı. Bütün 
bunlara karşın yine de 
genetik gibi diğer bazı 
faktörler nedeniyle 
hastalık ortaya çıka
bilir. O zaman da uygu
lanacak tedaviyle 
yıkım önlenebilir." 
Osteoporotik kemiğin 
hem kütlesini kaybet
miş hem de iç yapısı 
bozulmuş bir kemik 
olduğunu belirten 
Sarpel şöyle 
devam etti: "Kaybolan 
kemiği tekrar yerine 
koymak oldukça zor, 
pahalı ve uzun zaman 
alan bir durumdur. 
Dolayısıyla risk faktör
lerini belirlemek ve 
osteoporozu önlemek 
gelişmiş bir osteo
porozu tedavi etmek
ten daha kolaydır. 
Kemik erimesi için en 
önemli risk faktörleri 
kadın olmak, 50 yaşın 
üstünde olmak, meno 
poza girmiş olmak"

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. ” 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
20 Ocak 2007 Cumartesi 
YASEMİN ECZANESİ 

21 Ocak 2007 Pazar 
MURAT ECZANESİ

GEMLİK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2651 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Ortaöğretim ödül 
yönetmeliği yenilendi
Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı 
resmi ve özel örgün 
eğitim-öğretim veren 
ortaöğretim kurulu
larında ödül ve 
disiplin işlemlerine 
ilişkin usul ve 
esasları düzenleyen 
"Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğre 
tim Kurumlan 
Ödül ve Disiplin 
Yönetmeliği" 
yenilendi.
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayınlanarak, 
yürürlüğe giren 
yönetmeliğe göre, 
Okul öğrenci ödül 
ve disiplin kurulu, 
derslerdeki gayret 
ve başarılarıyla 
üstünlük gösteren, 
tüm derslerden 
başarılı olan, dönem

notlarının ağırlıklı 
ortalaması 3.50 den 
aşağı olmayan ve 
davranış notu 
indirilmemiş 
bulunan öğrenciler
den yıl sonu 
başarı ortalaması 
3.50 - 4.49 arasındak
iler! teşekkür 
belgesi, 4.50 ve 
daha yukarı olanları 
ise takdir belgesi ile 
ödüllendirilecek.
Bir ders yılında 
her iki dönemde de 
"takdir belgesi" 
alanlara, okulun 
yıllık iftihar listesinde 
yer verilecek. 
Okul öğrenci ödül 
ve disiplin kurulu 
not şartına bağlı 
kalmadan, örnek 
davranışlarda bulu
nan öğrencileri 
onur belgesi ile

ödüllendirecek. 
Bilişim araçlarını 
olumsuz şekilde 
kullanılması da 
(olumsuzluğun 
türüne göre) 
kınama, okuldan 
kısa süreli 
uzaklaştırma, tasdik
name ile uzaklaştır
ma ve örgün eğitim 
dışına çıkarma ceza
sı gerektiren fiiller 
arasında 
yer aldı.
Ceza alan öğrenci
lerin davranış 
notlarından, 
okuldan kısa süreli 
uzaklaştırma cezası 
için iki, okuldan 
tasdikname ile 
uzaklaştırma cezası 
için üç, örgün 
eğitim dışına 
çıkarma cezası için 
dört not indirilecek.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

ELEMANLAR ARANIYOR
Turizm sektöründe, Bursa, İzmir, Balıkesir 

illerinde faaliyet gösteren şirketimizin 
GEMLİK İDARİ OFİSİNDE 

görevlendirilmek üzere;
Konusunda 3 yıl iş deneyimi olan 

World ve Excel programları kullanabilen 
İletişim ve koordinasyon becerisine sahip 

23 - 45 yaş arasında bayan

Mali - İdari Koordinatör 
Sekreter

^Reklam ve imaj koordinatörü
ARANMAKTADIR

Ön müracaatların en geç 
23 Ocak 2007 Salı gününe kadar 

CV ile fakslanması gerekmektedir.

FAX: 0.224 247 92 40

W|l w W SfiLONLİiRIMIZLfi 2007 YILI SEZONU M W O^DI

DÜĞÜN & NİKAH & SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YEMEKLİ-YEMEKSİZ HİZMETİNİZDEYİZ 
Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak ■ GEMLİK Tel:^0.224l 513 1272



Kurtul’da iki arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti

Kurtul’da kahvehane önünde karşılaşan ve tartışmaya başlayan Seyhan İkikardaş ile 17 yaşındaki M.B. 
adlı iki arkadaşın tartışmayı kavgaya dönüştürmesi üzerine M.B. yanında taşıdığı bıçağı arkadaşı 
Seyhan İkikardaş’ın karın boşluğuna saplayarak, ölümüne neden oldu. Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan İkikardaş hayatını kaybederken, M.B ise jandarma tarafından yakalandı. Syf 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Goldstar

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

■■■■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
22 Ocak 2007 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Fabrika & İşyeri Toplu 
Düğün ve Cemiyetlere 

. yemek verilir.
Merkez : İskele Meydanı No: 15 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 42 20 Fax : 524 71 06
Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 

Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

Pazar Caddesi’nde bulunan bir Mağazadan laptop çalan hırsız güvenlik kamerasının görüntülerinin incelenmesi sonucu belirlendi.

Hırsızı güvenlik kamerası yakalattı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.cpm

Güne Bakı
Cinayetin arkası aydınlanmalı..

Hrant Dink’in ölümü Türkiye’de istikrara 
ve barışa vurulan bir darbedir.

Bugüne kadar öldürülen gazetecilerin 
tümünün ortak özelliği demokrat olmaları, 
bu ülkeyi çok sevmeleridir.

Hırant Dink, Ermeni asıllı bir Türkiyelidir.
Bu topraklarda doğmuştur..
O bir Türkiye aydınıydı.. Türkiye’deki 

Türk-Kürt sorunu gibi, Türk-Ermeni sorun
ları üzerine düşüncelerini apaçık söyleyen 
demokrat bir kişiydi.

Türk Ermeni sorunları konusundaki 
düşüncelerine katılırsınız veya katıl
mazsınız, bu düşüncelerinden dolayı O’nu 
mahkum etmek veya yok etmek insanlık 
suçudur.

Türkiye’de bir aymaz, bu suçu işledi.
Daha 18’inde olan bu katilin eline kim

lerin silah verdiği de bulunmalıdır.
Trabzon’un bilmem ne beldesinden 

kalkıp İstanbul’a tek başına gelip, tele
vizyondaki konuşmalarından hoşlanmadım 
diye bir düşün adımını öldüreceksin. Buna 
kargalar bile güler.

Hırant Dink cinayetinin katili bulundu 
ama asıl katiller ortada yok.

Devlet bu ayıbı katili bulmakla çözemez. 
Cinayetin arkasındaki güçleri ortaya çıkar
malı. Bundan önce öldürülen bir çok 
aydının gerçek katilleri bulunamadı.

Kendimize ve dünyaya karşı bu ayıbı 
temizlemek zorundayız.

Olay, geçtiğimiz 
salı günü meydana 
geldi. Mağazaya 
gelen iki alıcı kılıklı 
hırsızın biri işyeri 
sahibini oyalarken 
diğeri dizüstü bil
gisayarı çalarak 
kayıplara karıştı. 
Mağaza sahibinin 
durumu polise 
bildir mesi üzerine 
işyerindeki güvenlik 
kamerasını incele
yen polis, hırsızı 
belirledi. Gürle İş 
Merkezi’nde eşkale 
uyan Orkan B. adlı 
şahıs gözaltına 
alındığında olay 
aydınlandı. Syf 3’de

Hrant Dink’in katil zanlısı yakalandı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katil 
zanlısı Ogün Samast, yakalandı. Hrant Dink’in katil zanlısı 
Ogün Samast'm yeri, televizyonlarda gösterilen görüntü
lerinden resmi gören babası Ahmet Samast'm ihbarıyla 
tespit edildi. Ogün Samast'ı aramaya başlayan polis, 
Dink’in katil zanlısını Samsun’da yakaladı. Samast, dün 
İstanbul’a getirildi. Verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden 
Samast, “Cuma namazını kıldıktan sonra vurdum” dedi. 
DİNK YARIN TOPRAĞA VERİLECEK : Hrant Dink’in cenaze
si, yarın Kumkapı'daki Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nden 
kaldırılarak, Agos Gazetesi binası önüne getirilecek. 
Cenaze, törenlerin ardından Silivrikapı Yolu üzerindeki 
Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sayfa 8’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.cpm
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Buluşma si
Gürhan ÇETİNKAYA

Barışa sıkılan kurşunlar....

“Hava kurşun gibi 
ağır.

Bağır bağır 
bağırıyorum.

Koşun kurşun 
eritmeğe çağırıyo
rum.” ******

Türkiye yeni bir 
kurşunla daha 
sarsıldı..

Agos Gazetesi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Hırant 
Dink öldürüldü..

İçeriden ya da 
dışarıdan planlı bir 
senaryonun daha 
sahneye konuluşu..

Uğur Mumcu, 
Ahmet Taner Kışlalı, 
Necip Hablemitoğlu 
yakın geçmişte 
barışa sıkılan 
kurşunlara hedef 
olanlar.

Hırant Dink’i 
seversiniz 
sevmezsiniz, 
düşüncelerine 
katılırsınız katıl
mazsınız ..

Bu durum onu

öldürme nedeni asla 
olamaz..

Hele hele Türkiye 
üzerinde oynanan 
oyunların bir bir 
sonuçlarını verdiği 
şu dönemde Hırant 
Dink’e sıkılan 
kurşun doğrudan 
Türkiye’yedir.

Kuşkusuz 
emniyet güçleri 
katili yakalayacak..

Yakalandığı da 
öne sürülüyor.

Ne var ki 
yakalanan buz 
denizinin görünen 
kısmı..

Yani tetikçi..,
Asıl olan cinayeti 

planlayanların ele 
geçirilmesi.., 

Karanlık güçlerin 
deşifre edilmesi.., 

Hırant Dink’e 
sıkılan kurşunla 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ağır bir 
yükün altına gir
miştir.

Hırant Dink’in 
şahsında kendisine 

yöneltilen namlunun 
ardındaki karanlığı 
hiç gölge bırakmak
sızın aydınlatmak 
zorundadır.

Bu cinayet her ne 
koşulda olursa 
olsun “faili meçhul” 
kalmamalıdır.

Çok önemli bir 
iddia belki ama...

Cinayetin faili 
meçhul kalması 
Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
geleceğini de riske 
edebilecek sonuçlar 
doğurabilecektir.

Hırant Dink 
cinayetinin perde 
arkasında çok 
boyutlu bir denklem 
vardır.

Bu denklemde...
Türkiye Avrupa 

ilişkileri vardır.
Türk-Kürt çatış

ması vardır.
Türk -Ermeni 

ilişkileri vardır.
Cumhurbaşkanhğ 

ı seçimleri vardır.
İç politika vardır.

İçinde hukukçu
ların, güvenlik güç
lerinin, askerlerin, 
akademisyenlerin, 
diplomatların, 
sosyologların ve 
doğal olarak 
politikacıların 
bulunduğu ve 
gerçekten ulusunu 
yürekten seven 
insanlardan oluşa
cak bir kurul bu 
cinayeti didik didik 
etmelidir.

Denklemi çözme
lidir.

Barışa sıkılan 
kurşunu ateşleyen
lerin karanlıkta 
kalması Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
barışçı çabalarını ve 
girişimlerini göl
geleyecektir.

Türkiye’nin 
güneyinde Irak’ın 
kuzeyinde oluşan 
bataklıkta 
tohumları atılan 
ayrık otlarının 
üremesine neden 
olacaktır.

Arkadaşını
öldürdü

Kurtul’da bir kişi, 
aralarında çıkan 
tartışma sonucu 
arkadaşını bıçakla
yarak ölümüne 
neden oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, olay Kurtul 
Köyü'nde meydana 
geldi. Bir köy 
kahvesi önünde 
tartışan Seyhan 
Ikikardaş (23) ile 
M.B. (17) arasında 
kavga çıktı.
Kavgada yanında 
taşıdığı bıçağını 
çeken M.B, arkadaşı 
Seyhan İkikardaş'ı 
karın boşluğundan 
yaraladı.
Olay yerinde yak
laşık bir saat can 

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN-OKUTUNABONEOLUN

çekişen ve kan 
kaybeden talihsiz 
genç, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi'ne 
yetiştirilmeye 
çalışılmasına rağ
men kurtarılama
yarak hayatını 
kaybetti.
Bu arada olaya 
karışan M.B, 
jandarma ekipleri 
tarafından köy 
çıkışında yakalandı. 
M.B, nöbetçi 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak 
Bursa E Tipi 
Cezaevi'ne konuldu. 
Olayla ilgili çok 
yönlü soruşturma 
devam ediyor.
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Pazar Caddesi’nde bulunan bir Mağazadan laptop çalan hırsız
güvenlik kamerasının görüntülerinin incelenmesi sonucu belirlendi.

Km güvenlik kamerası yakalattı
YazıYORUM

r Olay, geçtiğimiz salı günü mey
dana geldi. Mağazaya gelen iki alıcı 
kılıklı hırsızın biri işyeri sahibini 
oyalarken diğeri dizüstü bilgisayarı 
çalarak kayıplara karıştı.

r Mağaza sahibinin durumu polise bildir 
mesi üzerine işyerindeki güvenlik karne 
rasını inceleyen polis, hırsızı belirledi. 
Gürle İş Merkezi’nde eşkale uyan bir şahıs 
gözaltına alındığında olay aydınlandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz Sah günü 
öğle saatlerinde 
eski Pazar Caddesi 
üzerinde bulunan 
Furkan Hah ve 
Çeyiz Mağazasında 
yaşanan hırsızlık 
olayı, güvenlik 
kamerasının 
görüntüleri 
sayesinde aydındı. 
Güvenlik kamerası 
görüntülerini 
inceleyen İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, 
hırsızlık olayını 
yaptığı belirlenen 
Orkan B.'yi (29) 
Gürle Pasajı içinde 
yakalayarak 
göz altına aldı. 
Edinilen bilgiye 
göre; 16 Ocak 2007 
Sah günü aynı 
zamanda züccaciye 
ve bilgisayar 
malzemeleri de 
satan Furkan Hah ve 
Çeyiz Mağazası’na 
gelen bir kişinin 
vitrinde bulunan 
bir adet dizüstü 
bilgisayarı çalarak 
kaçtığını belirleyen 
işyeri sahibi
T. Z. polise başvurdu.

Güvenlik kamerasının 
görüntülerini incele 
yen polis, Cuma 
günü Gürle 
Pasajında bu 
eşkale uyan bir 
kişiyi izlemeye aldı. 
İzlenen şahsın ka 
mera görüntüsündeki 
kişi olduğuna 
karar veren polis 
isminin Orkan B. 
olduğu belirlenen 
kişiyi göz 
altına aldı.
Şahsın yapılan 
sorgulamasında 
hırsızlık olayını 
yaparken aynı yaşta 
arkadaşı olduğunu 
ifade ettiği 
Seyfullah A.'nın

tezgahtarı oyalayarak 
yardımcı olduğunu 
ve kendisinin de 
‘laptop'u alarak 
kaçtığını söylediği 
öğrenildi.
Eskişehir'den 
hırsızlık yapmak 
için Gemlik'e gelen 
ve olaydan sonra 
kayıplara karışan 
Orkan B. yeniden 
geldiği Gemlik'te 
muhtemel soyacak
ları yer tespiti 
yaptığı sanılırken 
arkadaşı Seyfullah 
A.'nın ise 
firarda olduğu ve 
arandığı bildirildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü’nde

yapılan 
sorgusundan 
sonra Orkan B. 
mahkemeye 
sevk edildi. 
İşyerlerinde 
bulunan güvenlik 
kameralarının 
polise eşkal 
belirlemede büyük 
katkısı olduğu 
belirtilirken, bu 
tür kameraların 
her işyerinde 
özellikle de 
bankaların ATM 
makinelerinde 
bulunmasının 
gerektiği ilgililer 
tarafından bir 
kez daha 
hatırlatıldı.

I Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com

J www.milliyet/blog/özcan vural

Enayiler ! ...
Gazeteler; TGRT'den yüklü maaş, lüksu$ 

cip ve araba alan ünlü artistlerin dudak 
uçuklatan anlaşmalarını yayınlıyor.

Bir şarkıcıya toptan 3 milyon dolar, 
ötekine ayda seksen milyar maaş, berikine 
700 bin Dolar.. Peki, bu durum sâdece 
TGRT'de mi böyle?

Hayır! Son yıllarda medya ve eğlence 
sektöründe, Amerika'ya parmak ısırtacak 
rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. 
Milyonlarca dolarlık transferler, yüz-yüz elli 
bin dolar aylık maaşlar herkesin çenesini 
yoruyor.

Kendisini dinleyenlere göbek attırma 
hüneri ne sahip şarkıcılar, milyonlarca 
dolarlık serve tin sahibi oluyor.

Görgüsüz "sosyete" düğünlerinde şarkı- 
türkü söyleyenler bir gecede iki "ekstra" 
çıkarıp 100 bin doları cebe koyuyor, ertesi 
gün programları için sete, bir sonraki gün 
de dizilerine koşuyorlar.

Peki... Bu adamlar kadınlar, topluma 
hangi katkıda bulunuyorlar da bu servet 
lere kavuşuyorlar dersiniz? Bu paraları kim 
ödüyor ve daha önemlisi neden ödüyor? 
Bu soruların cevabı basit: Bir takım 
hanende sazende takımı, biz den enayilik 
vergisi alıyorlar. Onlara bu büyük serveti 
kazandıran şey; bizim toplumsal enayi 
liğimiz. Değerler sistemi aşırı derecede 
bozulmuş, ayakların baş, başların ayak 
olduğu bir toplumda yaşanan çarpıklığın, 
her el çırpan kişinin arkasından ağzı açık 
ayran budalası gibi koşmamızın sonucu 
bütün bunlar. Kendileri gibi erkek olan 
arabesk şarkıcısının çıplak ayaklarına 
dokunabilmek için birbirini ezen kala 
balığın psikopatolojik yansımaları.

Her taraflarından löpür löpür et ve yağ 
fışkıran terli eşcinsel şarkıcılara hayranlık
la bağlı olan ve onların sövlediâi şarkının 
ritmine uyarak kalça tokuşturan aslan 
parçası erkekle rimizin eğlence dünyası. 
Adamlar ve kadınlar, böyle bir toplumdan 
enayilik vergisi tahsil etmesin de ne yap
sın!

Siz-siz olun; sakin Mehmet Akifin, istik
lal marşının ödülünü almamasını ama son 
günlerinde çektiği sefaleti unutun, Nazım 
Hikmet'e sahip çıkmayın, Sabahattin Ali'yi 
kim öldürdü diye sormayın, 
Melih Cevdet Anday ne yapıyor diye merak 
etmeyin, Türkiye'nin AB'ye alınması karşılı 
ğında hangi bedelle karsı karşıya olduğuy
la ilgilenmeyin, Fazıl Hüsnü Dağlarca nasıl 
geçiniyor diye aklınıza takmayın, Avni 
Arbaş'i ziyarete gitmeyin, Cemil Meriç'in 
kitaplarına el sürmeyin.

Doğdukları ev müze yapılacak, adlarına 
enstitüler kurulacak, üniversite doktoraları 
hazırlanacak değerlerinizi bir an önce 
tepelemeye bakın.

Çünkü kültür, şiir, resim, nitelikli müzik, 
düşünce gibi kavramlar bu millete zarar
lıdır.

Allah korusun, onun aklını falan bozar! 
Bu insanların çıktığı televizyon kanallarını 
hemen "zap''layıp, kalça-göbek lümpen 
eğlence dünyasına zıplayın.

Sonra sokaklara çıkıp "Bütün dünya 
şaşırma, sabrımızı taşırma!" diye bağırın.

Bizler gibi bir avuç insana da "Damarla 
rımızda mevcut olan asil kani" arayarak 
ömür tüketmek düşsün.

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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‘Dogalgaz, kömürle aynı ölçüde zehirleyici1
Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Hidrojen 
Enerjisi Teknolojileri 
Merkezi (ICHET) 
Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. İ. Engin 
Türe, Türkiye'de 
temiz enerji kaynağı 
olarak adlandırılan 
doğalgazın, bilinenin 
aksine kömür ve 
petrolle aynı ölçüde 
zehirleyici olduğunu 
açıkladı.
Prof. Dr. Türe, bir 
konferans için 
geldiği Bursa’da 
yenilenebilir 
enerjiler konusunda 
açıklamalar yaptı. 
Doğalgaz konusuna 
da değinen Türe, 
Türkiye'de renksiz- 
kokusuz temiz enerji 
kaynağı olarak lanse 
edilen doğalgazın 
aslında kömür ve 
petrolden hiçbir 
farkının bulun
madığını açıkladı. 
Doğalgazın renksiz 
ve kokusuz olmasını 
içinde kükürt bulun
mamasına bağlayan 
Türe, "Doğalgaz, ak 
sütten çıkmış kaşık 
değil. Kesinlikle 
temiz bir yakıt değil. 
İçinde kükürt

olmadığı için 
kokusuz ve renk
sizdir. İnsanlar, bu 
özellikleri dolayısıyla 
doğalgazı zararsız 
zannediyor. Taşıdığı 
karbondioksit miktar
ları açısından kömür 
ve petrolden hiçbir 
farkı yok" dedi.
Türe, doğalgaz, 
petrol ve kömür 
kullanımının son 
günlerde susuzluk. 
olarak karşımıza 
çıkan küresel ısın
maya doğrudan etk
isinin bulunduğunu 
kaydetti.

Sadece 1 derecelik 
küresel ısınmanın 
rüzgarların etkisini 
15 kat artırdığını 
bildiren Türe, 
"Küresel ısınma, 
insanoğlunun 
doğayla barışık 
yaşamamasından 
kaynaklanıyor. 
Kömür, petrol ve 
doğalgaz gibi fosil 
bazlı yakıtlar kul
lanılarak bu hale 
gelindi. Bundan . 
sonra yenilenebilir 
enerjileri kullanmak 
zorundayız. 
İnsanoğlu acilen 

fosil bazlı yakıtları 
terk etmeli. Bugün 
yola çıksak dahi, 
bütünüyle 
yenilenebilir enerjiye 
geçmemiz yıllar 
alacak. Atalarımızdan 
masmavi, muhteşem 
güzellikte bir 
gezegen devraldık. 
Şimdi bu güzelliği 
çocuklarımıza verip 
veremeyeceğimiz 
bizim elimizde.
Mevcut durumda 
sorumsuz 
davrandığımızı 
kabul etmemiz 
gerek. Bu işin 
karlılık 
analizini yapacak 
durumda değiliz. 
Yenilenebilir'ener- 
jilere geçiş yap
malıyız. Türkiye 
petrol, doğalgaz ve 
kömür gibi fosil 
yakıt kaynakları 
yönünden fakir bir 
ülke olmasına 
karşın güneş, 
rüzgar ve jeotermal 
gibi temiz enerji 
kaynakları 
yönünden son 
derece zengin bir 
ülke. Bunu 
değerlendirmeliyiz " 
diye konuştu.

Herkes koruma 
altına alınacak

Terör örgütü ve terör 
olaylarında etkin 
mücadele için Tanık 
Koruma Kanunu 
Tasarısı'nın kap
samında değişikliğe 
gidildi. TBMM Adalet 
Komisyonu tarafın
dan oluşturulan Alt 
Komisyon, terör 
örgütü olaylarına 
daha etkin mücadele 
için Tanık Koruma 
Kanunu Tasarısı'nın 
kapsamını genişletti. 
Terör örgütü faali 
yetleri kapsamında 
işlenen bütün suçlar 
la ilgili suçların 
ortaya çıkmasına 
örgütün çözülmesine 
yardımcı olmak için 
tanıklık edenler tanık 
koruma kapsamına 
alınarak korunacak. 
Tasarısın 8 maddesi
ni kabul eden Alt 
Komisyon çalışmala 
rina devam edecek. 
Alt Komisyonda 
yapılan düzenle
meyle, tasarının terör 
örgütünün faaliyeti 
kapsamında işlenen 
suçlarla ilgili alın
abilecek tanık koru

ma kararlarıyla ilgili, 
öngörülen 'alt sınırı 
dört yıl ve daha 
yukarı olan suçlar* 
hükmü yeniden 
düzenlendi. Yapılan 
düzenlemeye göre, 
dört yıllık ceza alt 
sınırının sadece 
diğer örgüt suçların
da aranması ayrımı
na gidilirken, terör 
örgütü suçlarında alt 
sınır kaldırıldı.
Terör örgütüyle ilgili 
işlenen suçlarda, 
verilecek cezanın alt 
sınırı ne olursa 
olsun, bu konuda 
tanıklık edenlerle :; , 
ilgili tanık koruma 
kararı verilebilecek. 
Alt komisyon yaptığı 
düzenlemeyle 
terör örgütü ve 
terörle mücadelede 
daha etkin mücade
lenin önü açılmış . 
oldu. Terör 
örgütünün faaliyeti 
kapsamında işlenen 
suçlarla 
ilgili tanıklık eden 
herkes tanık 
koruma kapsamına 
alınabilecek.
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SırasıGeldikçe
İnan TAMER

Askeri liselere 
başvurular 
bugün başlıyor

Yaradılmışların en şereflisi 
insandır.

Olgun ve gelişmiş insan, 
eğitim almış insandır.

Cehalet, şerefli yaratılmış 
insanı rezil ve aşağılık kılar.

Her insan mutlak iyi eğitim 
almak özlemini yüreğinde 
duyar.

Her anne ve baba evladı 
nın okumasını, yücelmesini 
bir baltaya sap olmasını arzu
lar. Bir ömür bunun gerçek
leşmesini uğraşır. Duaları iyi 
bir eğitimin gerçekleşmesi 
içindir.

En hayırlı iş ve hayır 
insana yapılâh yatırımdır.

İnsana yatırım yapmayan 
işletmeler eninde sonunda 
yok olup gider, insana yatırım 
yapmayan milletlerde az 
gelişmişlikten kurtulamaz.

insana yatırımın aracı 
eğitimdir.

Eğitim, verilebilirse alınır.
Okul yoksa, yol yoksa, 

yoksulluk kurtulunamaz bir 
gerçekse; insanoğlu eğitimi 
nasıl alabilsin ki.

Tüm bu olumsuz koşullar

ANAÇEV
dikkate alınarak insanımıza 
sahip çıkmak, genç kuşaklara 
iyi bir eğitim vermek için yurt 
düzeyinde birden çok Eğitim 
Vakfı kurulmuştur.

Bunlardan biride 
ANAÇEV’dir. Anadolu Çağ
daş Eğitim Vakfı.

ANAÇEV’in Gemlik’li- 
gönüllüleri vakfı Gemlik’lilere 
tanıtabilmek, onların desteği
ni sağlayabilmek, eğitime 
gönül verenleri çoğaltabilmek 
için geçen cuma günü bir 
toplantı düzenlediler.

Toplantıda görüldü ki Türk 
kadınının ağırlıklı olarak 
hizmete koştuğu her işte 
başarı sağlanıyor.

Türk kadınının yüreği mer
hamet doludur.

Her çocuk, her genç bir 
anne için öz evlattan farklı 
değildir.

Bir lokma eksik yer, isterki 
bir açın karnını doyurabilsin.

Tertemiz giydirebildiği bir 
çocuğun gülüp, oynaması, 
sevinç duyması onun mutlu
luk kaynağıdır.

Maddi katkıları ile yüksek 

okullarda okutup adam ettiği 
genç O’nun onur ve gurur 
kaynağıdır.

Ama belli ellerden yardım 
alan insan, yardım edenlere 
karşı yüreğinde bir eziklik 
duyar, aşağılık duygularına 
kapılır.

O nedenle bağış ve 
yardımlar vakıflar tarafından 
sağlanırsa, yardım alanların 
ruhları daha da sağlıklı olur.

O nedenle bundan böyle 
ANAÇEV’e destek olalım.

Boynu bükük, eğitimsiz 
kimse kalmasın, gönülleri 
Atatürk sevgisi ile dolu 
gençler yetişsin.

Hep birlikte verebilmenin 
hazzını, mutluluğunu 
duyalım..

Haydi analar, babalar, 
bacılar, kardeşler!

Sende ANAÇEV’in gönül
lüsü ol, şeninde çorbada 
tuzun, bulunsun.!

Kalpleriniz huzurla dol
sun!

Müspet ilimle dolu pırıl 
pırıl beyinler Ulusuna, Ata’na 
armağanın olsun!

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla 
rina bağlı askeri liseler ile Silahlı Kuvvetler 
Bando Astsubay Hazırlama Okuluna öğrenci 
alımları için başvurular, 22 Ocak-23 Şubat 
tarihleri arasinda yapılacak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanlığı tarafından öğrenci alım- 
ları için 15 Nisan 2007 günü yazılı seçme 
sınavı gerçekleştirilecek. Sınav yurt içinde; 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, 
Samsun, Trabzon ve Van'da, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ise Lefkoşa'da 
yapılacak.
Adaylar, başvuru kılavuzu ve başvuru bel
gesini ÖSYM Sınav Merkezi 
Yöneticiliklerinden alacak ve kılavuzdaki 
açıklamalara göre doldurarak söz konusu 
yöneticiliklere belirtilen süresi içinde teslim 
edecekler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Çevrede bulunan 
işyerleri ile 
bazı kişilerin "kazı 
alanında tarihi 
eser çıkıyor" diyerek 
şikayette bulunarak 
durdurulan Yeni 
Çarşı alanında 
inceleme yapılacağı 
öğrenildi.
Zemin kazıları 
sırasında çıkan 
bazı temel kalın
tılarını göz 
önüne alan Bursa 
Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu çalışmaları 
durdurmuştu. 
Kazılar nedeniyle 
üst kısımda bulunan 
yolun bazı bölüm
lerinde başlayan 
çatlamalar vatan

daşları tedirgin 
ederken, istinat 
duvarı yapımı ise 
durdurulmuştu. 
Ön sırada bulunan 
işyeri sahiplerinin de 
çalışmaların 
durdurulması ve 
inşaat alanı içinde 
tarihi eser 
kalıntılarının 
bulunduğunu 
belirterek Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu'na itirazda 
bulundukları 
öğrenildi.
Yılan hikayesine 
dönen alanda 
çalışmaların ne 
zaman başlatılacağı 
sorusunun ise 
yapılacak 
incelemelerden 
sonra belli olacağı 
öğrenildi.

BURSA HOKİMİYCT V€ 
K€NT OnZ€T€L€RİN€ 

İLAN ve RCKLAM ALINIR
KÖRFEZ 

REKLAM
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

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

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

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.com www.temd.org.tr

http://www.elkoyun.com
http://www.temd.org.tr
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ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GEMLİK ŞUBE BAŞKANI

İçimizden biri—. Mehmet Kızılkaya
J Hazırlayan :Yelda BAYKIZ

Bu ay Gemlik 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı Sayın 
Mehmet Kızılkaya ile 
hem dernek ile ilgili 
hem de Mustafa Kemal 
Atatürk'e dair anlamlı 
ve yararlı bir söyleşi 
gerçekleştirdik.
Yelda BAYKIZ: 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği'nin oluşturul
ma sebebi nedir? 
Mehmet KIZILKAYA: 
1989'da kurucu üyele 
rimiz Türkiye'nin genel 
politikasının gidişatın
dan endişe duyuyordu. 
Devlet, Atatürk ilke 
devrimlerine göre 
yönetilmekten çok 
uzaktaydı. Uluslar 
arası emperyalizme 
çok ödün veriliyordu. 
Ulus bütünlüğünün 
tehlikeye girdiğinden 
üniter yapının korun
ması gerekiyordu. Tüm 
bu saydıklarımdan 
yola çıkarak derneği 
miz, Türkiye Cumhuri 
yeti'nin Mustafa 
Kemal'in ilke ve 
devrimleri ışığında 
gereği gibi yönetilme 

ı. sini desteklemek 
amacıyla kurulmuştur.

| Yelda BAYKIZ:
' ADD'nin kurucu üye 

leri halkımızın hiçte
. yabancısı olmadığı 

kişiler. Bu kişilerin 
bazılarının isimlerini 
sizden alabilir miyiz? 
Mehmet KIZILKAYA: 
Elbette. Uğur MUMCU, 
Bahriye ÜÇOK, Ahmet 
Taner KIŞLALI, Bahri 
SAVCI bunlardan bazı 
larıdır.Toplam kurucu 
üyemiz 50 kişidir 
Yelda BAYKIZ: 
Sayın Kızılkaya, sizi 
tanıyabilir miyiz? 
Mehmet KIZILKAYA: 
Gedelek Köyü doğum
luyum. 28 yıl ülkenin 
çeşitli yerlerinde 
öğretmen olarak ve 
zaman zaman da 
yönetici olarak görev 
yaptım. 2003'te Gem 
lik'e geldim. 2004'te 
dernek başkanı olarak 
çalışmaya başladım. 
Yelda BAYKIZ: 
Din olgusunun devlet 
anlayışı yapılma 
düşüncesi için neler 
diyeceksiniz?
Mehmet KIZILKAYA: 
Din durağandır. Herkes 
kendi dinine inanır. 
İnanmadığı zaman

. zaten o dinin mensubu 
olmaz. Bilimsel düşün 
ce neden, nasıla daya 
nır. Tarihte din adam 
lan yönetimi dine göre 
yönlendirmek istemiş 
tir. Bu da çeşitli çatış
maları doğurmuştur. 
Bunun en iyi örneği 
Ortaçağ'da yaşanan 
'Yüzyıl Savaşları'nda 
görülür. Bilimsel 

düşünce yavaş yavaş 
kendini kabul ettir 
meye başlamıştır. 
Böylece Rönesans 
gerçekleşmiştir.
Yelda BAYKIZ: 
Ortaçağ karanlığının 
zihniyetini, Kurtuluş 
Savaşı'nda da üzeri 
mizden atmak için 
örnek bir mücadele 
verdiğimizi söylemek 
yanlış olmaz sanırım. 
Mehmet KIZILKAYA: 
Tabii ki.OsmanlI'da 
toplum, teokrasi ile 
yönetiliyordu. Atatürk, 
Kurtuluş Savaşı'nda 
büyük bir mücadele 
vermiştir. Bunu hem 
emperyalist güçlere, 
hem de gerici 
kesime karşı 
gerçekleştirmiştir.
Yelda BAYKIZ: 
Bu düşünceleri, 
yeniden günümüze 
taşıma amaçlı planlar 
var. Ve çığ gibi de 
büyüyor. Bunu nasıl 
değerlendireceksiniz? 
Mehmet KIZILKAYA: 
Mustafa Kemal'in 
öncülüğünü ettiği 
'Aydınlanma Devrimi' 
toplumsal bir olgudur. 
Şeriat yönetiminden 
arınmış laik bir düzen 
kurulmuştur. Bugün 
yanlış politikalar sonu
cu verilen tavizler 
yeniden bu güçleri su 
yüzüne çıkartmıştır. 
Yelda BAYKIZ: 
Bu da oy uğruna ilke 
ve devrimlerin nasıl 
suiistimal edildiğini 
gösterir değil mi? 
Mehmet KIZILKAYA: 
Evet. Partiler, seçim 
zamanında çeşitli ke 
simlere vaatlerde bulu
narak düzen değişik
liği isteyenlere alet 
oldular ve olmaya da 
devam ediyorlar. 
Kişisel hatalar ve 
basiret eksikliğinden 
kaynaklanıyor.
Yelda BAYKIZ: 
Dernek üyelerinizden 
olan ve aynı zamanda 
Türkiye'nin en önde 
gelen aydınları arasın
da olan Uğur MUMCU, 
Bahriye ÜÇOK, Ahmet 
Taner KIŞLALI, Necip 
HABLEMİTOĞLU'nun 
kaderleri aynı noktada 
çakıştı. Sonlarının aynı 
olması sizde ne tür dü 
şünceler uyandırıyor? 
Mehmet KIZILKAYA: 
Devrimleri savunmak 
ve devletin iyi yönetil 
meşini istemek yürek 
işidir. Bu kişiler, düşün 
çelerini ve isteklerini 
korkusuzca dile getir 
dikleri için karanlık 
güçlerin cinayetlerine 
kurban gitmişlerdir.
Yelda BAYKIZ: 
Peki bu cinayetleri 
işleyen karanlık güç
lerin arkasında kimler

var sizce?
Mehmet KIZILKAYA: 
Ülkemizin bağımlı ol 
masını isteyen Ameri 
ka, Avrupa Birliği ve 
PKK. Bu üçlünün oluş
turduğu bir cephe var. 
Ülkemizin üniter yapısı 
nı ortadan kaldırmak 
istiyorlar. İşte bu aydın 
larımız, açık yüreklilik
le fikirlerini beyan ettik 
leri için aynı üzücü 
sonla hayatlarından 
olmuşlardır. Güçlü 
kalemlerimizi ne yazık 
ki yitirdik. Faillerinin 
bulunamaması da 
işin cabası!
Yelda BAYKIZ: 
Ülkemizde savunulan 
birçok ideoloji tarafın 
dan sömürülen Atatürk 
ve onun sonucu olan 
Atatürkçülük var. Siz 
bunu nasıl karşılıyor
sunuz?
Mehmet KIZILKAYA: 
Atatürk gerçekten 
büyük bir liderdir. Türk 
Ulusu'ny yoktan var 
etmiştir. Ölümünden 
bu yana geçen 62 
yıldır liderlik konu
munu koruyan, kendi
sine duyulan sevgi, 
güven her geçen gün 
artan tek liderdir. Her 
konuda önder olan 
Mustafa Kemal, halka 
mal olmuştur. Böyle 
bir kişiliğin düşün 
çelerini ve uygulama 
larını kendi saflarına 
çekerek yandaş kazan
mak onların amaçları 
olmuştur. Gerek kişisel 
gerekse örgütsel 
anlamda Atatürk'ü 
sömürmektedirler.
Yelda BAYKIZ:
Bu örgüt ya da kişileri 
nasıl ayıracağız?
Mehmet KIZILKAYA: 
Tarih bize zamanla 
bunları ayırt etmeyi 
öğretmiştir. Söylem ve 
eylemleri çok iyi 
kavramahyız. Örneğin; 
Kenan Evren, Atatürk 
adına devrim yaptığını 
dile getirmiştir.
Ancak, daha sonraları 
gerçekleştirdiği 
uygulamalar, laikliği 
çökertme girişim
lerinde öncü rol

oynamıştır.
Yelda BAYKIZ:
Mustafa Kemal'i çocuk 
larımıza iyi anlatamadı 
ğımız gün gibi ortada. 
Bir eğitimci olarak 
bu konuda neler 
diyeceksiniz?
Yelda BAYKIZ:
Bu işe önce öğretmen
leri eğiterek başlamalı 
yız. 30 yıllık eğitimci 
yim. Eğitimimiz emper 
yalist odaklı yapılıyor. 
Akılcı, sorgulayıcı bir 
eğitim sistemimiz yok. 
Ezberci sistemden 
vazgeçilmesi gerek. 
Atatürk'ü her yönüyle 
geniş kapsamlı 
anlatmalıyız.
Yelda BAYKIZ: 
Gelelim derneğin Gem 
lik Şubesine. Dernek 
ne zaman kuruldu 
ve şu an üye sayısı 
ne durumda?
Mehmet KIZILKAYA: 
Derneğimiz 1993 yılın
da kuruldu. 1998 yılın
da üye sayısı 400 iken 
daha sonra bu sayı 60 
kişiye kadar düşmüş. 
Şimdi ise 150 kişiyiz. 
Yelda BAYKIZ: 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’ne maddi ve 
manevi anlamda 
katılım ne oranda? 
Mehmet KIZILKAYA: 
İyi denebilir. Kimi 
sadece emeğinle katkı 
da bunuyor, kimi mad 
di, kimi ise her ikisini 
birden yerine getirerek 
bizlere destek oluyor. 
Yelda BAYKIZ: 
Derneğinize üye olmak 
için neler gerekli?
Mehmet KIZILKAYA: 
Üye olmak için ben 
Atatürk'ün ilke ve 
devrimlerine inanıyo
rum diyen ve T.C 
vatandaşı olan herkes 
derneğimize katılabilir. 
Üç resim, nüfus kağıdı 
ve yılda 12 YTL aidat. 
Yelda BAYKIZ: 
Gemlikliler'in derneğe 
bakış açısı nedir? 
Mehmet KIZILKAYA: 
Gayet olumlu tepkiler 
alıyoruz. Bunun yanın
da destek de aldığımız 
hemşehrilerimiz mev
cut. örneğin; faaliyette 

bulunduğumuz yer 
Gemlikli işadamı olan 
Sayın Hayrettin 
AKCAN'a ait.
Kendisi bizden kira 
almıyor. Bu da bizim 
için oldukça önemli. 
Yelda BAYKIZ: 
Dernek faaliyetleriniz
den bahseder misiniz? 
Mehmet KIZILKAYA: 
Alanlarında başarılı 
kişileri getirerek kon
feranslar tertipliyoruz. 
. Resim ve satranç 
kurslarımız oluyor.
Çeşitli yarışmalar dü 
zenliyoruz. Şiir, resim, 
kompozisyon vs.
Yelda BAYKIZ: 
Geçtiğimiz 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı'n 
da dernek olarak. 
"Cumhuriyetimiz'e ve 
Bayrağtmız'a Sahip 
Çıkalım" sloganıyla bir 
yürüyüş düzenlediniz. 
Sizce gerekli yerlere 
mesaj gitti mi?
Mehmet KIZILKAYA: 
Evet anlamlı bir 
yürüyüş oldu. Nitelik 
açıdan oldukça olumlu 
eleştiriler aldık.
Yelda BAYKIZ: 
Sayı olarak gereken 
ilgi gösterildi mi? 
Mehmet KIZILKAYA: 
Sivil toplum kuruluş 
lan, siyasi partiler 
ve halktan katılım 
oldu. Ancak yine de 
nicelik bakımından 
yeterli denemez.
Yelda BAYKIZ: 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’ne finans 
sağlayan belli başlı 
kuruluşlar var mı? 
Mehmet KIZILKAYA: 
Sanayi kuruluşları, 
dershaneler, resmi 
kuruluşlar, ticaret 
sahibi kişiler, sağ 
olsunlar, bize finansal 
anlamda yardımcı 
oluyorlar.
Yelda BAYKIZ: 
Resmi kuruluş 
demişken Belediye 
mizin ne tür katkıları 
oluyor?
Mehmet KIZILKAYA: 
Kültür Merkezi'nden 
konferanslar için 
ücretsiz yararlan
mamız sağlanıyor.

Ancak, biz daha 
fazla destek 
bekliyoruz.
Yelda BAYKIZ: 
Örneğin ne tür bir 
uygulama 
bekliyorsunuz? 
Mehmet KIZILKAYA: 
Halka açılabilmemiz 
için anons sistemini 
kullanmamıza 
izin verilmelidir. - 
Pankartlarımızı 
aşabilmeliyiz. Bu 
şekilde insanlarımıza 
daha kolay ulaşabiliriz. 
Yelda BAYKIZ: 
Bir dernek faaliyetini 
en iyi yansıtan 
olgulardan bir tanesi 
de basındır.
Basınla ilişkileriniz 
ne boyutta?
Mehmet KIZILKAYA: 
Basın tüm etkinlikler
imizde bizim 
yanımızda oluyor. 
Hem Gemlik hem de 
Bursa basınında da 
çok güzel haberlerimiz 
çıkıyor. Basına da 
teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
Yelda BAYKIZ: 
Sayın Kızılkaya, 
Maltepe Atatürkçü 
Düşünce Derneği'nin 
başlatmış olduğu 
'Her Eve Bir Nutuk' 
kampanyası oldukça 
ses getirdi. Bu 
uygulama halen 
devam ediyor mu? 
Mehmet KIZILKAYA: 
Şöyle açıklayayım. 
0 216 370 18 81 nolu 
telefondan arayan 
vatandaşlarımız ücret 
ödemeden Nutuk 
sahibi olacaklar.
Ancak, şubata kadar 
yeni adresler alınmı 
yor. Nedeni ise spon
sor sıkıntısı. Şubat 
ayına kadar mevcut 
olan adreslere kitaplar 
gönderiliyor.
Uygulamanın devam 
edebilmesi için güçlü 
bir sponsor bulunması 
gerek. Kampanyanın 
amacı 19 Mayıs'a 
kadar iki milyon adet 
Nutuk dağıtmak. 
Buradan duyarlı 
vatandaşlarımıza bu 
kampanyayı destekle
meye çağırıyorum 
Yelda BAYKIZ: 
Bu anlamlı ve 
güzel söyleşi için 
teşekkür ederim 
Sayın Kızılkaya.
Mehmet KIZILKAYA: 
Ben de derneğimize 
göstermiş olduğunuz 
ilgiden dolayı 
size çok teşekkür 
ediyor ve 
başarılarınızın devamı 
diliyorum Yelda 
Hanım. Mustafa 
Kemal'i ve ülkesini 
seven insanları 
derneğimize üye 
olmalarını bekliyoruz.
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DSI’den kuraklığa karşı bahar alarmı
Sulama barajlarında 
doluluk öranının 
yüzde 41 olduğu 
öğrenildi. İstanbul, 
Ankara, İzmir ve 
Bursa gibi büyük 
şehirlere içme suyu 
veren barajların aktif 
doluluk oranının 
yüzde 25 olduğu 
belirtildi.
Devlet Su İşleri (DSİ). 
Genel Müdürlüğü, 
2007 yılı içinde ciddi 
bir sıkıntı yaşanma
ması için Mart ve 
Nisan aylarını kritik 
dönem olarak belirle
di. Uzun yıllar ortala
ması ile mevcut 
yağıştan karşılaş 
tiran DSİ, mevcut kar 
ve rezervuarlardaki 
su durumunun orta
lamaların altında 
bulunduğunu belirle
di. DSİ, yeterli suyun 
depolanamaması 
halinde bu barajların 
işletilmesinde yeni 
düzenlemelerin yapıl
ması kararı aldı.
ANKA'nın DSİ Genel 
Müdürlüğü'nden 
edindiği bilgiye göre, 
sulama barajlarında 
doluluk oranı yüzde 
41 olarak belirlendi. 
Her ay izlenmekte 
olan 167 barajdan 
29'unda yüzde

50'den fazla, 138'inde 
ise yüzde 50'den 
daha az su depolan 
dığı saptandı.
BÜYÜK 
ŞEHİRLERDE 
DÖRTTE BİR 
Sıcak geçen kış 
ayları sebebiyle İç 
Anadolu Bölgesi 
barajlarında su 
eksikliği bulunurken; 
İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Bursa gibi 
büyük şehirlere içme 
suyu veren barajların 
aktif doluluk oranı 
yüzde 25 olarak 
belirlendi.
Enerji amaçlı barajla 
rın doluluk oranların
da ise geçen yıla 
oranla önemli bir fark 
bulunmadığı sonucu
na varan DSİ yetk
ilileri, son rakamlara 
göre yüzde 41 olan 
aktif doluluk 
oranının 2006 yılının 
aynı döneminde 
yjizde 40 olmasına 
dikkat çe kerek, 
"Ağırlıklı olarak 
Dicle ve
Fırat havzasında 
bulunan bu barajlar
da 2006 yılında 
yağış açısından 
bir fark yaşanmadı" 
değerlendirmesinde 
bulundular.

İŞLETMELERE YENİ 
DÜZENLEME
2007 yılı içinde ciddi 
bir sıkıntı yaşanma- 
masının Mart ve 
Nisan aylarındaki 
yağışlı periyotta 
yeterli yağışın 
olmasına bağlı bulun 
duğu sonucuna 
varan DSİ, aralık 
ayının ardından ocak 
ayında da beklenen, 
yağışın olmamasının 
sıkıntı yarattığı 
değerlendirmesinde 
bulundu. Uzun yıllar 
ortalaması ile 
mevcudu karşılaş 
tiran DSİ, mevcut kar 
ve rezervuarlardaki'?- 
su durumunun orta
lamaların altında 
bulunduğunu belirlen
di. Bu nedenle, özel
likle bazı havzalarda, 
içme suyu ve sulama 
suyu amaçlı barajlar
da yeterli suyun 
depolanamaması 
halinde bu 
barajların işletil 
meşinde yeni düzen
lemelerin yapılması 
kararı aldı.
DSİ ayrıca, suyun*’’- 
tasarruflu kullanıl* i 
ması için kamuoyu
nun bilinçlendi 
rilmesi gereği 
üzerinde de duruyor

Töre cinayetlerinde ağır bilanço
Devletin yetkili 
kurumlarının aldığı 
bütün önlemlere rağ
men bir türlü önüne 
geçilemeyen töre 
cinayetlerinde son 5 
yıl içerisinde bin 806 
kişi hayatını kaybetti. 
Yine aynı dönem 
içerisinde töre 
yüzünden 5 bin 375 
kadın da intihar etti. 
Kadın ve Aileden
Sorumlu Devlet 
Bakanı Nimet Çubuk 
çu, son yıllarda kamu 
oyunun gündemin 
den hemen hemen 
hiç düşmeyen töre 
cinayetlerinin ağır 
bilançosunu açıkladı. 
CHP Aydın 
Milletvekili Özlem 
Çerçioğlu'nun töre 
cinayetlerine ilişkin 
sorusunu cevap
landıran Devlet 
Bakanı Çubukçu, 
2001-2006 yılları 
arasında töre ve 
namus için bin 806 
cinayetin işlendiğini, 
aynı dönemde 5 bin 
375 kadının da inti
har ettiğini bildirdi. . 
Bakanlık olarak töre 
cinayetlerinin önle
mek için bütün ted
birleri aldıklarını 
kaydeden Bakan

Çubukçu, bütün 
gayretlere rağmen 
töre ve namus cina 
yetierinin toplumun 
gündeminden düş 
mediğini ifade etti. 
Bakan Çubukçu, 
töre cinayetlerinin 
özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde ağırlık . 
kazandığına dikkat 
çekerek, 2001 ile 
2006 yılları arasında 
tam. bin 806 kişinin 
töre ve namus 
cinayetine kurban 
gittiğini kaydetti. 
Töre ve namus 
konusunda bir çok 
kadının da intihar 
yolunu seçtiğini ifade 
eden Bakan 
Çubukçu, aynı 
dönem içerisinde 
yabancı uyruklular 
dahil 5 bin 375 

kadının intihar ettiği
ni bildirdi. Bakan 
Çubukçu, töre ve 
namus cinayetlerini 
önlemek ve toplumu 
bilinçlendirmek için 
eğitim çalışmalarını 
aralıksız sürdürdük
lerine de dikkat çekti. 
Bakan Çubukçu, 
Kadının Statüsü 
Genel Müdürlü 
ğü'nün Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel 
Komutanlığı ile işbir
liği içerisinde güven
lik kuvvetlerine 
"kadına karşı şiddet, 
kadın erkek eşitliği, 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği, şiddet mağ
durlarına yaklaşım 
tarzı ve yapılması 
gerekenler" konu
larında eğitimler ve 
rildiğini ifade etti.

V

GEMLİK ANA BAYİİ

4 Isıtma.sıcak sumu 
A kontrol citıaztarınûa

LİDtR ®

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA

V ► RADYATÖR 
► SPLİT KLİMALAR 
► DOĞALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 
Tel: (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Dink yarın toprağa verilecek
Dink'in vasiyeti gereği cenazede pankart açılmaması istendi

Serbest Kürsü

TÜM HABERLER 
Agos Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni 
Hrant Dink'in cenaze 
törenine ilişkin ayrın
tılar netleşti.
Hrant Dink'in cenaze
si, Sah günü Kumka 
pı'daki Meıyem Ana' 
Ermeni Kilisesi'nden 
kaldırılacak.
Hrant Dink'in arzusu 
üzerine törenler 
sırasında slogan atıl
maması, pankart açıl
maması ve gösteri 
ortamı yaratılmaması 
istendi.
İlk Tören Gazetede 
Hrant Dink'in cenaze
si Salı günü'önce

saat 11.00'de Genel 
Yayın Yönetmenliği'ni 
yaptığı Agos Gaze 
tesi binası önüne 
getirilecek.
Dink'in cenazesi, 
buradaki törenin 
ardında saat 
14.00'te 
Kumkapı'daki Mer 
yem Ana Kilisesini 
den kaldırılacak. 
Cenaze, törenlerin 
ardından Silivrikapı 
Yolu üzerindeki 
Balıklı Ermeni 
Mezarlığı'nda 
toprağa verilecek. 
Gösteri Ortamı 
Yaratılmaması İstendi 
Cenaze töreninin

yapılacağı Şah 
günü Şişli'deki 
Agos Gazetesi 
binası önünd,en 
Kumkapı' daki 
Meryem Ana 
Kilisesi'ne kadar 
geniş katılımlı 
bir yürüypş 
yapılacak. 
Yürüyüşte yalnız
ca Hrant Dink'in 
fotoğ raflarının 
taşınması ve yine
yalnızca Dink'le ilgili 
slogan, atılması 
kararlaştırıldı.
Agos Gâzetesi'nden 
yapılan açıklamada 
"törenlerde, Hrant

Dink'in arzusu üzeri 
ne slogan atılmama 
sı, pankart açılma
ması ve gösteri 
ortamı yaratılmaması < 
önemle rica olunur" 
denileli.

Katil zanlısı yakalandı
Agos Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni 
Hrant Dink'in katil 
zanlısı Ogün 
Samast, yakalandı. 
Yakalandıktan sonra 
Samsun Emniyet 
Müdürlüğü'nde verdi 
ği ifadede, “Cuma 
namazını kıldıktan 
sonra vurdum”.dedi. 
Dink'in katil zanlısı 
Oguün Samast 
Samsun'da yakalandı

Dün sabah İstanbul'a 
getirilen Samats, 
Emniyet Müdürlü 
ğü'de sorguya alındı. 
Olayla ilgili Trabzon' 
da gözaltına alınan 8 
kişide İstanbul 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne getirildi. .
Samats, Samsun'daki 
ilk ifadesinde cinayeti 
kabul etti. Cinayetten 
10 dakika-önce 
nözgpze geldiklerini

ve Dink'in irkildiğini 
anlatan Samast'ın şu 
ifadeyi .yerdiği öğre
nildi: “İnternette 
haberlerde okudum.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I
Her Çeşit ık Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SAM »e KİBALMIHIZİÇİH BİZİ AMİBİZ

$ t

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE
| Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
| Manastır Dilek Sitesinde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 ıî?

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire 
e 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1 • 110 m2 asansörlü 'kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkân.

• , ________ _______ Önünde 115 m2 Bahçeli________ _________ •’

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ~
Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 40Ö m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır .

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel :513 24 74 Fax: 51410 21

Orada 'Ben 
Türkiyeliyim. Ama 
Türk kanı pis kandır' 
dediği için öldürmeye 
karar verdim. 17 
Ocak'ta Trabzon'dan 
otobüse bindim. 18 
Ocak akşamı İstanbul 
terminaline indim. 
Geceyi de terminalde 
geçirdim. 19 Ocak'ta 
görüşmek için gaze 
teye gittim. Ancak 
görüşemedik. Daha 
sonra Cuma namazını 
kildim. Namaz çıkışı 
da gazeteye gittim. 
Bu sırada Hrant Dink 
bir bankaya girdi.. 
Bankadan çıkıp 
gazeteye gitti. Beni 
görünce irkildi. 10 
dakika sonra gazete
den çıktı. Arkasından 
yanaştım ve 1 metre 
uzaklıktan vurdum. 
Pişman değilim.” 
KATİL ZANLISI 
BÖYLE YAKALANDI 
Hrant Dink'in katir*’: 
zanlısı Ogün 
Samast’ıri yeri, tele- 

• vizyonlarda göste 
rilen görüntülerinden 
resmi gören babası 
Ahmet Samast’ın 
ihbarıyla tespit edildi. 
Ahmet Samast'ın 
oğlu Ogün Samast'ı 
aramaya başlayan 
polis, Trabzon 
McDonald'ş bombala
masına karıştığı belir
lenen Samast'ın aynı 
olaydaki arkadaşı 
Yasin Hayal ile birlik
te 12 kişi gözaltına 
alindi.
Hayal'den 12 saat 
sonra Ogün Samast 
Samsun'da yakalandı

Irmak ÖZYALÇIN» 
Bilgi Üniversitesi . 
Televizyon - Reklam

Küçücük yürekleri kurtaralım..;
Hafta sonu e-mailTerime bakarken gelen bir mail 

ile dünyam yıkıldı, saatlerce ağla dım. Zincir halinde 
gönderilen ye “ÇOK ÖNEMLİ HERKESE İLETİN” , 
başlıklı içinde “5 kişiye gönder, sevdiğin sana dön
sün, 10 kişiye gönder işlerin yolunda gitsin*’ şek
linde saçmalıklar bulunan mail’leri önemsemem ve 
direk okumadan silerim. Ancak bu, kelimelerle ifade 
edemeyeceğim kadar içler acısı olan mail’i sîzlerle 
paylaşmak istedim. Amacım siz de üzülüp, ağlayın 
değil; bu ha yatın en korkunç gerçeği maalesef, ve 
bu gerçek yüreğinize bir hançer gibi saplanıyor, 
yüreğinizi dağlıyorsa durup düşünmenin, doğru
larımızı yanlışlarımızı tartmamızın zamanı gelmiş, 
demektir.

Bu-mail’i okurken hıçkırıklara boğuldum ve bu 
bana “Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Geleceğimiz 
kimlerin’elinde?” sorularını sordurdu ve bir anda 
yaşadığım bu dünyadan ve insanlıktan nefret ettim.
“Bir trajedi” başlığı altında gelen bu mail sadece 

trajedi değil, akıllara durgunluk verecek derecede 
dehşetti. .Mail’da aynen şunlar yazıyordu: r

“Arabamdan indim. Ağaçlık alana doğru yürüyo 
rum. Yürürken çimlerin uzunluğundan ayakka 
bılarımı göremiyorum. Ormanın en kuytu yerine, . 
içimde anlam veremediğim, yüreğimi karanlıklar 
içinde bırakan bir kederle yürüyorum... Olay yşrini 
koruma altına alan polisler beni görüp, selam 
verdikten sonra, hemen arkasıriı dönüp, eliyle 
gözyaş farını siliyor. Biraz ileride Adli Tıp Savcısı, 
Ağır Suçlar Amiri, ve Adli Tıp Doktoru duruyor. 
Daktilo çıkarıldı, yazılmaya başlandı...

‘Yapmış olduğumuz tetkikte cesedin, X caddesi, 
22 no.da öturân A.S isminde bir kız çocuğuna ait 
olduğunu, biraz ileride bulunan evinin önünden 
kendi rızasıyla alınarak, koruluk kenarına götü 
rüldüğünü tespit ettik. Olay yerinde bir adet X 
marka, yarısı yenmiş çikolata bulundu. Suçun . 
işlendiği yol güzer ğahında yaptığımız araştırmada, 
yeşillik alanda sanığa ait tek ayak izi bulunmakta ve 
bu da çocuğun yeşil alana kadar istekli, yeşil alan
da ise kucakta zorla getirildiğini doğrulamaktadır' 
‘(ağlamaklı bir ses tonu ile) gördü ğüm bu vahşete 
yaşım gereği dayanamıyorum. İlgili geniş raporu ’’ 
makamımda yazıp göndereceğim...’

Adli Tıp Doktoru C.V:
‘Makdulenin ensesinde morluk olduğu, ensesin-; 

den tutularak, olay yerine zorla getirildiği, 4 yaşır|. 
daki küçük kıza hunharca tecavüz edildiği, görüldü. 
Bu da kız öldükten sonra da tecavüze devam 
edildiğini göstermektedir.’ ‘(ağlayarak) Olayla ilgili 
detayları ekte sunacağım...’

Olay yerine polisler tarafında getirilen sanığın ön 
ifadesi:

‘Ben evde bilgisayarımda gelen maillerimi kontrol 
ediyordum. Bir mailde “EN GÜZEL ÇOCUK PORNO 
SİTELERİ BURADA.TIKLAYIN.” yazıyordu. Açtım,îr 
baktım, küçük yaşta kız çocuklarının çıplak 
fotoğrafları vardı... ve tahrik oldum. Evimin önünde 
oynayan 4 yaşındaki A.S isimli kızı kandırarak koru
luğa götürdüm ve orada tecavüz ettim. Öldüğünü 
görünce kaçarak eve geldim...”

Dokuz polis, bir savcı, bir kriminal uzman, bir adli 
doktor, çocuğun cesedini kaldırırken, onun yüzün
deki meleksi ifadeye takılıp kalmıştı.

Ölüm uykusuna dalmış çocuğun gözleri, yarı açık 
ve acılar içinde yaşama veda etmişti. Sanki halen- 
gülümsüyormuş gibi duran yüzü, “BEN YAŞAMAK 
İSTİYORDUM. BEN DAHA ÇOCUK TUM,..NEDEN.» 
YAPTINIZ BUNU BANA? NE İSTEDİNİZ BENİM 
BEDENİMDEN? OYUNLARIM YARIM KALDL..” 1 
dercesine bakıyordu ve herkes ağlıyordu.

Sessizlik kurşun gibi ağırdı. Vuruyordu herkesi 
yüreğinden. Sessizlik çok şeyi anlatıyordu.” .

Bu hikayenin sonunda çocuklara yapılan bu 
vahşete karşı, anne babaların dikkatli olması gerek
tiği hususlarda bir dizi uyarı mevcuttu.

Şimdi sessizliğinizi, boğazınızda düğümlenenleri, 
söylemek istediklerinizi hissediyorum. Onlar idam 
edilmeli, yaşamayı asla hak etmiyorlar! Nasıl bir 
insan ufacık bir hayata kıyar?-Nasıl bir insan böyle- 
sine bir vahşeti gerçekleştirebilir?
Ne oluyor insanlığa? Nasıl bir dünya bu????... * 
Bakın bu hayatın en korkunç gerçeği, ve bunu 
yapan aşağılık mahlukatlar bu gezegende...
Peki., nerede adalet, nerede devlet, nerede bizim 
emniyetimiz? Bunlar için ne kadar çabalanıyor? 
Biz çocuklarımızı böyle bir dünyaya mı getireceğiz? 
Birileri bir şeyler yapsın artık, diyeceksiniz... Ben 
bu vahşet dolu, korkunç dünyaya bir çocuk, bir ; 
ufacık yürek daha kurban gitsin istemiyorum..
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TEKEL’in hedefi 2001 kalitesi
TEKEL Sigara Pazar 
lama ve Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürü Adnan 
Top, tüm tütün ürün
lerini TEKEL 2001 
standardına çekmek 
için 2007 yılında 
eğitim faaliyetlerine 
ağırlık vereceklerini 
açıkladı. Türkiye'nin 
her bölgesinde en az 
2'şer kez sıcak satış 
eğitimi vereceklerini 
bildiren Top, "Bu 
çalışmalar sonucun
da TEKEL, 2006'dan 
sonraki toparlanma 
sürecini hızlandıra
cak, 85 bin çalışana 
doğrudan istihdam 
sağlayan dev kurum 
olma özelliğini tekrar 
kazanacaktır" dedi.
Genel Müdür Top, 
TEKEL'in toptan 
satıcılarına Bursa 
Esnaf ve Sanatkarları 
Odaları Birliği'nde 
(BESOB) bir seminer 
verdi. Konuşmasında 
Türkiye'deki yerli 
sigara üretimine 
dikkat çeken Top, 
tüm tütün ürünlerini 
TEKEL 2001 stan

TOKİ’den ayda 100 YTL’ye yoksullara ev
Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) 
Başkan Vekili Erdo 
ğan Bayraktar, 2007 
yılında TOKİ'nin özel
likle yoksullara yöne
lik konut hamlesinin 
artacağını belirterek, 
"Yoksulları, peşinat 
almadan, taksitleri 
konuta oturduktan 
sonra başlamak 
üzere ayda 100 
YTL'ye konut sahibi 
yapacağız" dedi. 
Bayraktar, yaptığı 
açıklamada, ülke 
genelinde yoksul 

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
Vasıfsız BAYAN Eleman ve 
Ehliyetli ağır vasıta şoförü 

ARANMAKTADIR.

Tel: (0.224) 514 20 21

dardına çekmek için 
var güçleriyle çalışa
caklarını söyledi. 
Top, hedeflere ulaş
mak için eğitimli 
olmanın önemine 
değinerek, 2007 yılın
da Türkiye'nin her 
tarafında sıcak 
satış seminerleri 
düzenleyeceklerini 
ifade etti. Türkiye'de 
yerli olarak iki tip 
tütün çeşidinden 
sigara üretildiğini 
belirten Top, "Biz 
TEKEL olarak orien- 
tal (yüzde 100 yerli-’ 
katkısız) ve blend 
(yerli tütüne kakao 
aroması katılmış) 
tiplerinde iki çeşit 
tütünden sigara 
üretiyoruz. Piyasada 
çok tutulan TEKEL 
2001 sigarası, 
blend kategorisinde 
Adapazan'ndaki 
modern fabrikamızda 
dünya standartların
da üretiliyor. 2001 
sigarasının TEKEL 
ürünleri arasındaki 
satış oranı yüzde 35, 
Türkiye pazarındaki 

vatandaşlara yönelik 
20 yıl vadeli konut 
projesini hayata 
geçireceklerini ifade 
etti. Yoksulları, peşi
natsız 240 ay vadeyle 
ev sahibi yapacak
larını ifade eden 
Bayraktar, "TOKİ 
2007 yılında yok
sulları ev sahibi 
yapmak için kolları 
sıvadı. Yapılacak 55 
ve 65 metrekarelik 
daireler, 20 yıl 
vadeyle satılacak. 
Vatandaş, 100 YTL 
vererek kira öder gibi 

tüm sigaralar arasın
da satış oranı ise 
yüzde 14. Şimdi 2001 
kategorisinde cool 
black diye yeni bir 
ürün çıkardık. Diğer 
tüm sigaralar oriental 
dediğimiz yüzde 100 
yerli, katkı maddesi 
kullanılmayan tütün
lerden üretiliyor. 
Kaliteli sigara üreti
mi, tesisler ve aroma 
maddeleriyle doğru
dan ilgili. Bundan 
sonra tesislerimizi de 
yenileyerek, tüm 
sigara çeşitlerimizi 
2001 standardına 
çekmek için var 
gücümüzle çalışa
cağız" diye konuştu. 
Adnan Top, hedefle 
rin tutturulması 
yönünde 2007 yılında 
eğitim faaliyetlerine 
ağırlık vereceklerini 
açıkladı. TEKEL ürün
lerinin tüketiciye pro
fesyonelce sunulması 
yönünde 1 yıllık bir 
eğitim programı 
hazırladıklarını 
bildiren Top, "Eğitim 
noktasında pazarla

ev sahibi olacak" 
diye konuştu. 
Bayraktar, yıllarca 
kira köşelerinde 
sürünüp de ev 
almanın hayalini bile 
kuramayanların 
imdadına yine 
TOKİ'nin yetiştiğine 
dikkat çekerek, 
"TOKİ, kazançlarıyla 
güç-bela geçinebilen 
vatandaşları kira 
öder gibi taksitlerle 

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

ma olarak maalesef 
hiçbir şey bilmiyoruz. 
Profesyonel değiliz, 
profesyonelce düşün
müyoruz. 2007 yılın
da profesyonel 
olmaya ağırlık vere
ceğiz. Bu uğurda 
Türkiye'nin her 
tarafında en az 2'şer 
kez olmak üzere 
birkaç günlük sıcak 
satış seminerleri 
düzenleyeceğiz. 
Seminer düzen
lediğimiz illerde 
hemen ertesi gün 
toptan satıcılarımız, 
artık araçlarına 
binerken, ürünleri 
marketlere 
sunarken daha 
bilinçli olacak. 
Bu çalışmalar 
sonucunda TEKEL, 
2006'dan sonraki 
toparlanma 
sürecini hızlandıra
cak, 85 bin 
çalışana doğrudan 
istihdam sağlayan 
dev kurum olma 
özelliğini tekrar 
kazanacaktır" 
şeklinde konuştu.

ev sahibi yapıyordu, 
ancak bu yıl yoksul, 
çocuklu dul ve yetim 
kadınlara ağırlık vere
cek. Başbakan'ın tali
matıyla konut hamle
si başlatan TOKİ, son 
sürat çalışmalarını 
sürdürüyor. Bugüne 
kadar çok sayıda 
kişinin ev hayalini 
gerçekleştiren TOKİ, 
yoksulu da unut
madı" dedi.

İran benzini
karneye bağlıyor

İran, Mart sonundan 
itibaren benzini kar
neye bağlamayı 
planlıyor.
İran İçişleri 
Bakanı Mustafa 
Purmuhammedi, 
fiyat istikrarı ve 
ekonomik dalgalan
maya yol açmamak 
için karne seçeneği 
üzerinde düşündük
lerini bildirdi.
Uygulama, yeni 
bütçenin parlamen
todan geçmesi 
halinde yürürlüğe 
girecek.
Iran, dünyanın 
dördüncü büyük

Çanakkale Boğazı’nda 
yeni uygulama

Çanakkale sürücüleri ve
Boğazı'nda, 
araba vapurlarıyla 
geçişlerde bundan 
böyle araç içindeki 
yolcu ve sürücüler
den ücret 
alınmayacak.
Çanakkale-Eceabat 
ve Gelibolu-Lapseki 
hatlarını kullanıp, 
Avrupa ve Asya 
yakasına gidecek 
araçlar biletle 
geçiş yapacaklar. 
Ancak, araç 

petrol rezervine 
sahip olmasına rağ
men, rafineri kapa
sitesinin yetersiz 
olması yüzünden, 
benzin ihtiyacının 
yüzde 40'ını ithal 
ediyor. İran'da ben
zinin litresi Türk 
parasıyla 13 kuruş
tan satılıyor. 
İran parlamentosu, 
İran'da üretilen 
benzinin karneyle 
dağıtılmasına destek 
verirken, dışarıdan 
ithal edilen benzinin 
piyasa fiyatı 
üzerinden satıl
masını istiyor.

içindeki 
yolculardan 
ücret talep 
edilmeyecek. 
Araba vapurlarını 
kullanan binek 
otomobillerden 
12,05 YTL, 
minibüslerden 
25, kamyonetlerden 
15, kamyonlardan 
35, TIR'lardan 
60, otobüslerden 
70 YTL geçiş 
ücreti alınacak.

SATILIK
Az kullanılmış 

40 binlik otomatik 
Kömürlü Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK
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‘Babalar
çocuklarınıza 
zaman ayırın’

Samsun Rehberlik 
ve Araştırma Merkezi 
(RAM) Psikolojik 
Danışmanı Murat 
Günaydın, ebeveyn
lerin iyi davran
madığı ve zaman 
ayırmadığı çocuk
ların tek adresinin 
sokaklar olduğunu 
belirtti.
RAM ve Canik 
Belediyesi tarafından 
3 yıldır yürütülen 
"Baba Eğitimi" semi
nerleri çerçevesinde, 
Gaziosmanpaşa 
Mahallesi'ndeki 
Hüseyin Yeri Kahve 

istiyorsak 
çocuklarımızı iyi 
yetiştirmeli ve 
onlardan sevgimizi 
esirgememeliyiz" 
dedi.
Kahvehanedeki 
seminerde sunum 
yapan psikolojik 
danışman Murat 
Günaydın, çocuklara 
yaklaşımın önemine 
dikkat çekti.
Günaydın, 
"Çocuklarımıza 
karşı çok dikkatli 
olmalıyız. Onlara 
zaman ayırmalıyız. 
Çocuklarımıza iyi

I "Çocuklarınıza 
| zaman ayırın" 
। nasihati verildi.
I Muhtarlar ve mahalle 
sakinlerinin katıldığı 
seminerin açış 
konuşmasını yapan 
Canik Belediye 
Başkanı Osman 
Genç, "Çocuklarımızı 
geleceğe hazırlarken 
onlarla ilgilenmeliyiz. 
Baba sevgisinden 
mahrum kalan çocuk 
larımız istemediğimiz 
yollara sapıyorlar. 
Kendilerini, uyuştu
rucu, hırsızlık, kap- 
kaç gibi istenmeyen 
hadiselerin içinde 
buluyorlar. Son 
zamanlarda 
Samsun'da yaşanan 
kapkaç olaylarının 
önüne geçmek 

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜOÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
EVE GİDEN YOL

TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER
IRAK

Seanslar 
11.45-14.00 - 16.15-18.30 - 20.30 
12.00 - 14.15 - 16.15 - 20.00 
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30 
(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

onlarla gerektiği 
gibi ilgilenmezsek, 
gidecekleri tek 
adres vardır, o da 
sokaktır. Bu nedenle 
davranışlarımızda 
baskıcı ve tavizkar 
olmamalıyız. 
Demokratik tutum 
içinde olmalıyız. 
Sokakların çocuk
larımızı sahiplen
mesini istemiyorsak 
öncelikle 
ebeveynler olarak 
biz kendimize 
çeki-düzen 
vermeliyiz.
Böylece çocuk
larımızın ve 
ülkemizin geleceğini 
garanti altına 
almış oluruz" 
diye konuştu

Masa başında çalışanlar boyun fıtığına yakalanıyor
Beyin Sinir ve 
Omurilik Cerrahisi 
Uzmanı Opr. Dr. 
Ahmet Çubukçu, 
masa başında sürekli 
başını öne eğerek 
çalışanlarda boyun 
fıtığı görülme riskinin 
daha yüksek 
olduğunu söyledi. 
Trabzon Numune 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Beyin Sinir 
ve Omurilik Cerrahisi 
Uzmanı Opr. Dr. 
Ahmet Çubukçu, 
boyun fıtığının 
boyunda bulunan 7 
adet omur cisminin 
arasındaki kıkırdak

ların yırtılarak 
omurga içinde 
uzanan omurilik veya 
kola doğru yayılan 
sinirlere baskı yap
masıyla ortaya çıkan 
bir hastalık olduğunu 
söyledi. Hastalığın 
şiddetli bir boyun 
ağrısıyla kendini 
gösterdiğini ve bu 
ağrının zamanla kola 
doğru yayıldığını 
belirten Dr. Çubukçu, 
kıkırdakların yırtıl
masıyla sinirlere 
yapılan baskı sonucu 
kollarda güçsüzlük 
görüldüğünü, bir 
takım hareketlerin 

yapılmasının zor
laştığını ve daha 
ileriki aşamalarda 
ise hastanın yatağa 
bağımlı hale gelebile
ceğini kaydetti. 
Boyun fıtığının, 
boyundaki omurlar 
arasında bulunan 
kıkırdakların ani 
ve güçlü boyun 
hareketleri, ters ve 
sert dönüşlerle 
yırtılma riskiyle karşı 
karşıya kaldığını dile 
getiren Dr. Çubukçu, 
masa başında 
sürekli başı öne 
eğik olarak 
çalışanlara da bu 
riskin mevcut 
olduğuna dikkat 
çekti. Boyun 
ağrısının çok çeşitli 
sebepleri bulun
duğunu, her boyun 
ağrısının boyun 
fıtığı anlamına 
gelmediğine de işaret 
eden Dr. Çubukçu, 
doğuştan gelen şekli 
bozukluklar, eklem 
romatizması, duruş 
bozuklukları, kas 
spazmları ve 
yumuşak doku 
romatizmaları gibi 
durumların boyun 
ağrısına neden ola

bildiğini, bu açıdan 
boyun ağrısı 
tedavisinin başarılı 
olabilmesi için 
teşhisin de 
doğru konulması 
gerektiğini söyledi. 
Boyun fıtığında, 
kollarda başlayan 
ve arka kürek 
kemiğine doğru 
yayılan, göğüste de 
kendini belli eden 
ağrılar hissedilebile- 
ceğine ve 
hastaların bu 
durumda kalp 
hastası olduklarını 
düşünebileceklerini 
kaydeden Opr. Dr. 
Ahmet Çubukçu, 
birçok hastalıkta 
olduğu gibi boyun 
fıtığında da erken 
teşhis ve doğru 
tedavinin önemini 
vurguladı.
Uygun bir tedavi 
programıyla 
hastalığın kontrol 
altına alınabileceğini 
belirten Dr. Çubukçu, 
tedavi sürecinde, 
ilaç tedavisi ve 
fizik tedavi başta 
olmak üzere 
çeşitli egzersizlerin 
yer aldığını ifade 
etti.
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Sinüzit hakkında bilinmesi gerekenler
Sinüzit hakkında 
bilmek istediğiniz 
her şeyi bu haberde 
öğrenebilirsiniz! 
Yüzün her bir yarısın
da yerleşen dört tipi 
vardır. Her sinüs bir 
kanal ile burun içi ile 
irtibatlıdır ve içi hava 
ile doludur. Bu 
hastalık, sinüslerin 
burun içi ile irtibatını 
sağlayan kanalların 
tıkanması sonucu 
oluşur.Kanal tıkanınca 
sinüs havalanamaz 
havalanmayan yerde 
bakteri ve virüsler 
ürer ve enfeksiyon 
gelişir.
Görülme sıklığı nedir? 
Erişkin insanların 
yaklaşık %16 sim 
etkileyen bir rahatsı
zlıktır. Amerikada 
yapılan bir araştırma
da 30 milyon insanı 
etkilediği tesbit 
edilmiştir.VE bu 
ülkede en sık rast
lanılan kronik hasta 
lık olduğu görülmüş 
tür.^Ülkemizde böyle 
bir araştırma yapılma
makla beraber ordan 
çokrfarklı olmadığı 
tahmin edilmektedir. 
Daha çok kimlerde 
rastlanır?
Sinüzit aktif veya 
pasif sigara içenlerde 
sık rastlamr.Çahşma 
ortamındaki hava 
kalitesi düşük olan 
insanlarda da sinüzit 
rastlanır.Örneğin 
devamlı klimalı kuru 
ortamda çalışanlar 
veya tozlı dumanlı

ortamda çalışanlar 
gibi. Alerjik bünyeye 
sahip olanlar veya 
burun içinde kemik 
eğikliği veya başka 
anatomik bozukluklar 
olan insanlarda kronik 
sinüzit adayıdır.Yoğun 
tempoda çalışan bu 
sebeple vucut direnci 
düşük olan insanlar 
kolaylıkla sinüzit ola
bilir. Banyo sonrası 
saçını kurutmayan, 
rüzgarlı ortamlarda 
sık bulunan veya ken
dini korumayan kişi 
lerde sık sık 
sinüzit olurlar. 
Sinüzitin belirtileri 
nelerdir?
Sinüzit ilk önce yüzde 
ağrı,basınç veya dol
gunluk hissi vererek 
kendini gösteriri. Ağrı 
genellikle yeni başla 
mış sinüzitlerde olur. 
Hastalık kronikleştik 
çe, ağrının yerini 
başta ağırlık veya 
dolgunluk hissi alır. 
Başlangıç devresinde
ki sinüzitlerde burun
dan cerahatli akıntı 
ön planda iken rahat-

sizlik ilerledikçe bu 
akıntı genizden sinsi 
sinsi devam eder, 
özellikle bu akıntının 
yutulması ile farenjit 
ve mide rahatsızlıkları 
gibi sindirim sitemine 
ait belirtiler kendini 
gösterir.
Sinüzit burun tıkanık
lığına yol açar, 
devamlı Tıkalı burun 
ise özellikle ileri yaş
taki hastalarda başka 
hastalıklara zemin 
hazırlar.tansiyon.kalp 
ve akciğer hastalıkları 
gibi, Sinüzit ağız 
kokusu yapabilir. 
Özellikle geceleri ken
dini belli eden öksü 
rüklere yol açar.
Sinüzit Halsizlik, key
ifsizlik, isteksizlik gibi 
depresyon belirtilerr 
ine benzer şikayetlere 
yol açar. Aslında kro
nik sinüzit sebebi ile 
bu tip şikayetleri olan 
hastaların hastalık
larını bilmediklerinden 
psikiyatristlere bile 
gittiğini görmekteyiz. 
Sinüzit koku kaybı 
yapabilir.

Ses kalitesi bozulur 
ve burundan 
konuşma gelişir 
Neden başağrısına yol 
açar?
Sinüslerin içindeki ilti
habın etkisi ile sinüse 
komşu dokuların hep
sinde ağrı olabilir. Bu 
baş ağrısı şeklinde 
olacağı gibi, göz,diş 
ve kulak ağrısı şek- 
lindede olabilir. 
Bunun dışında sinüzit 
sebebi ile oluşan 
burun tıkanıklığıda 
başlı başına bir ağrı 
sebebidir.
Sinüzit hastalarının 
en çok dile getirdikleri 
yakınmalar nelerdir? 
En sık başta ağırlık 
hissi. Burun tıkanık
lığı, gece öksürükleri, 
halsizlik, yorgunlık 
keyifsizlik,geniz akın
tısı ve ağız kokusu 
şikayetleri ile bize 
başvururlar.
Nasıl teşhis ediliyor? 
Kendi kendine uygu
lanabilen bir test ile 
sinüzit olup olun
madığı hakkında fikir 
sahibi olunabilir.
1. Yüzünüzde basınç 
hissi .dolgunluk veya 
ağırlık hissi var mı?
2. Burnunuz tıkalı mı?
3. Koyu ,sarı -yeşil 
burun akıntınız 
varmı?
4. Geniz akıntınız var 
mı?
5. Koku duyunuz da 
azalma varmı?
6. Baş ağrınız varmı?
7. Nefes darlığı hissi 
ve öksürük varmı

Elma suyunu 
süzmeden için

Tortulu elma sularının 
daha çok antioksidan 
içerdiğini biliyor 
muydunuz?
Araştırmacılar elma 
suları arasında 
yaptıkları karşılaştır
mada süzülmemiş 
tortusuyla içilen 
elma suyunun daha 
çok antioksidan 
içerdiğini tespit etti. 
Antioksidanlar, 
vücuda zarar veren ve 
hastalığa neden olan 
molekülleri nötr
leştiriyor.
Üreticiler, tortusu 
alınmış elma 
suyunun tüketici 
için daha cazip 
olduğunu 
düşünürken,

perakendeciler de 
süzülmüş elma 
suyunu uzun 
raf ömrü için 

tercih ediyor.
Araştırmanın 
başında bulunan 
Polonya'daki 
Wroclaw Üniversite- 
si'nden Dr. Jan 
Oszmianski, 
"Tortulu elma 
suları daha çok 
antioksidan 
içeriyor" dedi. 
En sağlıklı seçim 
için öneride de 
bulunan Oszmianski, 
"Elmayı kabuğu 
ile tüketmek daha 
çok antioksidan 
alma açısından daha 
iyi" dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE

Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 10 79
513 30 33
513 14 25

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)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 51459 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185
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Gemliksporlu futbolculara moral yemeği
I-- T  .,.JIIİ—■II millili i..- ...... --------?-------------J —

Seyfettin ŞEKERŞÖZ 
Yeni sezon hazırlık
larına başlayan 
Gemlikspor'a 
Genel Sekreter 
Serdar Özaydın 
tarafından moral 
yemeği verildi. 
İstiklal Caddesi 
Aydın Izgara'da 
verilen yemeğe 
takımın antrenörleri 
ile futbolcuları 
tam kadro 
halinde katıldı.
Hedefini Bursa süper

Ligi olarak 
hedefleyen birinci 
amatör küme 
takımlarından 
Gemlikspor'da 
morallerin yerinde 
olduğunu söyleyen 
Serdar Özaydın, 
takımın arkadaşlık 
havası içinde 
hedeflediği amaca 
mutlaka ulaşacağını 
söyledi. 
Sezon açılışının 
Şubat ayı ilk haf
tasında yapılacağını 
bildiren Serdar

Özaydın, genç ve 
mücadeleci bir takım 
kurduklarını belirte 
rek "Gemlikspor'u 
layık olduğu yere 
bu arkadaşlarımız 
çıkaracaktır. Onlara 
yönetim olarak 
güvenimiz tamdır. 
Başkan imiz Faruk 
Güzel'in verdiği 
destekle onlar bu 
hedefe ulaşacaklar 
ve Gemlik'in 
adını yine sporda 
duyuracaklardır" 
şeklinde konuştu.

E1EMAN1AR ARANIYOR
Turizm sektöründe, Bursa, İzmir, Balıkesir 

illerinde faaliyet gösteren şirketimizin 
GEMLİK İDARİ OFİSİNDE 

görevlendirilmek üzere;
Konusunda 3 yıl iş deneyimi olan 

World ve Excel programları kullanabilen 
İletişim ve koordinasyon becerisine sahip 

23 ■ 45 yaş arasında bayan

* Mali - İdari Koordinatör
* Sekreter
* Reklam ve imaj koordinatörü

ARANMAKTADIR
Ön müracaatların en geç 

23 Ocak 2007 Sah gününe kadar 
CV ile fakslanması gerekmektedir.

FAX: 0.224 247 92 40



Anıtlar Yüksek Kurulu’na yapılan şikayet üzerine arkeolojik araştırma başlatıldı

Yeni Çarşı zemininde
tarih aranıyor

info@gemlikkorfczgazetesi.com

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 

Goldstar Cemal Turan
Fabrika & İşyeri Toplu 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez: İskele Meydanı No: 15 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 42 20 Fax : 524 71 06 
Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 

Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

Gemlik Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Cazibe Merkezinin temel kazı çalış
maları sırasında tarihi eserlerin bulunduğunun Anıtlar Yüksek Kurulu’na şikayet 
edilmesi üzerine çalışmalar durduruldu. Bursa Müze Müdürlüğü’nden gelen yet 
kililer gözetiminde zeminde kazı yapılarak arkeolojik bulgular aranıyor. Syf3’de

23 Ocak 2007 Salı 25 YKr. (250.000 TL.)

Korkunç ama gerçek. Manastır’da halk diken üstünde

Manastır’da bir pizza kulesi
Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hofmail.com

Yeni Polat Alemdarlar mı?
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 

Hrant Dink’in katilinin yakalanmasından 
sonra, azmettirici olarak gözaltına alınan 
“Ağabey” lakablı Yasin Hayal, yeni bir Polat 
Alemdar mı?

OsmanlI İmparatorluğu döneminde, erme- 
nilerin Türkiye’den tecrit ettirilmesi olayı 
konusunda aleyhimize alınan kararlar sü 
rerken, Türk ermeni dostluğundan yâna, 
demokrat, barışçı bir ermeni gazetecinin 
öldürülmesi olayını arkasında basit kişisel 
bir görmek olanaksızdı.

Dün, İstanbul Valiliği’nden yapılan açıkla
mada, ilk bulgulara göre kendini yerel kahra
man ilan etmiş, Kurtlar Vadisi filminin 
kahramını Polat Alemdar sanan bir manyak 
çıktı karşımıza..

Dilerim olay bununla sınırlı kalır da işin 
içinden başka hind oğlu hindler çıkmaz.

12 Eylül rejiminin yarattığı tiplerden olan 
Polat Alemdarlar çoğalırsa Türkiye’ye 
gerçek demokrasinin gelmesi zorlaşır.

Adam, çevresine topladığı bir avuç genci 
etkisi altına alarak silah talimleri yaptırıyor, 
Trabzon’da McDonald’! bombalıyor ve ceza
evinde yatıyor.

Çıkınca Polat Alemdar’ı oynuyor!
Tehlike burada.
Türkiye’de daha çok Polat Alemdarlar var.
Bunlar kimin canını yakacak belli değil.
Sapık, “O görevini yaptı ve Türkiye’nin 

onurunu kurtardı” diyor?

17 Ağustos 1999 yılında yaşa 
nan Marmara depremi sonrası 
özellikle Manastır Bölgesi’nde 
birçok bina hasar görürken, 
6 katlı Bihter Sitesi’ndeki bir blok 
adeta Pizza kulesi gibi eğilerek 
etrafına tehlike saçmaya devam 
ediyor. Bina boşaltılarak 
kaderine terk edilmiş durumda. 
Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, yaptırdıkları 
incelemede Manastır’da toprak 
kaymasının söz konusunun 
olduğunu belirterek, "Manastır 
her yıl belli oranda denize doğru 
kayıyor" dedi. Haberi sayfa 5’de

mailto:info@gemlikkorfczgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hofmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yaşam diye bir şey

Yaşam değirmeni 
nin taşları çok acı
masız.

Değerleri bir bir 
öğütüyor.

İnsanlar ağır 
koşulların altında 
eziliyor.

Ancak..
Yaşam devingen 

her şeye rağmen 
sürüyor.

Onun için umut
suzluğa kapılmak 
yok.

Az sonra 
karşınıza ne çıka
cağını bilmiyor
sunuz?

Belki eski bir 
dosta, belki okun
muş

kitaplar satan bir 
sahafa da rastlaya
bilirsiniz...

Açık bir pencere
den bir piyano sesi 
duyabilirsiniz ya da 
bir Rumeli türküsü

Bir söğüt ağacı 
görebilirsiniz 
çocukken 
kabuğundan 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

düdük yaptığınız... 
Ne sevinci ? 
Ne yaşamı ? 
Ne eğlencesi di 

yorsanız eğer .
Yaşam sürüyor..
İçinde, sadece 

sizin gördüğünüz 
çiçekler açan!

Yalnızca sizin 
müziklerinizin 
çaldığı bir bahçe...

Sokmayın oraya 
herkesi!

Çiçeklerinizi 
başkalarının 
çapalamasını bekle
meyin!

Şarkılarınızı 
başkalarına söylet
meyin!

Hepinizin 
yaşamından bir 
şeyler çalınıyor.

. Ümitlerinizi 
öldürüyorlar.

Çaresiz bırakıyor
lar sizi...

Ama gene de bir 
yaşamınız var sizin!

Sadece size ait 
bir bahçeniz..

Durup soluk

lanacağınız, 
çiçeklerini seyrede
bileceğinim bir 
bahçe...

Yaşam var!
Her zaman, size 

keşfedilecek geniş 
alanlar bırakan.

Ne kadar 
yaşarsanız 
yaşayın, daima 
bilmediğiniz, kuytu
larına sokul
madığınız bir 
yaşam.

Bir an sabaha 
karşı uyanıp 
yeniden doğan 
güneşe baka
bilirsiniz...

Çok sevdiğiniz 
bir kitabı bir daha 
karıştırabilirsiniz...

Aşık olabilir ya da 
aşık olmayı 
düşünebilirsiniz...

Sevdiklerinizi 
özleyebilir ve bir 
gün yeniden 
kavuşabileceğinizi 
hayal edebilirsiniz...

Geceleri 
ağaçların daha

değişik 
koktuğunu fark 
edebilirsiniz...

Evinize bir gün 
de, başka bir yoldan 
gidebilirsiniz...

Alışkanlıklarınızı 
değiştirmek için 
kendinize karşı 
müthiş bir savaş 
açabilirsiniz.

Dertler çok...
Sıkıntılar bitmi 

yor...
Günler birbiri 

ardına buruşup 
eskiyor...

Yorgunsunuz...
Belki yeniksiniz... 

Teslim mi olacak
sınız peki?

Hayal kurmaya
cak mısınız?

Ağaçlara bakma 
yacak mısınız?

Denizlere şaş
mayacak mısınız?

Ani ve sebepsiz 
sevinçlere inanma 
yacak mısınız?

Yaşam diye bir 
şey var.

Elinizin altında...

Bakan Güler Bursa’da

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
Türkiye'nin 
önümüzdeki 
dönemlerde enerji 
konusunda sıkıntı 
yaşamaması için 
gece gündüz 
çalıştıklarını bildirdi. 
Bakan Güler, 
Akenerji'nin Bursa- 
Uluabat'ta bulunan 
kuvvet tünelini 
ziyaret etti. Güler'e, 
tesisleri ziyaretinde 
Akenerji Genel 
Müdürü Önder 
Karaduman tarafın
dan tesis ve 
Akenerji'nin gelecek 
dönemlerine ilişkin 
yatırım planları 
hakkında bilgiler 
verildi.
Enerji üretiminde 
doğalgaza bağımlılı 
ğın azaltılması gerek 
tiğine dikkat çeken 
ve enerji konusunda 
yenilenebilir-yerli 

kaynak kullanımının 
önemine işaret eden 
Bakan Güler, Akener 
ji’nin Uluabat'ta yap
mış olduğu tesisi de 
buna örnek gösterdi. 
Akenerji Uluabat 
tesisinin 11 kilome
trelik bir tünelden 
oluştuğunu ve şu 
anda bin 100 
metrelik kısmının 
delindiğini anlatan 
Güler, tünelin 380 
metre kod meydana 
getirerek elektrik 
üreteceğini söyledi. 
Güler, bitiş tarihi 
2009'dan 2008'e 
alınan tesisin ilk 
olarak Devlet Su 
İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü 
tarafından proje
lendirildiğini, 
işleri hızlandırmak 
için bu tesisle 
birlikte 6 projeyi 
daha özel sektöre 
devrettiklerini 
bildirdi.

SATILIK ARSA

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL 
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL 
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola 
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe 149 M2 Deniz Manzaralı yola 
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imarlı
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı yol
90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL
AA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın 
50.000 YTL
AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2

| Zemin Etüdlû 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL 
AA-086 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama
İmarlı 1.500.000 YTL
AA-091 Yalova yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 20000 M2 Gemlik'e çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL
AA-105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır 
konut İmarlı 65.000 YTL
AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trlzm teşvik böl
gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

www.kocakgayrimenkul.com
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SATILIK ÇİFTLİK
E E-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev
meyve ağaçlı 130.000 YTL
EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tek kat ev var 140.000 YTL

SATILIK DAİRE
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5 kat 2*1 kaloriferli 70.000 YTL 
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL

EE-018 Harnidıye Mh. 144 M2 4.kat 
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer, 
kalorifer, full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz 
bakımlı daire 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazan 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5.kat deniz yola cephe, 
kaloriferli 70.000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola
cepheli kaloriferli 70.000 YTL
EE-061 Balıkpazarı 88 M2 5,kat 
2+1 bakım ister 35.000 YTL 
EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full 
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamidiyo Mh. 114 M2 l.kat 3+1
bakımlı daire 60.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Dinçor Mh. 130M2 2.kat 
3+1 yeni bina 80.000 YTL *
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyeri!, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 Kat 3+1 Deniz manzaralı
kalarlfer özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks
kalariferli 120.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
125.000. YTL
EE-125 Manastır 155 m2 1.2.3.4. Katlarda 3+1 daire 2007 
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120.000 YTL 
EE-1'30 Manastır 195 M2 .2.2.3.4. Katlarda 4+1
2 banyo,2 WC, asansörlü, doğalgazlı 5 adet
170.000 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı,
kartonpiyeri! 70.000 YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000

EE-149 Hamıdiye Mh. 110 M2 3 + 1 Gazi okulu yanı bakım' 
lı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3 + 1 özel yapım full
lüks daire 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 site içerisinde bakımlı
manzaralı full eşyalı 42.000 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3+1 bakımlı deniz 
manzaralı 100.000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak 80.000 YTL
EE-159 Dörtyol 130 M2 10. kat 3+1 özel yapım lüx 105. 
YTL

.000

EE- 176 Orhangazi Cad. 90 M2 5. Kat 2+1 Kaloriferli, 
bakımlı 65.000 YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4. kat 3+1 bakımlı daire
80.00 YTL
EE-181 Hamidiye Mh. 108 M2 4. Kat 3+1 doğalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamidiye Mh. 160 M2 4. Kat 3+1 Krediye uygun
doğalgaz kapıda 75.000 YTL
EE-186 İstiklal Cad. 148 M2 5. Kat 3+1 Deniz manzaralı
asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2+1 Asansörlü, keler-
Iferll, full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 Bamdı daire 60.000
YTL
EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
60.000 YTL
EE-194 Manastır 115 M2 2. Kat 3+1 bakımlı full daire
85.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 

11.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75,000 YTL 
EE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi’de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL 
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazarı 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000 
YTL
EE-156 Dr. Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili, 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE-175 Kumsaz 105 M2 2 katlı 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL 
EE-178 Gemsaz 180 M2 2 Katlı bağ evi 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı
EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize sıfır, 
jakuzili bahçe 325.000 YTL
EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 triplex site içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 
250.000 YTL
EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tnpleks site içinde yüzme havuzu, 
özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL
SATILIK ZEYTİNLİK

AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL 
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto- 
bün geçecek 120.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı,
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40.000 YTL
EE-173 Ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 YTL

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Anıtlar Yüksek Kurulu’na yapılan şikayet üzerine 
arkeolojik araştırma başlatıldı

Yeni Çarşı zemininde 
tarih aranıyor

Gemlik Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Cazibe Merkezinin 
temel kazı çalışmaları sırasında tarihi eserlerin bulunduğunun 
Anıtlar Yüksek Kurulu’na şikayet edilmesi üzerine çalışmalar dur
duruldu. Bursa Müze Müdürlüğü’nden gelen yetkililer gözeti
minde zeminde kazı yapılarak arkeolojik bulgular aranıyor.

I YazıYORUM
I Diş Hekimi Özcan VURAL

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

Bizlere ne oldu?

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Zemin kazı çalış
maları durdurulan 
eski Yeni Çarşı 
alanında arkeolojik 
bulgu arama çalış
maları başlatıldı.'*. 
Bursa Müze 
Müdürlüğü'ne 
bağlı bir yetkilinin 
gözetiminde başlayan 
kazı çalışmalarında 
Gemlik Belediyesi . 
işçileri şeritle 
çevrilen alanı didik 
ederek arkeolojik 
bulgular arıyorlar. 
Yaklaşık 2 ay önce 
ihalesi yapılan' ve 
2007 yılının Aralık 
ayında bitirilerek 
teslim edilmesi 
planlanan inşaat 

| kazı alanında 
I görülen taş duvarla!* 

nedeniyle Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu’na 
bildirilerek 
çalışmalar 
durdurulmuştu. 
Bursa Müze 
Müdürlüğü’nden 
gelen yetkili 
gözetiminde 
başlatılan kazı 
çalışmalarında eğer 
bir arkeolojik bulguya 
rastlanırsa inşaatın 
başlama süresi de 
uzun bir zaman 
geriye bırakılmış 
olacak.
Kazının bitiminden 
sonra elde edilecek 
bulguların 
değerlendirilerek 
Gemlik'in ortasında 
yükselecek cazibe 
merkezinin geleceği 
de belirlenmiş 
olacak.
Yeni Çarşının zeminin 
kazılmasıyla birlikte

bazı kişilerin de 
inşaatın 
durdurulması için 
girişimlerde 
bulundukları 
ileri sürülürken 
üst yolun zarar 
görmemesi için

başlatılan istinat 
duvarı yapımı da 
durdurulmuştu. 
Ön kısmında bulunan 
emlak sahiplerinin de 
yeterli haklarının 
verilmediğini öne 
sürerek başlattıkları

itirazların sürdüğü 
belirtilirken kazılarda 
Arkeolojik bulgulara 
rastlanıldığında 
ise inşaatın akıbetinin 
ne olacağı ise 
şimdiden merak 
konusu oldu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bizlere ne oldu?... Şöyle de sorabiliriz.. 
Türkiye’de neler oluyor ?...

Bir toplum, bir millet düşünün ki hasletleri 
ile insanlık denen kulenin en üst katmanların
da iken, yuvarlanarak, hem de kar topu misali 
her geçen gün daha da büyü yen bir değer kay
bıyla aşağılara gidiyor...

Sosyologlar yazıyor, çiziyor, psikologlar 
söylüyor, toplum katmanlarında büyük erozy
onlar oluşuyor, Türk toplumu yanlış yollara 
gidiyor, buna dur denmezse büyük bir yıkım 
olacak, kimse de bunun altından kalkamayacak 
diyorlar...

Burada da en büyük suçlu bence siyasi par
tiler.. Bir kaç fazla oy alabilmek için topluma 
yanlış hedefler, bilgi, yalan şeyler söyleyip, 
kendi rahatlarını, koltuklarını korumak için 
“Önce ben sonra vatan" düşüncesine

| katıldılar.
| Alın işte size acı bir örnek... Ailesine iş -aş, 
Eğitim veremediğiniz, intercafelerde veya telev- 
oleler de vakit geçiren, kitap okurhamış, sığ bil
gili bir sürü genç..

Televizyonu dahi bir seviye getirememiş bir 
hükümet...

Bir ailenin veya toplumun ekonomik durumu 
iyi olabilir veya bozulabilir.. Zaman içinde bu 
düzelebilir, bunun içinde uzun zamana gerek
tirmez.; Ama toplum bozulursa, bunun - 
düzeltilmesi çok zordur ve birkaç nesil ister.

Hrant Dink’i öldürdüler. Kafasına sıktılar, 
yıktılar yere.. Bir cana kıydılar sonuçta. 
Peki Hrant Dink kim? Bu ülkenin insanlarının 
çoğu Dink’i sadece öldürüldüğünde tanıdı.

“Demekki Türkiye’de böyle bir gazeteci var
mış... Hem de Ermeni gazeteciymiş.. “Şaşırdı 
benim Anadolu insanım. “Vay be..’’ dedi, 
gözünü televizyondan ayırmadı..
Medya Hrant Dink ‘ten övünçle, gururla bahset
ti... Anadolu insanının tanıdığı bir çok gazeteci, 
sanatçı, siyasetçi çıktığı ekrandan titrek sesiyle 
O’ndan gururla bahsetti.
O’nun ölümünün Türkiye’nin sonu olabileceğini 
falan da söylediler.

Koca koca gazeteler manşetlerine taşıdı 
i yaşananları. Kimi.ileri aidin. “Hrant'Dink 
I Türkiye'dir başlığı attı, kimi de “Hepimiz 
Hrant’ız” dedi.
Bir gazete de “Hepimiz kardeşiz..” diye başlık 
yaptı. Doğrudur. Bu ülkede dil, din, ırk, cinsiyet 
gözetmeden koyun koyuna yaşaya bilirsek 
elbette ki kardeş olmalıyız. Kardeş olduğumuzu 
da unutmamalıyız..

İşte sorun burada başlıyor.. Birkaç gün 
sonra bunlar unutulacak, bizler yine,

Nerede olduğumuzu, nereye gittiğimizi bir 
kenara bırakıp, Televoleler de, intercafeler de 
sigaramızı yakıp tüttürürken , maç geyiği 
yapacak, eğer bize dokunan bir yanı varsa

Bağırıp çağıracak diğerleri kafasını dahi 
çevirip ilgilenmeyecektir...

Sen. ben buyuz arkadaşım... Onun için hiç 
tafra yapmadan aynaya bak ve hakiki yüzünü 
görmeye.çalış.. Eğitim ortalamamızın ilk okul 
üçüncü sınıf olduğunu da bilmiyorsun.. Daha, 
ilkokulu dahi bitirememiş bir toplumun fer
disin... Kısaca sen hiçbir şeysin...

Onun için, eğitimşiz olduğun için hep yanlış 
yapıyorsun..

Iş-aş bulamıyorsun - okula gitmiyorsun, 
kitap okumuyorsun., bir mesleğin yok,

Sordukları zaman her işi yaparım diye zaval
lılığını kendi ağzınla söylüyorsun..

Onun için seni Avrupa’ya en pespaye işleri 
yaptırmak için çağırıyorlar.

AvrupalIları .eğitimlerini, meslek sahibi 
olmalarını, ekonomik yaşayışlarını görüyor 
,amâ yinede küvette kurban kesip gettoların
dan çıkamıyorsun..

Zavallılığını din yoluyla örte bilir miyim 
hesabı içinde yanlış oy kullanıyor, ondan son
rada ağlaşıyorsun...

Ben sana de diyebilirim ki arkadaşım.. Ben 
sana acımıyorum, Allah acısın...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Genç Tiyatrocular Derneği açıldı

Seyfettin SEKERSÖZ
Yaklaşık üç ay önce 
kurulan Gemlik Genç 
Tiyatrocular Kültür ve 
Sanat Derneği açıldı. 
Eski Belediye 
karşısındaki sokakta 
açılışı yapılan derne 
ğin kurdelesini Nokta 
Tiyatrosu sahibi 
Abdullah Şahin kesti. 
Sinan Koçar ile 
Altan Özbabalık'ın 

öncülüğünde kurulan 
Gemlik Genç 
Tiyatrocular Kültür 
ve Sanat Derneği'nin 
ilçede ihtiyaç duyulan 
etkinlikleri gençlere 
sunarak büyük bir 
boşluğu doldurması 
bekleniyor.
Derneğin açılışını 
yapan ünlü tiyatrocu 
Abdullah Şahin, yeni 
dekora edilen dernek 
binasında genç tiyat 

rocular ile sohbet 
ederek onlardan 
çalışmaları hakkında 
bilgiler aldı.
Tiyatronun sevilerek 
yapılmasında iste
nilen amaca ulaşıla
cağının altını çizen 
Nokta Tiyatrosu 
Sahibi Abdullah 
Şahin, Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer

tiyatro yapma imkanı 
yaratmak olduğunu 
söylediler.
Üye kayıtlarına

başlanılan Gemlik 
Genç Tiyatrocular 
Kültür ve Sanat 
Derneği'nde bir

süre sonra yapılacak 
ilk genel kurul 
ile yeni yönetim 
oluşturulacak.

MÜJDE! ÜNVER TRAKTÖRDEN
YENİ YIL FIRSATI !

ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 
PEŞİNATSIZ; İPOTEKSİZ, 

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ 
TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR.

ARAYIN GÖRÜŞELİM
NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77
0.532 312 22 39 - 0.532 673 92 88
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I Korkunç ama gerçek. Manastır’da halk diken üstünde

Manastırda bir pizza kulesi
17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara depremi sonrası özellikle Manastır bölgesinde birçok bina 

hasar görürken, 6 katlı Bihter Sitesindeki bir blok adeta Pizza kulesi gibi eğilerek etrafına tehlike 
saçmaya devam ediyor. Bina boşaltılarak kaderine terk edilmiş durumda.

Ercüment ESEN

Marmara depreminin 
ardından 8 yıl 
geçmesine rağmen 
Manastır 
Bölgesi’nde İtalyan
ların ünlü Pizza 
Kulesini anımsatan 
şekilde her an 
yıkılma tehlikesi ile 
karşı karşıya olan 
ve deprem sonrası 
tamamen boşaltılan 
Bihter Sitesi, çevre
sine korku salmaya 
devam ediyor. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, yap
tırdıkları incelemede 
Manastır’da toprak 
kaymasının söz 
konusunun 
olduğunu belirterek, 
"Manastır her yıl 
belli oranda denize 
doğru kayıyor" dedi. 
Manastır da yolun 
altında bulunan ve 
eğik şekilde ayakta 
durmaya çalışan 6 
katlı Bihter Sitesi, 
faciaya davetiye 
çıkartırken, 
çevresinde oturanlar 
da korkulu 
geceler yaşatmaya 
devam ediyor. 
Deprem kuşağında 
olan ilçemizin 
Manastır 
Bölgesi’nde zaman 
zaman yaşanan 
toprak kaymaları 
sonucunda her an 
yıkılma riski olan 
binaların yetkililerce 
boşatılması ve bazı 
binalara da girilme 
mesi için yapılan 
ikazlar sonucu başta 
bu bölgede oturan 
vatandaşlar olmak 
üzere tüm gözler 
bir kez daha 
Manastır'a çevrildi.. 
Zemin Edüt çalış
malarının yetersiz 
düzeyde olduğu 
iddia edilen alanlara 
yapılan çok katlı 
binalarda toprak 
kaymalarının 
meydana geldiği 
açıklanırken, 
halk arasında ise 
"Manastır'daki 
binalar kayıyor ve 
çöküyor" şeklinde 
çıkan söylentiler 
ise bölgede oturan 
vatandaşlar arasında 
da korkuya ve 

endişeye 
neden oluyor. 
Son zamanlarda 
Manastırda yaşanan 
toprak kaymaları ve 
yana yatan binalara 
tanık olan vatan
daşlar "Manastır’da 
neler oluyor?" diye 
birbirlerine sorar
larken, bir an önce 
de gerekli araştır
maların yapılmasını 
isterlerken kayan 
binaların da vakit 
geçirilmeden 
yıkılması gerektiğini 
söylediler..
MANASTIR DENİZE 
KAYIYOR
Öte yandan Mimarlar 
Odası Gemlik Temsil 
ciliği ve TMMOB 
Şehir Plancıları 
Odası Bursa şubesi 
Gemlik'te mercek 
altına aldığı başta 
Manastır belgesinde 
yaptığı incelemeler 
sonucu ortaya çıkan 
korkunç rapor 
"Manastır Bölgesinin 
her an tehlike ile 
karşı karşıya" 
olduğunu gösterdi. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan konuy
la ilgili gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Manastır 
Bölgesi’nde tehlike 
çanlarının çaldığını 
bir kez daha hatır
latırken, raporun 
içeriği hakkında 
şu bilgileri verdi. 
"Manastır böl
gesinde toprak kay
ması söz konusudur 
ve her yıl belli oran
da denize doğru 
kayma saptanmıştır. 
Manastır bölgesinde 
yolun altında yer
leşime açılan bölge 
oldukça tehlikeli ve 
kayma riski yüksek 
bir bölgedir.
Manastır yolunun 
altı tam bir intihardır. 
Gemlik Jeolojik, 
jeoteknik ve jeofizik 
açısından oldukça 
riskli bir bölgedir. 
Mevcut araştırmalar 
göstermiştir ki 
depremsellik, sel, 
heyelan, kayma 
etkin parametre 
lerdir. Körfezin 
devamında uzanan 
alüvyon zeminli ve 
iki fay hattı

Ji^
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PLANI
—BOlGcşj

barındıran yerleşim 
alanına ilişkin 
fonksiyonlar, plan 
üzerine işlenmiş 
hatta bu plan ile 
yeni planlar üretil 
miştir. Belediye 
Başkanımıza deprem 
konusunda Gemlik 
için ne yaptığını 
sorduğumuzda 
Belediye 
Başkanımız bize 
deprem için 
40 bin ceset tor
bamız hazır diyerek 
beklemediğimiz ve 
üzücü bir cevap 
aldık" şeklinde 
konuştu.

g Gemlik Temsilcisi
r OsmanTuran

tehlike’Çan larmn 
çaldığını hatırlattı
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“Bu kurşun Türkiye’ye sıkılmıştır” Dink bugün toprağa veriliyor
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Hrant Dink'e sıkılan 
kurşunun Türk mil
letine ve Türkiye'ye 
sıkılan kurşun 
olduğunu belirterek, 
bu tür cinayetlerin 
bazı kendini 
bilmezler tarafından 
her ülkede işlendiği
ni ifade etti.
Erdoğan, "Özgürlük
lere inanmış gerek 
AB, gerekse diğer 
ülkelerin bu olayı, 
bu şekle dönüş 
türmek suretiyle 
değerlendirmeyecek
lerine inanıyorum" 
dedi.
Başbakan Erdoğan 
ve İtalya Başbakanı 
Romanı Prodi, 
Başbakanlık Merkez 
Bina'daki başbaşa 
ve heyetlerarası 
görüşmelerin ardın
dan ortak basın 
toplantısı düzenledi. 
İki Başbakan, 
basın toplantısının 
sonunda gazeteci
lerin sorularını 
cevapladı. Başbakan 
Erdoğan, bir Italyan 
gazetecinin 
Türkiye'nin AB'ye 
üyelik şartlarından 
birinin daha fazla 
basın özgürlüğü ve 
daha fazla demokrasi 
olduğunu belirtmesi 
ve 'Türkiye’de daha 
fazla basın özgür
lüğü olsa Ermeni 
asıllı gazeteci 
Hrant Dink öldürülür 
müydü?' diye 
sorması üzerine, 
Türkiye'de gerek 
yürütmeyi elinde

Dink’i öldüreceğini arkadaşlarına söylemiş
Dink'in katil zanlısı 
Ogün Samast'ın 
yakın arkadaşları 
Murat A. ve Ümit Ö, 
"Bize 1.5-2 ay önce 
önce gidip Hrand 
Dink’i vuracağını 
söylemişti ama 
biz hiç dikkate 
almadık." dediler 
Trabzon'un merkez 
Pelitli Beldesi'nde 
zamanının büyük bir 
bölümünü geçirdiği, 
arkadaşlarından 
Ümit ö, bugüne 
kadar Ogün'ü 
elinde hiç silahla 
görmediğini ifade 
ederek, "Elinde hiç

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 18.12.2006 tarih ve 
İM 039337 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ve 

gümrük vezne alındısı ve ilgili ekleri zayi olmuştur. 
Hükümsüzdür. D.E.B.Y. TEKSTİL SAN. ve Tic. A.Ş.

bulunduranların, 
gerekse demokra 
siye, özgürlüklere ve 
hukuka inanan hiç 
kimsenin bu cinayeti 
savunmasının 
mümkün olmadığını 
vurguladı.
Bunun, alçakça 
işlenmiş bir cinayet 
olduğunu ifade eden 
Erdoğan, "Başından 
beri söylediğim gibi 
burada sıkılan 
kurşun aslında Türk 
milletine sıkılmıştır, 
Türkiye'ye sıkılmıştır, 
Türk demokrasisine 
sıkılmıştır, özgürlük
lere sıkılmıştır" 
diye konuştu. Tek 
tesellilerinin failin 
36 saat gibi kısa bir 
süre içinde bulun
ması olduğunu 
kaydeden Erdoğan, 
özgürlüklere inanmış 
olan gerek AB gerek 
diğer ülkeler bu 
olayı, bu şekle 
dönüştürmek 
suretiyle değer
lendirmeyeceklerine 
inandığını vurguladı. 
Bu tür olayların her 
ülkede bazı kendini 
bilmezlerin, insan 
denilen şerefli var
lığın kendisine saygı 

silah görmedim. 
Taşıdığını da hatır
lamıyorum. Ama 
sadace bir kez av 
tüfeğiyle gördüm" 
dedi.
Ogün Samast'ın aile
siyle sorunları oldu 
ğunu ve babasıyla 
sürekli tartıştığını 
kaydeden Ümit Ö, 
"Evde sorunları 
vardı, sürekli aile
siyle tartışırdı. 
Tartışmalardan sonra 
bazen eve gitmezdi. 
Bize 1.5-2 ay önce 
önce gidip Hrand 
Dink’i vuracağını 
söylemişti ama biz 

duymaktan uzak 
olanların işlediği 
cinayetler ve eylem
ler.olduğuna işaret; 
eden Erdoğan, bun
ları tasvip 
etmelerinin mümkün 
olmadığını dile getir
di. Erdoğan, "İnanı > 
yorum ki şu anda 
bunun derinlikleri 
üzerinde çalışan 
güvenlik güçlerimizin 
bütün çalışmaların
dan sonra adalet en 
adil kararları vere
cektir. Bizim bu 
konularla ilgili yasal 
düzenlemelerimiz, 
Kopenhag Kriterleri 
çerçevesinde hazır
lanan yasal düzen
lemelerdir. Süreç 
bu şekilde devam 
ediyor" diye 
konuştu.
İtalya Başbakanı 
Prodi ise 'Ermeni 
meselesine sizin 
bakışınız nedir, 
Hrant Dink 
öldürüldüğünde bir 
AvrupalI olarak ne 
düşündünüz' sorusu 
üzerine eskiden 
yaşanmış olayların 
bir tarihi analizini 
yapmadıklarını 
ifade etti.

hiç dikkate almadık. 
Böyle bir şey yapa
bileceğini sanmıyor
duk ama gidip adamı 
vurmuş" dedi. Ümit 
Ö, Ogün'ü bugüne 
kadar hiç Yasin 
Hayal ile 
görmediğini de 
belirtti.
Murat A. ise yaptığı 
açıklamada, "Bir şey 
yapacağım derdi ama 
yapmazdı, öyle 
biriydi. Böyle bir 
olayı para için, 
yapacağını zannet
miyorum. Gaza 
gelip yapmış olabilir" 
diye konuştu.

Agos Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni 
Hrant Dink'in cenaze
si bugün Kumkapı' 
daki Meryem Ana 
Ermeni Kilisesi'nden 
kaldırılacak.
Dink'in cenazesi 
bugün saat 11.00'de 
Genel Yayın Yönet 
menliği'ni yaptığı 
Agos Gazetesi binası 
önüne getirilecek.
Buradaki törenin 
ardında saat 14.00'te

Cerrah; ‘Cinayetin örgüt bağlantısı yok’
İstanbul Emniyet 
Müdürü Celalettin 
Cerrah, Agos 
Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant 
Dink'in öldürülme
sine ilişkin gözaltına 
alınan 7 kişinin 
sorgusunun 
sürdüğünü 
belirterek, cinayetin 
herhangi bir siyasi 
boyutu ve örgüt 
bağlantısı bulun
madığını söyledi. 
İstanbul Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nde 
sorgulanan zanlı 
Ogün Samast'ın.
Trabzon'da 2 yıl 
önce McDonald's'ın 
bombalanması olayı
na karışan Yasin 
Hayal ile bağlantı 
içerisinde olduğunu 
ifade eden Cerrah, 
soruşturmanın 
çok yönlü olarak

Samast'ın annesi; ‘Oğlumu kullandılar’
Gazeteci Hrant Dink’i 
katil zanlısı Ogün 
Samast'ın Trabzon'da 
yaşayan annesi 
Havva Samast, 
Dink'in ailesine 
başsağlığı dilerken 
yaşadıklarına bir 
türlü inanamıyor. 
Trabzon'un merkez 
Pelitli Beldesi 
Afetevler Mahallesi'n 
de oturan Ogün 
Samast'ın annesi 
Havva Samast, 
yaşadıkları nedeniyle 
son derece üzgün 
olduğunu ve olanlara 
hala inanamadığınr 
söyledi. Oğlu 
Ogün'ün iyi fakat 
biraz asabi bir çocuk 
olduğunu kaydeden 
anne Havva Samast, 
"Çok üzgünüm, çok 
kötü durumdayım. 
Nasıl yaptı, neden 
yaptı bilmiyorum. 
Ölenin ailesine 
başsağlığı diliyorum. 
En son Perşembe 
günü kendisiyle 
görüştük. Bir şey

Kumkapı daki Mer 
yem Ana Kilisesi'n 
den kaldırılacak.
Cenaze, törenlerin 
ardından Siliyrikapı 
Yolu üzerindeki 
Balıklı Ermeni Mezar 
lığı'nda toprağa veri 
lecek. Bugün Şişli 
deki Agos Gazetesi 
binası önünden Kum 
kapı' daki Meryem 
Ana Kilisesi'ne kadar 
geniş katılımlı bir 
yürüyüş yapılacak.

sürdürüldüğünü 
kaydetti.
Cerrah, "Cinayetin 
herhangi bir siyasi 
boyutu ve örgüt 
bağlantısı yok. Zanlı, 
milliyetçi duygularla 
cinayeti işlemiş.
Arkadaşı Yasin 
Hayal'le de bu 
konuda görüşme 
lerde bulunmuş" 
diye konuştu.
Bazı basın organ

belli etmedi. Hiçbir 
şey demezdi, biraz 
sinirli, asabi bir 
çocuktu" dedi. 
Olayı televizyondan 
öğrendiğini ve saldır
ganı görünce oğlu 
olduğunu anladığını 
kaydeden anne 
Samast, "Ekranda 
çocuğu görünce 
tanıdım. Benim 
oğlum olduğunu 
eşime söyledim. 
Sonra babası gidip

larında kendisiyle 
ilgili yazılan yazıları 
da eleştiren 
Cerrah, "Bazı 
gazetelerin köşe 
yazarları, hakkımda 
olumsuz yazılar 
yazıyorlar.
Bu kişilerin ne 
yapmak istediklerini, 
nereye varmak 
istediklerini de 
anlamıyorum" 
dedi.

emniyete ihbarda 
bulundu. Biz de daha 
sonra ifade verdik" 
diye konuştu.
Oğluyla yakalandık
tan sonra görüşme 
şansının olmadığını 
ancak televizyondan 
gördüğü kadarıyla 
sağlığının yerinde 
olduğunu belirten 
anne Samast, basın 
mensuplarının soru
ları sonrasında 
baygınlık geçirdi.

I
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği ile İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
katkılarıyla getirilen 
Abdullah Şahin Nokta 
Tiyatrosu gençlere 
yönelik sahnelediği 
oyunla öğrencileri 
madde bağımlılığı 
konusunda 
bilgilendirdi.
Altı kişilik oyunda 
yoksul bir genç ile 
ailesi zengin olan 
genç bir kızın madde 

bağımlılarının elinde 
nasıl kullanıldığı ve 
onların hayatlarının 
nasıl kötü yola 
çekildiği anlatılıyor. 
Uyuşturucu alabilmek 
için annesinin kolun
dan bıçak zoruyla 
bileziğini alan gencin 
parayı uyuşturucu 
satıcılarına vermesi 
ve kendisinin de 
uyuşturucudan 

ölmesini konu alan 
oyunu öğrenciler 
meraklı gözlerle 
izlediler.
Gençlik Çıkmazı 
isimli oyun güzel ve 
eğitici olsa da oyun 
olarak çok kısa 
olması ve büyük 
bölümünün televiz 
yonlarda izlediğimiz 
görüntülerden oluş
ması ise eleştiri aldı.

Isıtma, smalı su ne C 
kontrol çitalarında 
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com


23 Ocak 2007 Salı Sayfa 8

ÖSS’ye başvurular 12 Şubatla başlıyor
Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM), 17 
Haziranda gerçek
leştirilecek Öğrenci 
Seçme Sınavı'nın 
(ÖSS) başvurularını 
12 Şubat-23 Mart 
2007 tarihleri 
arasında alacak. 
ÖSYM, 2007 yılı sınav 
takvimini belirledi. 
Buna göre, ÖSYM, 
2007 yılında ÖSS, 
YDS, KPDS, LES, 
ÜDS gibi sınavların 
da arasında bulun
duğu geniş katılımlı 
toplam 19 sınav 
düzenleyecek.
Lise son sınıf öğren
cileri, 17 Haziranda 
katılacakları ÖSS için 
2006-2007 eğitim- 
öğretim yılının ikinci 
yarısının başladığı 
12 Şubattan itibaren 
23 Marta kadar 
başvurabilecekler. 
24 Haziran 2007 
Pazar günü gerçek
leştirilecek YDS'ye

başvurular da aynı 
tarihler arasında 
yapılacak. ÖSS;ve 
YDS başvuruları, 
liseler ile ÖSYM 
sınav merkezi yöneti
ciliklerinde alınacak. 
ÖSYM'nin 2007 yılın
da yapacağı sınavlar 
ve tarihleri şöyle: 
- Türk Hava Kurumu 
Yabancı Dil Sınavı: 
19 Şubat 
- Üniversitelerarası 
Kurul Yabancı Dil 
Sınavı (Mart dönemi): 
25 Mart
- Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Sınavı (Nisan 
dönemi): 7-8 Nisan 
- Türk Silahlı 
Kuvvetleri Askeri 
Liseler ile Bando 
Astsubay Hazırlama 
Okulu Giriş Sınavı: 
15 Nisan
- Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Seçme 
Sınavı: 15 Nisan 
- Türk Cumhuriyetleri 
ile Türk ve Akraba 
Toplulukları Sınavı

(Yurt dışı): 22 
Nisan
- Jandarma 
Okullar 
Komutanlığı 
Uzman Jandarma 
Okulu Giriş 
Sınavı: 28 Nisan 
- Jandarma 
Astsubay Temel 
Kursuna Alınacak 
Öğrencileri 
Seçme Sınavı:
5 Mayıs 

- Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavı 
(Mayıs Dönemi): 
6 Mayıs 
- Öğrenci Seçme 
Sınavı: 17 Haziran 
- Yabancı Dil Sınavı: 
24 Haziran
-Türk Cumhuriyetleri 
ile Türk ve Akraba 
Toplulukları Sınavı: 
24 Haziran 
- Yurt dışında 
Çalışanların Çocuk
ları İçin Yükseköğre
time Giriş Sınavı: 
1 Temmuz

- Dikey Geçiş Sınavı: 
15 Temmuz
- Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(Eylül dönemi) 
15-16 Eylül 
- YÖK Seviye 
Tespit Sınavı (1. 
Aşama): 
23 Eylül
- Üniversitelerarası 
Kurul Yabancı Dil 
Sınavı (Ekim döne
mi): 7 Ekim 
- Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Şınavı 

' (Kasım dönemi):
11 Kasım
- YÖK Seviye Tespit 
Sınavı (2. Aşama):

Cuma gününe lata yağış beklenmiyor
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

3

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 

______________Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_________________

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _ _
________ Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan___________  

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

____________________ _______ Önünde 115 m2 Bahçeli_________ /_________________

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 40Ö m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

İstanbul'da mevsim 
normalleri üzerinde 
seyreden hava 
sıcaklığının Cuma 
gününe kadar devam 
edeceği bildirildi. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü İstanbul 
Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, İstanbul'da 
Cuma gününe kadar 
yağış beklenmediği 
ifade edilerek, hava 
sıcaklığının mevsim 
normallerinin 
üzerinde seyredeceği 
belirtildi.
Havanın az bulutlu 
ve açık; rüzgarın 
lodostan orta, zaman 
zaman kuvvetli 
eseceği belirtilen 
açıklamada, hava 
sıcaklıklarının, Cuma 
gününden itibaren 
yağışla birlikte 
hissedilebilir 
derecede azalarak 
mevsim normallerine 
ineceği kaydedildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Sohbet Köşesi

Girit’te yaşanmış olaylar - 6
Bugün sizlere Mehmet Demirtaş'tan (Emekli 

Mudanya Lisesi Müdürü) dinlediğim bir olayı 
anlatacağım.

Yunanlılar İzmir'e çıkıp Anadolu içlerine doğru 
ilerlemeleri geliştikçe, Girit'teki Rumlar şımar
mışlar, Türklere takılmaları, sataşmaları, hakaret 
etmeleri artmağa başlamış. Köpeklerine Türk 
isimleri takarlarmış, yolda yürümekte bulunan 
Türk’ün ismini yüksek sesle söylemesi onun 
durup geriye dönmesine sebep olunca, "Sen yo 
luna devam et, ben köpeğimi çağırıyorum" derler
miş. Köşe başlarında saklanan çocuklar sapanla 
yaşlı insanların, kadınların canını acıtır, kaçıp 
saklanırlarmış. (Mudanyah İbrahim Altay'ın ifade
si: Babasının köyünde cami minaresinde ezan 
okuyan müezzin silahla vurulmuş, ikinci bir kişi 
ezanı tamamlayıp namazlarını kılabilmişler.)

Yunanlıların Anadolu içlerine ilerlemeleriyle 
ilgili şişirilmiş büyütülmüş olaylar kahramanlık 
hikayelerine dönüştürülmüş; Rumları zafer 
sarhoşluğuna itmiş, hareketleri zulme ulaşmış 
adeta.

Türklerin içleri gün ışığı görmeyen evler gibi 
kararmış , hepsi kederli, mahzun içlerine kapanık
larmış. Türk esirlerinin adaya getirilmesi onları 
büsbütün vatan kaygısına boğmuş. Günleri 
geçmek bilmiyormuş.

Ancak gün gelmiş yabancı misyondan sızan 
haberler su serpmiş yüreklerine. Daha sonra tıka 
basa dolmuş gemilerle yaralı bereli perişan 
Rumların Girit'e gelişi müjde olmuş onlara.İstiklal 
savaşı mecrasının değiştiği ortaya çıkmış. Türk 
ordusunun Yunanlıları önüne katıp kovaladığı 
gizlenememiş daha fazla. Mustafa Kemal'in ismi 
destanlaşmış dillerde. Rumların coşkusu sön
müş, amma gizli hınçları artmış, ellerinden geleni 
artlarında bırakmıyorlarmış hala.

Tabii ki olayları yediden yetmişe bütün Türkleri 
etkilemiş.

Türk rüştiyesinde Mersinli Nuri hoca isimli 
öğretmen, nereden bulmuşsa Mustafa Kemal'in 
resmi basılmış bir gazeteyi elde etmiş, okula 
getirmiş öğrencilerini okul bahçesinde etrafına 
toplamış.

- Evlatlarım, Anadolu'yu Yunanlılardan kurtaran 
Mustafa Kemal adlı büyük kumandan bu. diye 
elini kaldırıp resmi öğrencilerine göstermiş. En 
yakınındaki öğrencilerden biri istem dışı hareke
tle hocanın havaya kalkmış elini kendine çekerek 
gazeteyi kavramış ve resmi coşku ile öpmüş. 
Onu gören diğer öğrenciler, hocam ben de öpe 
yim, hocam ben de öpeyim diye bağrışmışlar. 
Hoca hepsine öptürmüş resmi. İçlerinde coşku
dan göz yaşlarını tutmayanlar olmuş. Hoca 
gazete haberini şu yorumuyla bitirmiş; Çocuklar, 
bu kurtuluş elbet bir gün bizleri de kurtaracak ve 
kuşatacaktır. Türk halkının o günlerde dillerde 
dolaşan bir halk koşuğu şöyle imiş.

Tu Çemal prep mya katheğla yana kathiz
Çe stolemod rodya me ğarefala yana mosko 

miriz
Çe tu Kostantin prep mya katheğla yana kathi 
Çe mya ğayduro çefali yanati çeçaniz.
Eş anlamı şöyle:

Kemal layık bir iskemleye oturmak için 
Boynuna gül ve karanfiller mis kokmak için 
Kostantin de layık bir iskemleye oturmak için 
Bir de eşek kafası çekiştirmek için.
Yüzyıllar iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamış 

insanların duygularına saygı duyuyor ve duy
mağa devam edeceğim. Ancak, bu günün neslini 
incitmeyi istemeden, bağnazların zalimlerin 
karşısında o zamanın ruh hali içinde söylenmiş 
sözleri yazıma alamadan yapamadım.

Hoşçakalın...
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2007 yılında fiş biriktirilmeyecek
Gelir İdaresi Başkanı 
Osman Anoğlu, 
vatandaşların 2007 
yılında da fiş ve 
fatura almaya devam 
edeceğini, ancak 
fiş biriktirme 
zorunluluğu 
olmadığını söyledi. 
Anoğlu, TÜSİAD’ın 
“istikrarlı Büyüme 
Önündeki Engel: 
Kayıtdışı Ekonomi” 
başlıklı semineri son
rasında gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. 
Gelir Vergisi 
Kanunu’nun yeni 
baştan düzenlen
mesinin 1 yıllık 
zaman dilimine 
sığdırılamadığını 
ifade eden Anoğlu, 
kanunun 2008 yılı 
içinde yürürlüğe 
girmesinin plan
landığını kaydetti. 
Vergi reformunun 
toplumsal bir mesele 
olduğunu ve bir 
ziM^yet değişimini 
gerektirdiğine işaret 
eden Anoğlu,

Taşıtı olana anında temiz kağıdı
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, motorlu 
taşıtlar vergisi ve 
trafik cezalarında On
line tahsilat ile birlik
te araç sahiplerine 
anında "borcu 
yoktur" yazısı ile 
fenni muayene izin 
belgesi vermeye > 
başladı.
Edinilen bilgiye göre, 
motorlu taşıtlar ver
gisinde "sorgulu tah
silat" adıyla geçen 
yıl başlatılan plaka ile 
vergi yatırma 
uygulaması, yeni 
düzenlemelerle 
"on-line" tahsilat ve 
"anında belge"ye 
dönüştürüldü. 
Bu çerçevede 21 
bankada, motorlu 
taşıtlar vergisinin 
ve trafik para 
cezalarının on-line 
tahsil edilebilmesine 
dönük altyapı 
oluşturuldu.
Yeni devreye giren 
sistem iie araca 
ilişkin başka bir vergi 
ve ceza borcu bulun
maması şartıyla, 
on-line çalışan 
otomasyonlu (e- 
VDO'lu) vergi daire
sine kayıtlı taşıta ait 
fenni muayene izin 
belgesi, herhangi bir 
ilin, herhangi bir e- 

“Aslında her vatan
daş vergi ödüyor. 
Asıl eksiklik, 
ödediği verginin 
hesabını sormak. 
Bunun için çalışı 
yoruz” dedi. 
Kayıtdışıhğın en 
önemli sebep
lerinden biri olan 
yüksek enflas 
yönün, son 4 yılda 
önemli oranda gün
demlerinden çık
tığını dile getiren 
Anoğlu, “EÎu bir 
süreç meselesi. 
Asgari 10 yıl içinde 
kayıtdışını yüzde 
10’un altına indirmeyi 
planlıyoruz” diye 
konuştu.
Anoğlu, 2007 yılında 
fiş toplanıp toplan
mayacağına ilişkin 
bir soruya ise, “2007 
yılında vergi iadesi 
doldurulmayacak. 
Fiş, fatura almaya 
devam edilecek ama 
biriktirme uygulaması 
olmayacak” yanıtını 
verdi. 2008 yılı Ocak

VDO'lu vergi 
dairesinden anında 
alınabilecek.
Vatandaşların 
"Temiz Kağıdı" olarak 
nitelediği taşıtın 
satış veya devrine ait 
ilişik kesme belgesi 
ise yine hiç bekle
nilmeden, aracın 
kayıtlı olduğu 
e-VDO'lu vergi 
dairesinden temin 
edilebilecek. Gelir 
İdaresi Başkanlığınca 
uygulamaya konulan 
yeni sistemde, 
VDO'lu vergi daireleri 
olarak adlandırılan 
otomasyonlu diğer 
vergi dairelerine 
kayıtlı araçlar için 
yapılan tahsilatlar da, 
Başkanlığa on-line 
olarak gönderilecek. 
Ancak bu tutarlar, 
banka tarafından EFT 
bilgileri gelene kalan 
sistemde bekletile
cek. EFT bilgilerinin 
gelmesinin ardından 
da tahsilatlar, vergi 
dairesindeki mükellef 
hesaplarına otomatik 
olarak işlenecek. Bu 
süreç de ortalama 3 
ya da 4 gün alacak. 
Günümüzde, işlem
leri anında merkeze 
ileten e-VDO'lu vergi 
dairelerine kayıtlı 7,5 
milyon araç bulunu

ayı itibariyle asgari 
geçim indirimi 
uygulamasına 
başlanacağını hatırla
tan Anoğlu, “2006 
yılında toplanan 
fişler, işverene ve 
rildikten sonra, buna 
karşılık iadeler 2007 
Şubat ayından 
itibaren alınıyor. 
Dolayısıyla, 2007’de 
fiş toplanacak olsa, 
bunun iadesinin 2008 
Şubat’ında alınması 
gerekecek. Oysa, 

yor. VDO'lu vergi 
dairelerine kayıtlı 
araç sayısı da 2,9 
milyon olarak 
belirleniyor.
Bu arada Gelir İdare
si Başkan Vekili 
Osman Arıoğlu da, 
'Motorlu taşıtlar ver-, 
gisi ve cezalarla ilgili 
uygulamalarımız da 
bu amaca dönüktür. 
Başlattığımız düzen
leme ile vatan
daşlarımıza anında 
fenni muayene ve 
(Borcu yoktur) 
yazısı alma imkanını 
getirdik" 
dedi.Yetkililer, sonra
ki aşamalarda, inter
net ortamında bu 
belgelerin temin 
edilebileceğini 
vurguladılar.
On-line tahsilat ile 
araç sahiplerine anın
da ilişik kesme belge

2008 Ocak itibariyle 
artık gelişmiş ülke 
uygulamalarına para
lel bir uygulama olan 
asgari geçim indirimi 
uygulaması başlaya
cak” diye konuştu. 
Kendisine “vergi 
uzmanı” diyen bazı 
kimselerin bu konuda 
toplumun kafasını 
karıştıran açıklamalar 
yaptığını dile getiren 
Anoğlu, “Bu tür 
açıklamalar doğru 
değil” dedi.

si ve fenni muayene 
izin belgesi alma yol
unu açan bankalar 
şunlar:
-Internet bankacılığı 
ile de işlem yapanlar: 
Ziraat Bankası, Halk 
Bankası, Yapı Kredi 
Bankası, Akbank, İş 
Bankası, Garanti 
Bankası, Şekerbank, 
Fortisbank, Türk 
Ekonomis Bankası, 
Finansbank, Deniz 
bank, Tekstilbank, 
Anadolubank, 
HSBC Bank, 
Oyakbank, Türkiye 
Finans Katılım 
Bankası, Asya 
Katılım Bankası, 
Kuveyt Türk 
Evkaf Finans 
Kurumu.
-Diğer bankalar: 
Vakıflar Bankası, 
Alternatifbank, 
Tekfenbank.

Akaryakıt
vergileri
masaya
yatırıldı

Maliye Bakanlığı ve 
Hazine Müsteşarlığı, 
akaryakıt üzerinde 
yüzde 67’ye varan 
vergiler konusunda 
çalışma başlattı. 
Enerji Bakanlığı’nın 
gündeme getirdiği 
akaryakıt üzerindeki 
ağır vergi yükü 
Maliye Bakanlığı ve 
Hazine 
Müsteşarlığını 
harekete geçirdi. 
Akaryakıt üzerinde 
yüzde 67’ye varan 
vergiler konusunda 
çalışma başlatıldı. 
Hazine uzmanları, 
akaryakıt vergi
lerinin önemli 
bir gelir kalemi 
olduğunu, değişiklik 
üzerinde çalıştık
larını bildirdi.
IMF’nin Küresel

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

SATILIK
Az kullanılmış 

40 binlik otomatik 
Kömürlü Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden.satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

İstikrar Raporu’na 
göre en pahalı 
akaryakıt Türkiye’de 
satılıyor. Akaryakıt 
üzerinden alınan 
vergiler de yaklaşık 
yüzde 70’e ulaşıyor. 
Hükümet, son dört 
yılda sık sık dile 
getirilen akaryakıt 
üzerindeki vergi 
yükü konusunu, 
uygulanan 
ekonomik program 
ve kamu gelirlerinde 
dengesizliğe yol 
açacağı gerekçe
siyle gündeme 
almamıştı. Enerji 
Bakanlığı’nın 
konuyü gündeme 
getirmesinin 
ardından Maliye 
ve Hazine’nin çalış
ma başlattığı 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çalışan anneler 
için öneriler

Yeni anne oldunuz ve 
doğum izniniz bitmek 
üzere. Bebeğinizi 
emzirmeye devam 
etmek istiyorsunuz. 
Peki annelikle işi aynı 
anda nasıl götüre
ceksiniz? Bebeğinizi 
ofiste nasıl 
emzireceksiniz? 
Günümüzde çoğu 
kadın annelikle çalış
ma hayatını birlikte 
götürüyor. Eğer yeni 
anne olduysanız ve 
doğum izninden işe 
dönüyorsanız, annelik
le kariyerinizi bir 
arada yürütememe 
endişesi sizi 
korkutabilir.
Durumun zor olduğu 
kesin, ama bu başa 
çıkamayacağınız 
anlamına da gelmiyor. 
Burada önemli olan, 
önceden plan yapmak 
ve kendinizi çalışan 
bir anne olmanın

■ gerektirdiği durumlara 
hazırlamak.
Bebeğinizden 
Ayrılmak Yeni anne 
olduysanız, işe dön
mek duygusal kar
maşa yaratabilir. 
Bebeğinize birinin 
bakıyor olması sizde 
suçluluk duygusuna 
sebep olabilir ama 
aynı zamana da içten 
içe bir rahatlama 
hissedebilirsiniz. Tabii 
bir yandan da sorum
luluklarınız artar. 
Ofisteki işlere, ev 
işlerine, eşinize, 
kendinize ve bir de 
bebeğe zaman ayır
mak zorundasınız. 
Bu da oldukça 
yorucu olabilir.

Peki Ne Yapacaksınız? 
Nasıl Başa 
Çıkacaksınız?
İşe dönmeden önce: 
İşe döneceğiniz tarihe 
karar verin.
Müdürünüzle kaç gün 
doğum izni alabile
ceğinizi konuşun. İşe 
dönüp dönmeme 
konuşumda karar 
verme lüksüne sahip 
olmayabilirsiniz ama 
size izin verildiği 
ölçüde izin kullan
abilirsiniz. İşe 
döneceğiniz günü haf
tanın son günlerine 
yakın seçin ki, ilk 
haftanız kısa olsun. 
Güvenebileceğiniz 
bir kreş ya da 
bakıcı bulun.
Bebeğinizi başka 
birinin ellerine bırak
mak zor geliyor ola
bilir. Güven duya
cağınız birinin 
bebeğinize bakması 
ise sizi rahatlatır. 
Müdürünüzle 
konuşun.
İşteki görevleriniz ve 
programınızı hakkında 
konuşun ki 
döndüğünüzde sizden 
ne beklendiğini biliyor 
olun. Eğer iş yeriniz 
esneklik sunabiliyor- 
sâ, esnek çalışma 
saatleri ya da durumu 
göre evden çalışma 
olanakları için 
konuşun.
İşe döndükten sonra: 
Zamanı iyi 
değerlendirin ve 
düzenli olun. 
İşle çocuk bakımı bir
leştirmek iyi bir zaman 
yönetimiz! ve organi
zasyon yeteneği ister.

Pek çok sorumlu
luğunuz var. Bu 
nedenle her şeyin 
zamanında ve tam 
yapılabilmesi için bir 
ayarlama yapmanız 
şart. Bebeğinizle 
bağlantınızı koruyun. 
Bebeğinizden uzak
tayken onunla bağınızı 
kaybetmemenin 
yollarını arayın.
Örneğin gün içinde evi 
arayarak bebeğinizin 
nasıl olduğunu kontrol 
edin. Fotoğraflarını 
masanızın üzerinde 
bulundurun.
Yedekte bir 
planınız olsun. 
Bebeğinizin hasta 
olduğu ya da onu 
bırakacak birini bula
madığınız zamanlar 
olabilir, O günler için

mutlaka alternatif 
bir planınız olsun. 
Bebeğiniz hasta
landığında izin almak 
için müdürünüzle 
konuşabilir, ya da bir 
yakınınızdan ona bak
masını isteyebilirsiniz. 
Zaman zaman suçlu 
ya da üzgün 
hissedebileceğiniz 
gerçeğini kabullenin. 
Çoğu anne suçluluk 
duygusuyla savaşmak 
zorunda kalır. Ayrıca 
bebeğinizle istediğiniz 
kadar zaman 
eçiremediğiniz için de 
kendinizi üzgün 
hissedebilirsiniz.
Bu duygular ortaktır 
ve bunları başka 
annelerle ya da 
arkadaşlarınızla pay
laşmak işe yarayabilir.

Esra YAVUZ
Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü

ŞİİR KÖŞESİ

GİT HADİ
Git,git hadi uzaklara, 
Kolaysa şimdi git o uzak diyarlara yine, 
Bırak git bir kez daha beni hadi...
Biliyorum gitmeyeceksin, gidemeyeceksin bu kez 
Bu kez gittiğinde tek ağlayan ben olmayacağım çünkü, 
İçi yanan,yüreği acıyan bir tek ben olmayacağım... 
Diğer gittiklerinde ben ağladım,ben sızladım hep 
0 zamanlarda senin gözünde sevinç,benimkinde ise yaş vardı, 
Senin kalbin onda,benim kalbimse sende atmaktaydı 
Diğer gidişlerinde kopmaktaydı kalbimin damarları... 
Ben yaşadım yılarımı,bağışıklık kazandım artık, 
Şimdi sen düşün,bu kez kalbin bende atarken nasıl gideceğini, 
Şimdi sıra sende,kalbinde hıçkırıklarla yan-dur şimdi. 
Eğer gideceksen sen düşün şimdi kalbini...

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
EVE GİDEN YOL

TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER
IRAK

Seanslar
11.45 - 14.00 - 16.15- 18.30 - 20.30
12.00 - 14.15 - 16.15 - 20.00
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel ; 513 64 06)

Ben zaten hep aynı durakta uğurlamaya alıştırdım kendimi, 
Belkide eskisi kadar yenilmeyeceğim kalbime, 
İşte bu kez senin beni sevdiğini bile' bile 
İlk defa olsada, gitme demeyeceğim belki de... 
Bilemiyorum,belkide şeninde çekmeni istiyorum o acılan, 
Beni anlaman için arkamdan benim çektiğimi çekmelisin belki de 
Sen de her şarkıda düşünmelisin,özlemle beni görmelisin heryerde 
Ve benim gibi günleri saymaya başlamalısın,her ismimi duyuşunda 
Tutmalısın,ağlamanı saklamaksın benim gibi, 
Daha nicesini yaşamalısın sende, 
Bunları göze alabiliyorsan git hadi...
Tamam,dur gitme,gitme n’olur
Bekleyemem bir daha,bir daha çekemem bu kadar acıyı, 
Hasretliği çekemem tekrar,
Dur gitme,gitme...

I



23 Ocak 2007 Salı SAĞLIK Sayfa 11

Göz sağlığı ile ilgili doğrular ve yanlışlar
Göz sağlığıyla ilgili 
neleri doğru biliyor
sunuz, ama aslında 
yanlış. Ya da yanlış 
diye düşündükleriniz 
ilaç kadar yararlı. 
Sizler için bir liste 
hazırladım işte en 
gözde doğrular ve 
yanlışlar... Bilim 
Üniversitesi Göz 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Halil 
Bahçecioğlu Mynet 
okurları için yazdı. 
Göze çayla pansuman 
yapmak doğru mu? 
DOĞRU
Doğru, ben çayla pan
sumanı hep tavsiye 
ederim. Demlendikten 
sonra uzun süre bek
lemiş çayın içinde 
antiseptik maddeler 
oluşur. Bunlar 
neredeyse bir antibi 
yotik görevi görür. O 
yüzden göz arpacığı, 
kirpik dibi iltihabı ve 
göz nezlesine çayla 
pansuman çok iyi 
gelir. Akşam demlen
miş çayı bekletip, 
sabah pansuman 
yapmak en doğrusu. 
Ya göz altlarında 
oluşan morluklar, 
onlardan kurtulmak 
için hemoroid krem
leri işe yarar mı?
YANLIŞ 
Bağımlı olursunuz. 
Hemoroid kremlerinin 
damar büzücü etkisi 
vardır. Tıpkı göz 
damlası gibi. Gözünüz 
kızarır, damlayı 
damlatırsınız ve 
gözünüz bembeyaz

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

I

IM

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 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
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 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 31i Kaymakamlık 51310 51

C.Savcıhğı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28K

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 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 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21 -122 
Şu İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 

Su Arıza Yalnyz185

■

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

olur. Yalnız bu krem
leri kullanmaya 
başlarsanız, devamlı 
sürmeniz gerekir. 
Çünkü siz damarı 
büzdükçe damar 
açılacaktır. Yani heme 
roid kremine bağımlı 
kalabilirsiniz. Buz 
kompresi de göz altı 
morluklarını giderir. 
Çok okumak, çok 
çalışmak gözü bozar. 
YANLIŞ 
Gözün temel işlevi 
görmektir. Dolayısıyla, 
göz asli görevini 
yaparken zarar 
görmez. Yeter ki; bu 
sırasında ultraviyole 
ışık, lazer ışığı, demir 
kaynağı gibi güçlü 
ışıklara maruz kalma 
sın. Açık renk gözler, 
ışığa çok hassastır. 
DOĞRU
Açık renk gözler koyu 
renk gözlere oranla 
daha az pigment 
içerdiğinden, ışığa 
karşı daha hassastır. 
Uzun süre bilgisayar 
karşısında çalışmak 
gözü bozar.
YANLIŞ 
Bilgisayardan yayılan 

ışınların göze zararı 
yoktur. Gözünde 
kırma kusuru olan 
kişilerde; kızarıklık, 
ense ve baş ağrısına 
neden olabilen bil
gisayar sağlıklı göze 
negatif etki etmez. 
A vitamini gözü 
kuvvetlendirir. Bol 
havuç yemek görmeyi 
keskinleştirir.
YANLIŞ 
Sadece yaşlılarda 
makula dejenerasy
onunun önlen
mesinde A,C, E vita
minleri ile çinko ve 
bakır minerallerinin 
faydalı olduğu 
kanıtlanmıştır.
Havuç göz için 
çok iyidir 
YANLIŞ 
Öyle olsaydı ben her 
gün havuç yerdim... 
Kayısı yiyin çok iyi 
getir, havuç yiyin 
daha iyi görürsünüz 
gibi bir şey bugüne 
kadar bilimsel olarak 
kanıtlanmamıştır. 
Tek yönlü gıda 
almadığınız sürece 
vücudun ihtiyacı olan 
tüm vitaminleri 

yediklerinizden 
zaten alırsınız. 
Gözü bozuk kişilerin 
çocuklarının göz
lerinin bozuk olma 
riski yüksektir. 
DOĞRU 
Miyop, hipermetrop, 
astigmat, presbiyopi 
ve göz tansiyonunda 
genetik faktörün 
çok önemli olduğu 
kanıtlanmıştır.
Televizyonu yakından 
izlemek gözü 
bozar.
YANLIŞ
TV'yi yakından izleme 
gereksinimi olan 
kişilerin gözünde 
zaten kırma kusuru 
vardır. Özellikle 
çocuklarda, bu durum 
göz bozukluğunun 
önemli bir işaretidir. 
Gözde ışık çakmaları 
ve leke göz bozuk
luğunun belirtisidir. 
DOĞRU 
Mutlaka ciddiye 
alınmalı ve bir 
uzmana başvurulmalı, 
isli cam güneşe veya 
güneş tutulmalarına 
karşı gözleri korur. 
YANLIŞ 
Bu tip materyaller 
göz bebeğini büyüt
tüğünden, göze 
zararlı ışınların daha 
fazla girmesine 
neden olur.
Güneşe veya güneş 
tutulmasına ultrovi 
yole ışınları ve belli 
dalga boyunu 
absorbe eden 
camlarla bakılması 
gerekir.

3 milyon insan hava 
kirliliğinden oluyor

Dünyada her yıl hava 
kirliliğinden 3 milyon 
insan hayatını 
kaybederken bu değer 
dünyadaki toplam 
ölümün (ortalama 55 
milyon) yüzde 5'ni 
oluşturuyor.
Çevre ve Orman 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Öztürk'ün, 
'Partikül Madde 
Kirliliğinin İnsan 
Sağlığı Üzerine Etkisi* 
araştırması kirli 
havanın insan sağlığı 
üzerindeki korkunç 
etkisini gözler önüne 
seriyor. Taştırmasında 
dünyada hava kalitesi 
politikasındaki temel 
yaklaşımın insan 
sağlığını ve çevreyi 
korumak olduğu belir
tilen Prof. Dr. Oztürk, 
dünyada her yıl hava 
kirliliğinden 3 milyon 
insanın hayatını kay
bettiğini, bu değerin 
dünyadaki toplam 
ölümlerin (ortalama 
55 milyon) yüzde 5'ni 
oluşturduğunu 
bildirdi. Öztürk, 
"ABD'de yılda 
60 bin kişi partikül 

kirliliğinden ölmekte. 
Yeni Zelanda'da 
hava kirliliğinden 
yılda 900 kişi ölüyor. 
Hava kirliliğinden 
ölümlerin yüzde 
90'ını gelişmekte olan 
ülkelerde görülmekte" 
dedi.
Araştırmasında, 

yetişkin bir insanın 
günde ortalama 13 
bin-16 bin litre veya 
ömrü boyunca 400- 
450 milyon litre hava 
soluduğunu belirten 
Öztürk, 70 kilogram 
ağırlığındaki bir 
kişinin günde ortala
ma 20 metreküp hava 
solurken, çocukların 
ağırlığı başına 
yetişkinlere göre 
yüzde 50 daha fazla 
hava soluduklarına 
dikkat çekti.
Çocukların solunum 
sistemleri gelişmekte 
olduğundan dolayı, 
vücutlarının çevresel 
şartlara karşı çok 
daha hassas olduğu 
nu belirten Öztürk, 
temiz veya kirli 
havanın insan sağlığı 
için oldukça önemli 
olduğunu kaydetti.

NÖBETÇİ ECZANE
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386 tarihi eser Almanya yolcusu Skype kullanıcıları dikkat!
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, çeşitli 
müzelerden seçtiği 
386 tarihi eseri 
“12 Bin Yıl Önce 
Anadolu: İnsanlık 
Tarihinin En Eski 
Anıtları’’ sergisinde 
sergilenmek üzere 
Almanya’ya 
gönderecek.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, çeşitli 
müzelerden seçtiği 
386 tarihi eseri 
Almanya’da 
sergileyecek.
Kültür ve Turizm 
Bakanhğı’ndan 
yapılan açıklamada, 
20 Ocak-17 Haziran 
günleri arasında 
Almanya Baden- 
VVürttenberg 
Karlsruhe Eyalet 
Müzesi’nde 
“12 Bin Yıl Önce 
Anadolu: İnsanlık 
Tarihinin En Eski 
Anıtları” adlı 
bir sergi düzen
leneceğini 
bildirdi.
Sergi ile 
Anadolu’daki 
insanların yaşayış 
şeklleri ve kültür
lerinin, kazılarda 
bulunan eserlerle 
sergileneceğine

değinilen açıklama
da, bu nedenle 
müzelerden eser 
eçmek için Alman 
yetkililerin 
Türkiye’yi ziyaret 
ettiği kaydedildi. 
Söz konusu 
sergide Anadolu 
Medeniyetleri 
Müzesi’nden 
34 eser ile 1 kopya, 
Antalya Müzesi’nden 
25 eser, Burdur 
Müzesi’nden 
20 eser, Diyarbakır 
Müzesi’nden 87 eser, 
Edirne Müzesi’nden 
4 eser, İzmir 
Arkeoloji Müzesi’n 
den 4 eser, Kırklareli 
Müzesi’nden 2 eser,

Konya Müzesi’nden 
34 eser, Niğde 
Müzesi’nden
52 eser ve Şanlıurfa 
Müzesi’nden 
120 eser olmak 
üzere toplam 386 
eserin Almanya’ya 
gönderileceğine 
işaret edildi.
Açıklamada, bu 
eserlerin yurt dışına 
çıkarılabilmesi 
için Bakanlar 
Kurulu Kararı 
bulunduğu ifade 
edilirken, serginin 
gerçekleştirileceği 
müzenin güvenlik 
önlemlerinin iyi 
olduğuna dikkat 
çekildi.

Sesli mesajlaşma 
yazılımı Skype kul
lanıcıları, bilgisa
yarlarındaki her tuş 
hareketini takip 
ederek bilgisayar 
korsanlarına bildiren 
bir virüs tehlikesi ile 
karşı karşıya... Virüs 
olabildiğince uzun 
süre sistemde 
gizlenebiliyor. 
Skype kul
lanıcılarının, 
virüs tehlikesi ile 
karşı karşıya olduk
ları bildirildi.
İçerik güvenliği ve 
tehdit yönetimi 
konularında faaliyet 
gösteren Trend 
Micro'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Skype kul
lanıcıları, bilgisa
yarlarındaki her 
tuş hareketini takip 
ederek bilgisayar 
korsanlarına 
bildiren bir virüs 
tehlikesi ile karşı 
karşıya bulunuyor. 
"TSPYSKYPE.A" 
adlı virüs, Skype 
kullanıcılarına 
sohbet sırasında bir 
mesaja girilmiş bir

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

link gönderirken, 
kullanıcı, linkte ne 
olduğunu merak 
edip tıkladığında 
virüsü bilgisayarına 
yüklüyor.
Solucan sınıfına 
dahil olan 
"TSPYSKYPE.A", 
kullanıcının klavye 
tuşlarına her 
basışını kaydediyor 
ve kendisini yazan 
bilgisayar korsanına 
gönderiyor.
Açıklamada, anti 
virüs programı 
yüklü olmayan 

bilgisayarlarda 
virüsün varlığının 
tespit edilmesinin 
zor olduğu belir
tilirken, virüsün 
olabildiğince uzun 
süre sistemde 
gizlenecek 
şekilde kodlandığı 
kaydedildi. 
Açıklamada, bu tür 
virüslere karşı inter
net güvenlik 
paketleri kullanılması 
ve bunların 
güncel tutulması 
gerektiğini altı 
çizildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Belediye Taşparke Tesisleri yanındaki kum deposunda bulunan patlamamış bomba heyecan yarattı

Kumların arasında bomba bulundu
Belediye'ye ait Taşparke Tesisleri yanında kum deposunda bulunan bomba, endişe yarattı. Dün akşam 16.00 sıralarında 
kum depolarında çalışan işçilerin gözüne çarpan demir bir maddenin bomba olduğu anlaşılınca polise haber ve rildi. İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine giderek bombanın bulunduğu yeri güvenlik çemberi içine aldılar. Daha sonra 
Bursa Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri olay yerine gelerek inceledikleri bombanın patlamamış olduğunu gördüler. 
Bombayı incelemek üzere labaratuvara götürdüler. Dere ya da denizden çekilen kumların içinde geldiği belirlenen bom
banın kimseye zarar vermeden önlem alınarak Bursa’ya götürülmesi çevrede bulunanlara rahat bir nefes aldırdı.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

2U07 Çarşamba info@gemlikkorfezgazctesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

YEMEK
Mî ÜRETİM 

LTD.ŞTİ. 
Goldstar Cemal Turan 
Fabrika & İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

_ yemek verilir.
Merkez : İskele Meydanı No: 15 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 42 20 Fax : 524 71 06 
Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 

. Tel: (0.2241524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

Gemlik’ten çaldığı otomobille 
Keleş’te jandarma aracına 
çarpınca yakayı ele verdi

Gemlik’te 'emniyeti suistimal yoluyla' bir 
otomobili çaldığı öne sürülen şahıs, Keleş 
İlçesi'nde kaçarken jandarmanın sivil aracı- 
na çarpınca yakalandı. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dink ve Mumcu’ya saygı
Türk basınının unutulmaz isimlerinden 

Uğur Mumcu bugün ölümünün 14. yıl 
dönümünde yurt genelinde sevenlerince 
düzenlecek törenlerle anılacak.

Bazı insanlar öldürülse de yok edilemiyor 
lar. Hele düşünceleri ölümlerinden sonra daha 
da çok yayılıyor.

Bedenler ölürken, kendileri yüceleşiyor, 
kahramanlaşıyorlar.

Uğur Mumcu da bu insanlardandı.
O, gazeteciliği sırasında kalemini hiç sat

madı.
Türkiye üzerine oynanan oyunların perde 

arkasında kimlerin olduğunu araştırarak 
buldu ve bunları köşesinde yazdı.

Pisliklerin üzerine gitti.
Yönetimleri uyardı.
Ülkenin, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, 

çağdaş, demokrat, hukuk üstünlüğüne 
inanan, barıştan yana, birbirini seven, birbiri
ni dinleyen, kardeş kanının akmaması isteyen 
biriydi Uğur Mumcu. Aracına konan bomba 
ile katledildi.

O unutulmadı unutulmaz da..
Hrant Dink bir ermeni vatandaşımızdı.
O da gazeteciydi ve çağdaş bir aydındı. 

Türk ve ermenilerin bu topraklarda kardeşçe 
yaşamasını istiyordu. Bunu her ortamda yazdı 
ve söyledi. O da gazetesinin önünde katledil
di.Dün, Hrant Dink’in cenazesinde her kesim
den insan biraraya geldi.

Cenazede kitle Hrant Dink ile bütünleşti.
Mumcu da, Dink’te bu ülkenin evlatlarıydı 

ve ülkelerini çok seviyorlardı.
Onlar, ölürken yaşayanlardan. Hiç unutul

mayacaklar.

14 yıl önce evinin önünde aracına bomba ile öldürülmüştü

Uğur Mumcu anılıyor
F 14 yıl önce aracına konan bomba ile 
haince katledilen Gazeteci Yazar Uğur 
Mumcu ölümünün 14. yılında anılıyor. 
Mumcu, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki 
köşesinde yazdığı yazılarla Türkiye üzerine 
oynanan oyunları açığa çıkardı. Siyaset, 
tarikat, devlet ve mafya ilişkilerinin perde 
arkasını araladı hükümetleri sürekli uyardı. 
CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, yayınladığı 
yazılı basın açıklamasında "Mezarında güller 
açan Uğur Mumcu'yu asla unutmadık 
ve unutturmayacağız" dedi.
Uğur Mumcu'nun Siyaset-Tarikat ve Mafya 
arasında oluşturulan üçgenin Türkiye'nin 
çok önemli ve hatta belirleyici sorunlarından 
birisi olduğuna inandığını ve bu konuda 
yazarak mücadele verdiğinin altını çizen 
Akyürek, "Bu konuya hepimizin dikkatini 
çekmeye çalıştı. Bu gün geldiğimiz durum 
bu öngörünün ne denli haklı olduğunu 
bir kez daha hepimize gösteriyor. ’’ dedi. 
Uğur Mumcu sevenleri tarafından yurdun 
dört bir köşesinde düzenlenen anma 
törenleri ile anılacak. Haberi sayfa 7’de

Dink’e son görev
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını 
kaybeden Gazeteci Hrant Dink, Balıklı 
Ermeni Mezarlığında toprağa verildi. 
Dink için ilk tören Agos Gazetesi 
önünde düzenlendi. Kortej, Kumkapı 
Meryem Ana Patriklik Kilisesine doğru 
ilerledi. Burada düzenlenen dini 
törenin ardından Hrant Dink'in cenaze
si daha sonra Balıklı Ermeni Mezarlığı 
na defnedildi. Haberi sayfa 7’de

mailto:info@gemlikkorfezgazctesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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«t11 Buluşngag
Gürhan ÇETÎNKAYA

Güvercinler barışa kanat çırpar mı?

Güvercinlerin 
barışa kanat çır- • 
parak özgürce 
uçabildiği bir 
Türkiye’nin 
özlemiyle toprağa 
verildi Hrant Dink.

On binlerin 
uğurladığı Hrant 
Dink’in ölümüyle 
Türkiye önemli bir 
kavşakta...

Seçeceği yol 
geleceği ay.dınlata- - 
cak ya da kararta-■ 
cak.. .

Hrant.Dink’in 
ölümü Türkiye’nin 
aydınlanmasına 
neden olur mu?

Hrant Dink’in 
ölümüyle esen 
“yurtsever rüzgar ” 
giderek artan bir 
ivmeyle dünyayı 
sarar mı?

Hrant Dink’in . 
ölümü 301. maddeyi 
tümden ortadan 
kaldırır mı? •

Hrant Dink’in 
ölümü Türk insanını 
İçine düştüğü 
“bunalımdan” çıkarır 
mı ?

Hrant Dink’in 

ölümü giderek 
yayılan djnsel mo 
tiflerle süslü mil
liyetçilik akımının 
ulusal bir yarar ' 
sağlamadığının 
göstergesi olabilir 
mi?

Hrant Dink’in 
ölümü Türk • 
Toplumunun sos 
yolojik yapısının 
“bozulmaya yüz tut
tuğunu” ve artık 
ciddi anlamda “ele 
alınması”gerektiğini 
ortaya koyar mı?

Türk’genci 
üzerindeki dinsel 
baskı kaldırılır mı?

Çağdaş uygarlık 
düzeyine çıkmak 
için biteyler arasın
da bilinçli olarak 
oluşturulan .din 
bağının yerini 
ulus bilinci ve 
sevgisi alır mı?

Yoksa...
Tetikçisinin 

yakalanmış olması 
“yeter” denilip 
dosya karanlık 
arşivdeki yerine 
konulur mu?

Siyasal,otoriten in

“ceğizli” cağızlı” 
konuşmalarının 
sonunda olayın 
üzerine toprak mı 
serpilir ?

Türk toplumunun 
bu sorulara vereceği 
yanıtlar ve uygula
malar demokratik
leşmeyi özümleme 
sürecine katkı koya
cak.

Ya da...‘
Toplum önderleri

ni susturan ve feo
dalizmi özleyen 
“meczuplarıyla” 
anılarak giderek yal
nızlaştırılacak.

Soruların 
muhatabı yöneten
ler,uygulayıcıları ise 
gençler.

' Ülkemizin yaşa
makta olduğu 
büyük sorunların 
sahiplenilmesi ve 
çözümlenmesi 
konusunda, Yüce 
ATATÜRK’ün 
kurmuş olduğu 
Cumhuriyeti, son
suza kadar yaşat
mak üzere, emanet 
ettiği gençlerin 
sorumlulukları

çok büyük.
Atamızın 

“Gençliğe Hitabesi” 
ile “Bursa Nutku” 
gençler için, 
Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerini 
korumak ve 
kollamak bakımın
dan bir ^‘Cumhuriyet 
Beyannamesi” 
dir.

Her Türk gencinin 
mutlaka ve mutlaka 
uyması gereken 
temel ilkeler ve 
kurallar bu 
beyannamede vur
gulanıyor..

Gençlere düşen 
temel görev, aklın ve 
bilimin ışığında, yani 
Atatürkçü 
Düşünceden hiç 
ayrılmadan, 
ülkemizin ve 
toplumumuzun 
birlik ve dirliğini 
güçlendirerek 
çağdaşlaşma 
projesini uygula
maya devam etmek
tir.

Haydi gençler... .
Umudumuzu 

tüketmeyin..

Gemlik’ten çaldığı otomobille 
Keleş’te jandarma aracına 

çarpınca yakayı ele verdi

Gemlik’te 'emniyeti 
suistimal yoluyla' 
bir otomobili çaldığı 
öne sürülen şahıs, 
Keleş İlçesi'nde 
kaçarken jandar
manın sivil aracına 
çarpınca yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'da 
tanıştıkları ve önceki 
gece çorba içmek 
için durdukları İmam 
Aslan Tesisleri'nde 
Mehmet Emin 
Pınar'a ait 2007 
model 10 AAE 70 
plakalı aracı 
çaldığı öne sürülen 
Doğan Ö. (28), 
Keleş'te jandar
manın sivil 
aracına çarparak 
kaza yapınca 

gözaltına alındı. 
Gemlik İlçe 
Jandarma Komutan 
lığı'na getirilen zanlı, 
adliyeye sevk edildi. 
Bir diğer hırsızlık 
olayında ise, 
Cihath Köyü Muhtarı 
Sever Karabaş'a ait 
16 ZH 962 plakalı 
otomobili okulun 
önünden alarak 
kayıplara karışan 
G.T. (35) ve M.E. 
(22), jandarma ve 
polis ekiplerinin 
ortaklaşa yaptıkları 
kontroller sırasında 
yakalandı.
Her iki zanlı da 
adliyeye sevk edildi. 
Hırsızlık olaylarıyla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

www.k0cakgayrimenkul.com
İl lİ-f*Ali GAYRİMENKUL

M S-O IV BANKASI
, GENEL MÜDÜRLÜK 444 0 550

CDflS / G6MLİK ŞU8CSİ
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

SATJLÂN - KİRALANAN 
GAYRİMENKÜLLER

SATILIK ARSA

AA-002 Büyukkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 25OJQ.06.YtL

'AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M 2 Çiftlik veya -
fabrika olabilir 120.000 YTL
AA-014 M an a it jr 909 M2 villa imarlı 200 ÖOÛ YTL 
AA-015 Hlsartepp 120. M2 Deniz^manzaralı 'yola * 
Cepheli hisseli tapu 10.000-YTL .
ÂA-016 Hisartepe149 M2İ)feniz Manzaralı yola 
cephe'hrSseli tapu 20.000 YJL , ' * »
AA-019 Kşnalboyu 970 M2 eskj zeytin hali arkası

’ ticari imarlı 15.000 YTL
' AA-020 Enğürü Köyü 120001712'1/^5.000 planda 
depolama-imarlı 1.000.000 YTL 4
AA-029 Orhangazi .yolu 30.00 M*2 sanayi imarlı 
depolamaya müşajf 7Ö0.00Ö YTL . t 
AA-033 Serbest bölge 50.000 *M2 anayol a400 melt * 
cephe depolama imarlı’7.500.00$ YTL
AA-034 Serbest Bölge Ş38000 M2 Depotama imanlı 
AA-04 5 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı ’ 
villa imarlı 70.000 YTL .
AA-046 Ehgürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL • •'. *»% ' • . ■
AA-049 Orhangazi Cad. 730-M2 uç yanı yol 1 ■ 
90.000 YTL
ÂA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 ytL 
AA-055’ym‘urbey 3850 M2 körfpz manzaralı y

■ zeyitin ağaçlan’.Var 95.000 YTL . '• «
AA-060 Kuçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL 
AA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın 
50.000 YTL ' 4 1 ‘
AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2 
Zemin Etüdlü 5 kat ilnarlı 1.600.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.1,83 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı j.250.000 YTL 
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı „ 
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL 
AA-086 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama. . 
imarlı 1.500.000 YTL
AA-091 Yalova yolu 1.081 M2 yola 50-mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 20000 M2 Gemlik’e çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL 
AA- 105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yol» sıfır 
konut imarlı 65.000 YTL
AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trizm teşvik böl
gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

SATILIK ÇİFTLİK
EE-048 Gölyaka 2.000 M 2 fçin^jp evi.ölan 

■ İznik gölüne sıfır’65 00Ç YTL V-
EE‘080 Orhangazi Cd. 7&00 MjJ Ey ahır elektrik, 
suj artezyen;»meyve ağaçları 200.00<) YTL^ 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500\M2 dubleks^ 
ev8 öda. 2 banyo eleKrik. su zeytin ve rneyva- 
ağaçları çocuk parkı ana yola -1^0,mt 85.000 Y»TL- 
E^-136 Dürdane 2272 M2."2 katlı jpv 
meyve ağaçlız13Ö.ÖÖ0 YTL x . 'V *,
EE-172 İznik Çamöluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tek kat ev var 140 000 YTL

^öy^iTMl
EE-00.4 Gâzhane Cad. 125 M2-5.kat 2+.1 .kalosiferîi 70.000 YTL 
EE-0Ö5.L*se Çad. ,110 M2 2.kâ|«3+1 bakımlı daire Ç0.000 YTL 
'EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme t 
havuzu, spor âhnı ve çocuk parRı-mâşrafsiz 7-5.000 YTL . 
EE-O’12 Manâsfir 120 M2 6 kat 3+1 masrafsız • • / 
bakımlı dair0:',100.00,0 YTL *’ 
EE-013*Yeniİa$ır90 M2 5.kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deni* mapza'ralı 85:000 YTL * '» «>
EE-;bl4“M^nastTr.1.24 M2 1,'kat masrafsız

! bakımlı ,jiaite,-85.900-YTL 5. *
EE-017'Ğemjik merkfrz İ10 M2 5.kat ■ .
3+1 çarşıy<Fyafcin 45.000 YTt “• 

EE-018 HamıdJ^e' I7ih.-144 M2 4»kât - ; ' 
3+1 bakımlı daire-70,000 YTL . *
EE-019 Balıkpazâiö^b lQl2-3;.kat 2+1 . 
acil ihtiyaçtan:sat,ılık’Ş5;ÖÖ0 YTL 
EE-021 Gemlik 8/-M2 5.’kaV.2+1 •
çelik kapı kartonpiyer piipaçen 55.000 YTL> < 
EE-031 Manastır 130 .^l.^^ka) 3*1 kartonpiyer, . j 
kalorifer, full eşya 115*000 YTL •
EE-033 Orhangazi Gad.^T40 <M2 1,kat‘ 3+Vdögalgaz 
bakımlı dâire 75.000 YTL ", 
EE-057 Cumartesi Ppzarı^ZOM? 5.kat • ,* 
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, plmapon ^I.OOO YTL » 
EE-058 Manastır 130 m? 5.katideniz yola cephe.' » 
kaloriferli 7O.$OO YTL \ X 4* • ’•
EE-P60.Manastır 130 M2.'5 kat 3+1 deniz yçla 
cepheli kaloriferli 70.000 YfL .»■ 
EE-0Ş1 Balıkpazarı 88 .M2 5.kat , 
2+1 -bakım ipler 35.000 YTL^/ .
EE-062 Manastır 120 B2 4-kat’^+l Jull.
dair o 100.000 YTL * *
EE-077 Harnidiyo Mh. 114 M2 l.kat 3+1 
bakımlı dai'roı6Q.Ö00 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3-kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Din’çer Mh. f 30M2 2.kat 
3+1 yeni bina 80.000 YTL *
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyeri!, 
kaloriferli, masrafsız 55,000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 Kat 3+1 Deniz manzaralı.
kalarifer özel yapım 130.000 YTL •
EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks
kalariferlj 120:000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın
125.000 YTL •
EE:125 Manastır 155 m2 1.2.3.4. Katlarda 3+1 daire 2007 
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120.000 YTL 
EE-130 Manastır 195 M2 .2.2.3.4. Katlarda 4+1

.2 banyo,2 WC, asansörlü, doğalgazlı 5..adet
170.000 YTL
EE-.143 Manastır 120 M2 5,kat 3+1 sobalı,
kartonpiyeri! 70.000.YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 istiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000 

•YTL
EE-149 Hamıdiye Mh . 110 M2 3+1 Gazi okulu yanı bakım
lı 55.000 YTL
ÇE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full
lüks daire 120 000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 sı.te içerisinde bakımlı
manzaralı full eşyalı 42.000 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3+1 bakımlı deniz 
manzaralı 100.000 YTL

,’EE-155 Manastır 1?0 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak §0 000 YTL-
EE-159 Dörtyol 130 M2 10 kat 3 + 1 özel yapım lüx 105.000 
YTL
EE- 176 Orhangazi Cad. 90 M2 5. Kat 2+1 Kaloriferli.
bakımlı 65 000 YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4 kat 3+1 bakımlı daire

' 8t> 00 Y FL
EE-181 Hamidıye Mh 108 M2 4. Kat 3+1 dogalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
^t-^82 Hamidıye Mh 160 M2 4. Kat 3+^Krediye uygun
dogalgaz kapıda 75.000 YTL
EE-186 İstiklal Cad 148 M2 5. Kat 3+1 Deniz manzaralı
asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90 000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4 Kat 2+1 Asansörlü, kalar- 
ıferli. full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 Bamıİı daire 60.000

l EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
60.000 YTL
EE‘194 Manastır 115 M2 2 Kat 3+1;bakımlı full daire
85.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd 120 M2 zâmin 1.kd| kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115 000 YTL 
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full' 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL
EE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160 000 YTL.

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi’de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7 500.000 YTL 
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARŞA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2.5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazarı 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000 
YTL
EE-156 Dr. Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili, 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE-175 Kumsaz 105 M2 2 katlı 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL 
EE-178 Gemsaz 180 M2 2 Katlı bağ evi 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı
EE-076 Karacaali 550 M2 trıplez denize sıfır,
jakuzili bahçe 325.000 YTL
EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 triplex site içi denize 50 mt 220.000 YTL 

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 

250.000 YTL

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yem 300.000 YTL

SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yoia yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA-084 Engürû Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL 
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto- 
bün geçecek 120.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var. her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık
dükkan 40.000 YTL
EE-173 Ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 YTL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde 
Kayıt tan Mirilra ra olunur. 

CMM'PAMCMİ»

http://www.k0cakgayrimenkul.com
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Sinyalizasyon lambaları takılıyor Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Çevre yolunda 
başlatılan çevre 
düzenlemelerinin 
ardından kavşaklara 
sinyalizasyon 
lambalarının takıl
masına başlandı. 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafından

temin edilen siyah 
olarak bilinen ve 
gündüz yanışlarında 
bile sürücüleri ikaz 
eden sinyalizasyon 
lambaları Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri 
tarafından yerlerine 
monte ediliyor.
Zeytin Hali’nden

itibaren çevre yolu ile 
Orhangazi caddesini 
birleştiren kavşağın
da dahil edildiği 
sinyalizasyon lam
bası takma işlemleri 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
bölgesine kadar 
uzatılacağı bildirildi.

Henüz monte 
işlemleri yapılmaya 
başlanan 
sinyalizasyon lam
baları işlemlerin 
bitiminden sonra 
Karayolları bölge 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından hizmete 
sokulacak.

Pazarda denetimler yeniden başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kurban Bayramı 
nedeniyle yapılmayan 
Pazar içi denetimlere 
yeniden başlandı.
Belediye Zabıta 
ekipleri ile Sağlık 
Grup Başkanlığı, 
Esnaf Odası ve 
Polis'ten oluşan 
denetim ekibi ilçe 
pazarında pazarcı 
esnafının sattığı 
gıda ürünlerini 
denetlediler.
Belediye Zabıta 
Amiri Hilmi 
Demirel başkanlığın
da oluşan denetim 
ekibi açıkta satılan 
gıda ürünleri ile 
pazarın orta

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Alamanya, Alamanya....
Gazeteler yazdılar; Avrupa ülkeleri, 

Türk vatandaşlarına vize vermek için tam 37 
çeşit belge istiyorlar!

Tapu fotokopisi, banka hesap cüzdanı, 
kredi kartı ekstresi, falan...

Yani Avrupa, ancak “Türkiye’de yerleşik, 
durmuş oturmuş, belli bir gelir düzeyinde ve 
oralara gidip de iş aramaya kalkmayacak, 
yerleşmeye hiç kalkışmayacak bir Türk’ün 
oralara gidebilmesine izin veriyor. Kısıtlı bir 
süreyle tabii, gidecek ama “vakitlice” de 
dönecek, oralarda dolanıp durmayacak... 
Gezi var, iş görüşmesi var, serüven yasak.

Evin yoksa, kredi kartın yoksa, adamdan 
sayılmıyorsun 
Hiç paran yoksa Avrupa’ya ne halta gitmeye 
kalkıyorsun?

Yani sen “bitli turist geliyor, para bırakmı 
yor” diye sızlânacaksın, 
AvrupalI aynı şeyi yapınca da kızacaksın...

Adamların güvenlik önlemlerini sıkıla
malarında aziz ve muhterem din kardeşin 
Usame Bin Ladin’in payı nedir peki, onu hiç 
düşündün mü?

Şöyle söyleyelim: Avrupa gezisi, “Türk 
burjuvasına” serbest değilse bile kısıtlı, Türk 
köylüsüne hepten yasak.

Neden böyle oldu? Neden Avrupa, Türk 
paralı adamlarını kendinden değilse bile 
kendine yakın sayıyor da, köylüyü hiç adam 
yerine koymuyor ?...

Çünkü göç etmeye kalktık. Viyana'yı iki 
kere kuşatıp alamadık ama Berlin’i “içinden” 
ele geçirdik. OsmanlI'nın kanını yerde koy 
madik!

Anadolu köylüsü, bir yandan oraya uyum 
sağlayamayıp kendi gettosunu kurdu ve 
bunun kabuğuna çekildi ama, bir yandan da 
oralara göçmeyi “doğal hakkı” olarak 
algıladı. İstanbul gurbetiyle “Alamanya 
gurbeti” arasında hiçbir fark görmedi. Bir 
yandan “Almanlardan” dost tuttu, bir yandan 
da ailesini ilk fırsatta yanına “aldırmaya” 
baktı. İstanbul’a kapıcılığa gelmekle 
Almanya’ya sanayi işçisi olarak gitmek 
arasında hiçbir başkalık olmadığını sanıyor
du.

İkisi de “yabandı” sonuçta, biri gâvur biri 
Müslüman ama ikisi de kendisine yabancı.

Anasını danasını “oturma izni” olmadan 
yanına aldırıyor ve Alman polisi işlem yapın
ca da çok kızıyordu... Cadde kaldırımında 
tavuk, evin banyo küvetinde koyun kesiyor
du, çünkü her yer onun tarlası sayılırdı.

Almanya’ya sığamayıp taşınca bu göç 
eylemini Hollanda, Fransa gibi ülkelere de 
yaydı. Oysa Fransa’nın başında kendi “eski 
sömürge halkları” derdi vardı ve bir de Türk 
köylüsüyle uğraşmaya hiç niyetli değildi.

Avrupa'yı suçluyoruz ama “oralarda rezil
lik çıkaran” köylümüze toz kondurmuyoruz 
ne hikmetse...

Oysa Almanya, Berlin Duvarı çekilip de 
doğuda oturan işçisi batıdaki fabrikaya çalış
maya gelemeyince bir süre yabancı emek 
gücü istemiş, yabancı göç dalgası, hele 
köylü saldırısı arzu etmemişti!...
Bu süre belirsizdi ama sonuçta geçiciydi... 
Kalıcı olunca sorun başladı.

Elinizi vicdanınıza koyunuz, gözlerimin 
içine bakınız ve bana dürüstçe yanıt veriniz: 
İki milyon Bangladeş köylüsü bütün büyük 
şehirlerimize, hatta kasabalarımıza yerleşse... 
Buralarda kendi gettolarını kursa....

Ardından geleceklere vize koyar mısınız, 
koymaz mısınız?

O zaman nalıncı keseri gibi her şeyi 
kendimize yontmayalım.

“Vize ücretleri el yakıyor” falan teranesi 
de işin sokak magazini yanıdır:

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hikmet Şahin 
Gemlik’e geliyorSağlık Ocağı hizmete başladı

R TRAKTÖRDEN

Yaklaşık bir ay 
kadar önce 
onarım çalışmaları 
başlatılan 1 Notu 
Sağlık Ocağı'nda 
hasta kabulüne 
yeniden başlandı.
1 notu Sağlık 
Ocağı'nın onarım 
ve tadilat 
çalışmaları 
süresince 
Emniyet 
Müdürlüğü 
karşısında bulunan 
Verem Savaş 
Dispanseri'ne 
ait odada hizmet 
veriliyordu. 
Çatısından 
başlanılarak içinin 
çeşitli yerlerinde 
onarımlar yapılan 
sağlık ocağı 
binasının hasta 
muayene 
bölümleri hastane 
poliklinikleri 
görünümüne 
dönüştürüldü. 
Personelinin 
büyük bölümü 
2 Nolu Sağlık 
Ocağında hizmet 
veriyordu.

Buyukşehır Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 
Gemlik İçme Suyu hattı ile ön arıtma tesis
lerini kontrol etmek amacıyla yarın Gemlik'e 
gelecek.
Gemlik İçme Suyu Hattının Kayıkhane ve 
Askerlik Şubesi bölgelerinden başlayan kazı 
çalışmaları sürerken BUSKİ İşletme 
Müdürlüğü bahçesinde bulunan ön arıtma 
tesisi de yapımı da sürüyor. 
Perşembe günü Gemlik'e gelecek olan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin 
ile birlikte BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı'nın da Gemlik'e geleceği 
öğrenilirken Şahin'in başlatılan içme 
suyu hattı ve ön arıtma tesislerinde 
inceleme yapacağı bildirildi. 
Gemlik'in eskiyen ve yıpranan içme 
suyu hattının tamamının yenileneceği 
bildirilirken Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in çalışmalar hakkında 
BUSKİ Gemlik İşletme Müdürlüğü'nde açık
lama yapacağı öğrenildi.

MÜJDE!

YENİ YIL FIRSATI !
ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 

PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 
DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ 

TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR
^ARAYIN GÖRÜŞELİM 

NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

^»7 TEL: 573 27 77
L 0.532 312 22 39-0.532 673 92 88
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Verem Sava; Derneği altınla ödüllendirdi
Seyfettin SEKERSÖZ
Milli Eğitim Bakanlığı 
Sağlık Dairesi 
Başkanlığının tüm 
yurtta başlattığı 
Veremle ilgili 
Kompozisyon 
yarışmasında 
derece alan öğren
cilere ödülleri 
altın olarak verildi. 
Verem Savaş Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Sevgin 
Arsever ile yönetim 
kurulu üyelerinin 
hazır bulunduğu 
ödül töreni ziyaretleri 
okullara gidilerek 
yapıldı.
ÜÇÜNCÜ GEMLİK 
LİSESİNDEN 
Yarışmada 
üçüncülüğü alan

Gemlik Lisesi 
öğrencisi Esra 
Temur'u ziyaret eden 
Dernek Başkanı 
Sevgin Arsever 
ile İlçe
Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin Zan, 
Okul Müdürü İsmail 
Çokal ile öğretmen
lerini kutladılar. 
Üçüncü olan Esra 
Temur'un ödülü 
olan küçük altını 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan 
başarılı öğrencinin 
yakasına taktı.
İKİNCİ TİCARET 
LİSESİNDEN 
Kompozisyon 
yarışmasında ikinci 
olan Ticaret Meslek 
Lisesi öğrencisi

Bahtinur Şıkbasan'ı 
Müdür Nazım Özer'in 
makamında ziyaret 
eden Verem Savaş 
Derneği üyeleri ile 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan, 
yarışmaya katılımın
dan ve başarısından 
dolayı kutladılar. 
Son sınıf öğrencisi 
Bahtinur Şıkbasan'ın 
ödülü olan yarım 
altını yakasına dernek 
yönetim 
kurulu üyesi 
Gülşen Utkugil taktı.
BİRİNCİ
CELAL BAYAR'DAN 
Verem Savaş 
Derneği'nin açtığı 
yarışmada Kompo 
zisyon birincisi olan

Celal Bâyar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Esra Cankurt, başarı 
larına bir yenisini 
daha eklemenin

sevincini yaşadı. 
Başarılı öğrenci 
ödülü olan 
Cumhuriyet altınını 
Dernek Yönetim kuru

lu üyesi Afet 
Ersöz'den alırken 
Okul Müdürü Idris 
Aka tarafından da 
kutlandı.

Orhangazi’de yangın Bursa’da jandarmadan çete operasyonu
Orhangazi’de 
Hürriyet Mahallesi'n 
de metruk bir ev 
yandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet 
Karaağaç'a ait 
olduğu öğrenilen 
metruk evden 
birden alevler 
yükselmeye başladı. 
Hürriyet Mahallesi 
Ertuğrulgazi 
Caddesi'ndeki 

adrese, vatan
daşların ihbarı 
üzerine itfaiye ve 
polis ekipleri 
geldi. Evin ahşap 
olması alevlerin 
kısa sürede 
yayılmasına 
sebep oldu.
Yangın güçlükle 
kontrol altına 
alınırken, yangında 
maddi hasar 
meydana geldi.

Bursa da jandarma 
tarafından 'Darbe 4' 
adı verilen operasyon 
kapsamında birisi 
bayan 20 kişi gözaltı
na alındı. Uzun 
süredir takip edilen 
şebeke üyeleriyle bir
likte 13 adet tabanca, 
9 av tüfeği, 12 kuru 
sıkı tabanca, çok 
sayıda pala, sustalı 
bıçak, yüzlerce mer 
mi ve senet ele geçi 
rildi. İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 

savcılıktan aldıkları 
izinle yürüttükleri 
operasyonun startını 
bugün verdi. Mahke 
meden alınan arama 
izniyle, Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer ve 
Kestel ilçelerinde eş 
zamanlı 26 noktaya 
sabah erken saatler 
de operasyon düzen
lendi. Operasyon kap
samında birisi bayan 
20 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına 
alınan kişilerin

birbirleriyle bağlantılı 
olduğu ve ele 
geçirilen 55 bin 
YTL'lik senetten de 
tahsilat yaptıklarının 
değerlendirildiği 
öğrenildi. Savcılığın 
soruşturmayla ilgili 
ek gözetim süresi 
verebileceği, yeni 
gözaltılar olabileceği 
ve gözaltındaki 
kişilerden bazılarının 
da serbest bırakıla
bileceği bildirildi. 
Panayır Mahallesi 

merkezli operasyon
da, 13 adet tabanca, 
9 adet av tüfeği, 
12 adet kuru sıkı 
tabanca, 3 pala, 5 
adet sustalı bıçak, 
152 adet 9 milimetre 
mermi, 94 adet 
7.65 mermi, 30 adet 
9.65 mermi, 4 adet 
cep telefonu, bir 
adet bilgisayar, 
2 pasaport ve 
55 bin YTL'lik 
senet ele geçirildiği 
öğrenildi.•
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‘Ekmek arası hayat1 sahnelendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları. 
Koruma Derneği ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
katkılarıyla getirilen 
Abdullah Şahin'in 
Nokta Tiyatrosu 
sanatçılarının 
sahneledikleri 
"Ekmek arası 
hayat" izleyenlere 
keyif verdi. 
Belediye Kültür ' 
Merkezi’nde ilk 
kez bir tiyatro 
oyununda salonun 
dolduğu gözlenirken 
iki perdelik komedi 
oyunda Nokta 
Tiyatrosu ekibi 
aklaşık 2 saat 
boyunca zevkli 

ve eğlenceli bir 
akşam yaşadılar. 
Osman Cavcı'nın 
yazdığı ve Abdullah 
Şahin'in sahneye 
uyarladığı "Ekmek 
arası hayat”ın 
yönetmenliğini 
ise Hadi Çaman 
yapıyor.
Tiyatro severlerin 
yakından tanıdığı 
ve oyunlarını 
zevkle izlediği 
Abdullah Şahin'in 
yanı sıra İlhan 
Daner'in de rol 
aldığı oyunda 
Fulden Akyürek, 
Muhlis Asan, Esin 
Gündoğdu, Oylum 
Şahin, Pekcah 
Türkeş ve Ahmet 
Ünal izleyenlere hoş 
dakikalar yaşattı.

‘Salıncakta
iki kişi’ 
Bursa’da

"Tiyatro Kedi" tarafın
dan hazırlanan, "Salın 
cakta İki Kişi" adlı oyun, 
30 Ocakta Bursa'da 
sahnelenecek.
VVilliam Gibson'un 
yazdığı, Sevgi Şanlı'nın 
Türkçeye çevirdiği ' 
oyunda, 2004 yılının 
New York’un da iki 
kişinin birbirine aşık 
olmasıyla gelişen 
olaylar anlatılıyor.

Hakan Altuner'in 
yönettiği oyunda, Can 
Gürzap, Nurseli İdiz 
rol alıyor. Kadın-erkek 
ilişkisinin ele alındığı 
oyunun konusu, 
şöyle özetleniyor: 
"New York... Büyük 
umutların, dayanılmaz 
hayal kırıklarının kenti. 
Cennetle cehennemin 
içiçe yaşadığı böylesi 
bir metropolde, yaşam

larını sıfırlamak ve belki 
de birlikte yeniden kur
mak isteyen iki kişi. 
Hayatın o güne kadar . 
onlara giydirdiği 
elbiseleri çıkarmak, 
soluk almak ve yıllar 
sonra ilk kez kendi 
istediklerini, kendi 
kararlarını, kendi 
seçtiklerini yapmak 
isteyen iki kişi.
Kurallarla, koşullarla 

örülü duvarları, 
duyguların salıncağıyla 
havalanarak aşmak 
isteyen iki kişi.
Salıncakta iki kişi." 
Oyun, Konak 
Kültürevi'nde 
30 Ocak Sah günü 
saat 20.00'de 
sahnelenecek.
Oyunun biletleri 3 ve 
5 YTL'den satın 
alınabilecek.
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Uğur Mumcu unutulmadı Hrant Dink’e son görev
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
14 yıl önce aracına 
konan bomba ile 
haince katledilen 
Gazeteci Yazar Uğur 
Mumcu ölümünün 
14. yılında anılıyor. 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
yayınladığı yazılı 
basın açıklamasında 
"Mezarında güller 
açan Uğur Mumcu'yu 
asla unutmadık 
ve unutturmaya
cağız" dedi.
Bundan tam 14 yıl 
önce evinin önünde 
arabasına konulan 
bomba ile katledilen 
Uğur Mumcu'nun 
Siyaset-Tarikat ve 
Mafya arasında 
oluşturulan üçgenin 
Türkiye'nin çok 
önemli ve hatta belir
leyici sorunlarından 
birisi olduğuna 
inandığını ve bu 
konuda yazarak 
mücadele verdiğinin 
altını çizen Akyürek 
"Bu konuya he 
pim izin dikkatini çek
meye çalıştı. Bu gün 
geldiğimiz durum bu 
öngörünün ne denli 
haklı olduğunu bir 
kez daha hepimize 
gösteriyor. Tarikatlar

ve Mafya 79'li yıllarda 
siyasetin kullandığı 
araçlardı, aradan 
geçen süre içinde 
tarikatlar ve mafya 
palazlandı ve siyaseti 
kullanır hale geldi. 
Yıllardır Türkiye 
gündemini Tarikat ve 
Mafya merkezli olay
lar belirliyor. Ülkenin 
kaderini yönlendir 
meye çalışıyorlar.
O geleceği görmüştü, 
kanlı ve kirli 
olayların bağlantısını 
çözmüştü" 
şeklinde konuştu. 
Uğur Mumcu'nun 
1975 yılı Ağustos 

ayında Cumhuriyet 
gazetesinde 
yazdığı "Bir gün 
mezarlarımızda 
güller açacak ey 
halkım unutma bizi. 
Bir gün sesimiz 
hepinizin kulakların
da yankılanacak ey 
halkım unutma 
bizi., Özgürlüğe 
adanmış bir top 
çiçek gibiyiz, şimdi 
hep birlikteyiz ey 
halkım unutma bizi, 
unutma bizi, unutma 
bizi" sözlerini 
hatırlatarak 
"Onu asla unut
mayacağız" dedi.

Kurucusu olduğu 
Agos Gazetesi 
önünde uğradığı 
silahlı saldırı sonucu 
yaşamını yitiren 
gazeteci Hrant Dink, 
Balıklı Ermeni 
Mezarlığı'nda 
toprağa verildi. 
Dink, gazetesinin 
önünde yapılan ilk 
tören, ardından 
Meryemana Kilisesi'n 
deki dini tören 
sonrasında 
Silivrikapı'da 
bulunan Balıklı 
Ermeni Mezarlığı'nda, 
ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra çok sayıda 
yurtdaşın katılımıyla, 
alkışlar ve karanfiller 
eşliğinde toprağa 
verildi.
Ermeni din adamları, 
Dink'in mezarı 
başında dualar 
okudu.
Yetkililer, cenaze 
törenine yoğun pro
gramı nedeniyle 
katılamayacak olan 
Başbakan Erdoğan'ın 
ise 24 Ocak Çarşam
ba günü 18.00-19.00 
saatleri arasında 
Patrik Mesrob ll'ye 
taziye ziyaretinde 
bulunacağını 
bildirdiler.
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Başkan Şahin beldelerin sorunlarını dinledi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
muhalefetin belediye 
başkan ve meclis 
üyelerinden sonra 
partisinin belde 
belediye başkanlarıy- 
la bir araya gelerek, 
2007 yılında yapıl
ması planlanan çalış
maları değerlendirdi. 
Başkan Şahin’in 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
içindeki beldelerin 
belediye başkanlarıy- 
la yaptığı toplantıya, 
Emek Belediye 
Başkanı Yakup Aktaş, 
Güzelyalı Belediye

Başkanı Selçuk 
Mutlu, Barakfakih Ali 
Kök, Zeytinbağı 
Belediye Başkanı Ali 
Turan, Kayapa 
Belediye Başkanı 
Ahmet Sarı, Karıncalı 
Belediye Başkanı 
Mehmet Çohadır ve 
Gölyazı Beldesi 
Belediye Başkam 
Ethem Şahin katıldı. 
Başkan Şahin, 
Kıbrıs'ta oldukları için 
Kirazlı Belediye 
Başkanı Halil Döner 
ile Hasanağa İbrahim 
Sincanlı'nın katıla
madığı toplantıda, 
2007 yılında belde 
belediyelerine

yapacakları hizmetleri 
ele aldıklarını söyledi. 
Belediye başkanları 
ile beldelerde 
yapılacak çalışmalar

İhale İlanı 
UMURBEY BELEDİYESİ

10 AYLIK 2 ADET TEMİZLİK HİZMETLİSİ ALIMI hizmet alımı işi için, 
ihale konusu alanda faaliyet gösteren yeterli tecrübeye sahirç' istekli 
ler teklif vermek üzere yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. İş, 
yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunarak görüşmeye 
davet edilecek istekliler arasında pazarlık usulü ile ihale'edilecektir.

İhale Kayıt numarası : 2007 / 6879
1-İdarenin \ i

a) adresi: : UMURBEY /GEMLİK7 BURSA
b) telefon ve faks numarası : 224 525 00 01- 224 525 00 06
c) elektronik posta adresi (varsa): bilgi@gemlikumurbey.bel.tr

2- İhale Konusu Hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : UMURBEY BELDESİ içinde

2 kişi temizlik hizmetlisi alımı (İ0 AY)
b) Yapılacağı yer : UMURBEY BELEDİYESİ (
c) İşin süresi : 10 Ay başlangıç : 14.03.2007

Bitiş : 31.12.2007
3- Yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : UMURBEY BELEDİYESİN
b) Tarihi ve saati : 31 / 01 / 2007 -14.oo
4- Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belge 

ler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: I
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve 

varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 . Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet veya son başvuru 

tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sici
line kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasjndan, ilk 
ilan/davet veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alın
mış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi 
veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortak

ları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli itnza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (dj, (e), 
(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı 
taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yap- 

tırılamaz.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin 

beyanname.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir.
6- İhale tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanı UMURBEY BELEDİYESİ adresinde görülebilir ve 

50 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Yeterliliğe başvuracak 
isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İhale dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru bel
geleri en geç 31/01/2007 günü saat 14.oo’e kadar UMURBEY 
BELEDİYESİ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vası
tasıyla da gönderilebilir.

9- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. B - 326

konusunda bilgi 
alışverişinde de 
bulunduklarının altını 
çizen Başkan Şahin, 
"Her yılbaşında 
ilçe ve beldelerin 
ihtiyaçlarını belirliyor, 
planlarımızı da buna 
göre yapıyoruz. 
Geçen hafta muhale
fet partilerinin 
belediye başkanı ve 
meclis üyeleriyle bir 
araya gelerek, yeni 
yıldaki beklentilerini 
dinlemiştik. Bugünde 
partimizin belde 
belediye başkanlarıy- 
la bir araya geldik. 
Böylece beldelerde 
halkımıza verilecek 
hizmetlerin yön
lendirilmesi ve 
gerçekleştirilmesinin

daha sağlıklı olacağı
na inanıyoruz. Bu tür 
bilgi alışverişi toplan
tılarını bundan sonra 
daha sık yapacağız. 
Çünkü Bursa'nın 
sorunlarının çözümü 
konusunda kararlıyız. 
Bunu da hiçbir ilçe 
veya belde, partili 
veya partisiz ayrımı 
yapmadan gerçek
leştiriyoruz" dedi. 
Toplantıya katılan 
belde belediye 
başkanları adına 
konuşan Emek 
Belediye Başkanı 
Yakup Aktaş ise 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in hiçbir parti 
ayrımı yapmaksızın 
tüm belediye başkan-

larıyla aynı has
sasiyetle fikir 
alışverişinde 
bulunduğuna 
dikkati çekti. 
Başkan Şahin’in 
büyükşehir 
belediye sınırlarının 
genişlemesi ve 11 kat 
artan sorumluluğuna 
rağmen her yerin 
sıkıntısının çözümlen
mesi yönündeki 
çabası teşekkür eden 
Aktaş, "Başkanımızı 
ne sorunumuz olsa 
rahatlıkla arayabiliy
or, o da çözüm 
konusunda elinden 
geleni yapıyor. 
Kendisine belde 
belediye başkanları 
adına teşekkür ediyo
rum" diye konuştu.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN■"'■m..I. ............ ...... . —. S

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATlUKveKİRAUKLARINIZ İÇİHBİZİARAYINIZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire j
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan_ _ _ _ _ . 
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan. B 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Mâcîde &ZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21 i

mailto:bilgi@gemlikumurbey.bel.tr
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Tüketicinin güveni azalıyor
Tüketici güveni Aralık 
ayında azaldı...
Tüketici Güven 
Endeksi, Aralık 
ayında 92.04'e indi. 

Türkiye istatistik 
Kurumu ile Merkez 
Bankası tarafından 
her ay ortaklaşa 
düzenlenen 
"Tüketici Eğilim 
Anketi"nin, 
2006 Aralık ayı 
sonuçları açıklandı. 
Tüketici Güven 
Endeksi, Aralık ayın

Çin mallarına önlem
Türkiye, ayakkabı, 
tuz, elektrikli süpürge 
ve buharlı ütü itha
latında, Çin dahil tüm 
ülkelere yönelik, 
korunma önlemi 
uyguluyor.
Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
CHP İzmir Milletvekili 
Erdal Karademir'in 
soru önergesine 
verdiği cevapta, 
Çin'den ürün itha
latında, dampinge 
karşı vergi uygula
ması başlatılarak, 
yerli üretim dalının 
mağduriyetinin 
giderildiğini ifade 
etti.

da, bir önceki aya 
göre 1.31 puan 
azalarak yüzde 
92.04‘e indi.
Endeks, 2006 
yılının Kasım 
ayında 93.35 * 
düzeyindeydi.
Güven endeksindeki 
düşüş, tüketicilerin 
satın alma güçleri ve 
genel ekonomik 
duruma ilişkin değer
lendirmelerinin 
kötüleşmesinden 
kaynaklandı.

Tüzmen'in verdiği 
bilgilere göre, 
Türkiye, Çin'e karşı 
alınan önlem sayısı 
bakımından 4'üncü 
sırada yer alıyor. 
Çin kaynaklı 32 ürün 
ya da ürün grubunda, 
dampinge karşı vergi 
uygulaması 
sürdürülüyor. 
Dampinge karşı 
önlem alınan ürünler 
arasında, akrilik 
mink battaniye, 
kadife kumaş, 
fermuarlar;
otomobil lastikleri, 
motosiklet ve 
bisiklet dış lastikleri, 
elektrik motorları,

split klima; kapı 
kilitleri, halat ve 
kablolar, matkap 
uçları,menteşeler; 
cep çakmağı, kurşun 
ve tükenmez kalem 
ile çocuk arabaları ve 

pusetler yer alıyor. 
Oyuncaklar da 
dahil olmak üzere 
58 ürün grubu 
ithalatında, tüm 
ülkelere gözetim de 
uygulanıyor.

Borç stoğu 
yüzde 4 arttı

Merkezi yönetimin 
2005 yılı sonunda 
331 buçuk milyar 
YTL olan borç 
stoğu, % 4 artarak 
geçen yıl 
344 milyar 800 
milyon YTL'ye 
yükseldi.
Hazine 
Müsteşarlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, merkezi 
yönetim borç stoğu- 
nun, 216,8 milyar 
YTL'lik bölümünü 
YTL cinsinden,

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

126,4 milyar YTL'lik 
bölümünü döviz 
cinsinden ve geriye 
kalan 1,7 milyar 
YTL'lik bölümünü 
ise dövize endeksli 
borçlar oluşturdu. 
Geçen yıl itibariyle 
borç stoğunun 
yüzde 52'si iç 
piyasaya, yüzde 21 'i 
ise kamu kesimine 
olan iç borçlardan 
oluşurken, dış 
borçların ağırlığı 
yüzde 27 olarak 
gerçekleşti.

İhracat 85 J milyar dolara ulaştı
Türkiye'nin geçen 
yılkı ihracatı 85,7 mil
yar dolara, ithalatı ise 
134,3 milyar dolara 
ulaştı. Gümrük 
Müsteşarlığımın veri
lerine göre, özel fatu
ralar dahil, 2005 yıl 
sonu itibariyle 73 mil
yar 151 milyon dolar 
olan ihracat, yüzde 
17,21 artarak 85 mil
yar 739 milyon dolara 
yükseldi. Aynı tarih

İthal içkide fiyat kontrolü kalktı
İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanu 
nu'ndaki geçiş süresi 
nin sona ermesine 
paralel olarak, Tütün, 
Tütün Mamulleri ve 
Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu (TAPDK), 
alkol, alkollü içkiler 
ve metanolün fiyat- 
landırılmasına artık 

ler ve veriler itibariyle 
117 milyar 101 
milyon dolar olan 
ithalat ise yüzde 
14,75 artışla
134 milyar 378 
milyon dolara ulaştı. 
Gümrük verilerine 
göre, 2005 yılı sonun
da 43 milyar 951 
milyon dolar olan dış 
ticaret açığı, yüzde 
10,66 artarak geçen 
yıl 48 milyar 639 mil 

karışmayacak. 
TAPDK'nın Alkol ve 
Alkollü İçkilerin İç ve 
Dış Ticaretine İlişkin 
Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetme 
lik'te yaptığı değişik
lik, Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
İspirto ve İspirtolu 

yon dolara çıktı. İhra
catın ithalatı karşıla
ma oranı ise yüzde 
62,47'den yüzde 
63,80'e yükseldi. 
Gümrük'verilerine 
göre, geçen yıl Aralık 
ayında, önceki yılın 
aynı ayına göre ihra
cat artarken, ithalat 
düştü. 2005 yılı Aralık 
ayında 7 milyar 281 
milyon dolar olan 
ihracat yüzde 17,64

İçkiler İnhisarı 
Kanunu'nda, fiyat
landırma yetkisi için 
öngörülen asgari yıl
lık dış alım ve satış 
miktarları, Bakanlar 
Kurulu tarafından bu 
yıl için sıfırlanmıştı. 
TAPDK, Alkol ve 
Alkollü İçkilerin 
İç ve Dış Ticaretine 
İlişkin Usul ve 

artarak geçen yıl 8 
milyar 566 milyon 
dolara çıktı. İthalat 
ise yüzde 13,1 
azalarak, 11 milyar 
367 milyon dolardan 
9 milyar 784 milyon 
dolara indi. İthalattaki 
düşüşe bağlı olarak, 
Aralık'ta, ihracatın 
ithalatı karşılama 
oranı yüzde 
64,05'ten yüzde 
87,55'e yükseldi.

SATILIK

Esaslar Hakkında 
Yönetmelik'i bu 
karara uygun 
hale getirdi.
Kurul, artık sadece, 
alkol, alkollü içkiler 
ve metanolün iç ve 
dış ticareti, dağıtımı 
ile izin, izleme ve 
denetim usul ve 
esaslarını 
düzenleyecek

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

BURSAHAKİMİV€TV€K€NT 
GAZ€T€l€RİN€ İLAN ve A6KLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
eleman i I an lan n ı z ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlannız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Faz: 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Velilere karne uyarısı

Hakkari Özel Hatice 
Avcı Koleji Müdürü 
Psikolojik Danışman 
Sıtkı Kuru, yaklaşan 
yarıyıl tatilinde karne 
heyecanı yaşayacak 
öğrenci ve velilerine 
seslenerek, kötü 
karnenin hayatın 
sonu olmayıp, güzel
liklerin başlangıcı 
olabileceğini bildirdi. 
Sıtkı Kuru, tüm 
öğrenci, öğretmen 
ve velileri karne 
heyecanının sardığı 
bu günlerde ders
lerinde başarılı

| olan öğrencilerin ,
I karnelerini alıp 

ailelerine götüreceğini 
sabırsızlıkla bek
lediğini belirtti. Kuru, 
sınavlarda düşük not 
almış, zayıfı veya 
zayıfları olan öğrenci
lerin ise karnelerini 
ailelerine nasıl 
göstereceğini kara 
kara düşünmekte 
olduğunu belirterek, 
"Bu durumda yapıl
ması gereken en 
önemli davranış, . 
zayıfı-zayıfları olan 
kısaca istenmeyen 
bir karneye sahip 
öğrenci ve veli, 
gerçeği görmede 
kendilerine çeki 
düzen vermede 
bunu bir fırsat 
bilmelidir.
Yoksa cezalar 
bağırmalar, tehditler 
bir işe yaramaz 
sadece çocuğunuzla 
olan ilişkileriniz 
bozulur. Bu tabloyu 
olumluya çevirmek 
için öncelikle velinin 
çok sabırlı ve 
anlayışlı olması 
gerekiyor. Velinin 
çocuğunu daha önce
den takip edip sınıf 
rehber öğretmeni ve 
ders öğretmenleri ile 
sürekli görüşüp duru
mu hakkında bilgi 
sahibi olsaydı böyle 

bir sürprizle karşılaş
mazdı. Bu durumda 
suçlu arama yerine 
başarısızlığı başarıya 
nasıl dönüştürülebile
ceği incelenmeli ve 
yapılması gerekenler 
ortaya konulmalıdır. 
Kötü bir karne 
hayatın sonu 
değildir, hatta 
güzelliklerin 
başlangıcı olabilir. 
Yeter ki, olayları 
doru değerlendirelim. 
İstenmeyen karne 
sahibi kişilerin olum
suz durumunu olum
luya çevirmek için 
veliye ve öğrenciye 
bazı görevler 
düşmektedir" dedi. 
Velinin yapması 
gereken görevlerin, 
olayı sabır ve 
anlayışla karşılaması 
olduğunu da belirten 
Sırrı Kuru, öfkeli ve 
kontrolsüz söz ve 
davranışlardan 
sakınmalarını istedi. 
Kuru, "Çocuk 
bizim çocuğumuzdur, 
onu şartsız sevmeli 
ve bunu çocuğumuza 
hissettirmeliyiz. Veli 
olarak ikinci dönem 
için plan yapmalıyız. 
Öğrencimizin planlı 
olmasına düzenli 
ders çalışmasına 
yardımcı olmalı ve 
durumunu sürekli 
okulda takip etmeli. 
Öğrencinizi kendini
zle, kardeşleriyle ve 
arkadaşları ile asla 
kıyaslamayın.
Başarılı olacağına 
inanın ve bunu 
hissettirin. Öğrenci 
ise, öncelikle bu 
başarısızlığın geçici 
olduğunu bilmeli ve 
istekli, planlı çalıştığı 
sürece başarılı ola
cağına inanmalı.
Başarısızlığı kendine 
layık görmemeli, 
kabullenmemelidir" 
şeklinde konuştu

Ekmek mayası cildi yeniliyor
Bugüne kadar sadece 
besin maddesi olarak 
bilinen ekmeğin, cilt 
için oldukça yararlı 
olduğu bildirildi. 
İsviçreli derma
tologlar, geliştirdik
leri yöntemle ekmek 
mayasının cilde 
yararlarını ortaya 
çıkardı. Renksiz ve 
kokusuz kozmetik 
ürünü bileşiminde 
kullanılan ekmek 
mayası, cilt sorun
larını çözümü için 
umut oldu.
Uzmanlar, sağlıklı 
beslenmenin mutlaka 
ekmek içermesini her 

GEM1İK SİNEMA GÜNİİJGÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
EVE GİDEN YOL

TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER
İRAK

Seanslar
1 1.45 - 14.00 - 16.15- 18.30 - 20.30
12.00 - 14.15 - 16.15 - 20.00
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

fırsatta dile getiriyor. 
İsviçreli dermotolog 
lar, sağlıklı beslenme 
için bu kadar önemli 
olan ekmek 
mayasında bulunan 
CM Glukan 
maddesini Skincode 
ürünlerinde 
kullandı.
Tıpta uzun süredir 
kullanılan bu madde, 
bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor, vücut
taki yaraların iyileşti 
rilmesinde de mucize 
sonuçlar veriyor. 
Faydaları şöyle • 
sıralanıyor;
- Zamanla oluşan ve 

güneşten kay
naklanan yaşlanmaya 
kari koruma sağlıyor, 
- Hücre yenilenme 
hızını artırıyor, 
- Cildi, zararlı güneş 
ışınlarının (UVA) yol 
açtığı oksitlenmeye 
karşı koruyor, 
- Cildin esnekliğini ve 
sıkılığını önemli 
ölçüde artırıyor, 
- Antioksidan özelliği 
sayesinde yaşlanma 
etkilerini geciktiriyor. 
Dünyada pekçok 
üründe raf ömürünü 
uzatmak için kul
lanılan koruyucu 
kimyasallar ekmek

mayasının kul
lanıldığı ürünlerde 
yer almıyor. Boya, 
parfüm ve koruyucu 
madde içermediği 
için de herhangi bir 
alerjiye yol açmıyor. 
Ekmek mayasını 
kozmetik ürün 
bileşimlerinde kul
lanan İsviçreli 
Skincode markası, . 
yalnızca eczanelerde 
satılıyor. Doktorlar 
tarafından reçete 
edilen bu ürünler, 
herkes tarafından 
rahatlıkla kullanıla
bilme özelliğine 
sahip.

M Körfezlotemetle ww.gemlikkorfezgazetesi.com

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Katarakt yaşlılarda daha çok görülüyor
Dünya Göz Hastanesi 
operatör doktoru 
Baha Toygar, katarakt 
hastalığının özellikle 
75 yaşın üzerindeki 
kişilerde daha sık 
görüldüğünü 
belirterek, tıptaki 
gelişmelerle 
hastalığın tedavisinde 
de büyük başarı sağ
landığını söyledi. 
Toygar, "Bahri Toygar 
Konferansları" kap
samında düzenlenen 
"Katarakt Hastalığı 
Nedir, Nasıl Tedavi 
Edilir?" konulu 
konferansta, katarak
tın doğal lensin 
şeffaflığını kay
betmesiyle ortaya 
çıktığını belirterek, 
hastalığın özellikle 65- 
74 yaşları arasında, 
erkeklerde yüzde 14 
kadınlarda yüzde 24 
oranında 
görüldüğünü kaydetti. 
Hastalığın özellikle

Bebeklere sağlık için pekmez
Beynin tek enerji 
kaynağı olduğu belir
tilen glikozun, 
pekmezde yeterince 
bulunduğu, bu 
nedenle çocukların 
sağlıklı gelişmele 
rinde pekmezin çok 
önemli olduğu 
bildirildi.
Konya Tarım İl 
Müdürlüğünde 
görevli ev ekonomisti
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

K

■

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Anza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

1 
■

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

75 yaşın üzerindeki 
kişilerde daha sık 
görüldüğünü 
vurgulayan Toygar, 
"Katarakt 75 yaş 
üzerindeki erkeklerde 
yüzde 39, kadınlarda 
yüzde 46 oranında 
görülüyor. Genellikle 
her iki gözde de 
gözlenir" dedi. 
Katarakt hastalığının 
ilk olarak uzak ve 
yakın görmede 
azalma olarak ortaya 
çıkabildiğini ifade 
eden Toygar,

Semra Türkmen, 
bünyesindeki orga 
nikasitler, mineral 
maddeler ve kısmen 
de vitaminlerle pek 
mezin, beslenmedeki 
öneminin büyük 
olduğunu söyledi. 
Semra Türkmen, 
tüketilen her 100 
gram pekmezin, 
kalori olarak 575 
gram süte, 150 gram 

"Kataraktın belirtileri 
uzak ve yakın 
görmede azalma, 
gözlük derecesinde 
değişiklik, yakını 
gözlüksüz görebilme, 
ışığa hassasiyet, 
renkli görmede 
bozulma ve gece 
görmede bozulmadır. 
Katarakt hastalığının 
nedenleri ise yaşlılık, 
şeker hastalığı, uzun 
süreli veya yüksek 
dozda steroidli ilaç 
kullanımı, göz 
yaralanmaları, 

ekmeğe, 195 gram 
ete eşdeğer 
olduğunu vurguladı. 
Türkmen, "Pekmez 
deki şekerin yüzde 
80'i, glikoz ve fruktoz 
halinde olduğundan, 
bebeklerin beslen
mesinde pekmez çok 
önemli bir role sahip
tir. Anne sütü 
olmadığında hekim 
kontrolünde bebek

güneş ışığına maruz 
kalma, daha önce 
geçirilmiş göz 
ameliyatı ve 
doğumsal nedenlerdir. 
Hastalığın son 
yıllarda tıptaki 
gelişimle tedavisinde 
de büyük başarı . 
sağlanmaktadır" 
diye konuştu. 
Kataraktın güncel 
tedavisi olan ■ 
fakoemulsifikasyon 
yöntemi hakkında 
bilgi veren Dr.
Baha Toygar, 
ameliyat sonrası hem 
yakın hem de uzağı 
görmeyi sağlayan 
multifokal lenslerin 
kullanımının son yıl
larda yaygınlaştığını, 
uygun hastalarda bu 
lenslerin kullanımının 
hastaları fonksiyonel 
olarak uzakta ve 
yakında gözlük kul
lanmaktan kur
tardığını kaydetti.

lere pekmez ver
ilebilir. Pekmezde 
bulunan glikoz ve 
fruktoz, sindirim sis
teminde parçalan
maya ihtiyaç duy
maksızın kana basit 
difüzyon ile geçe
bilmektedir. Böylece 
vücut yaklaşık 30 
dakika gibi kısa bir. 
sürede enerji kazan
maktadır."

Kızamıktan ölenlerin
sayısı yüzde 60 azaldı

Dünya Sağlık Örgü 
tünün (DTÖ) 1999 
yılında kızamıkla 
mücadele amacıyla 
başlattığı geniş çaplı 
projenin, hedeflenen 
rakamların üzerinde 
başarı sağladığı açık
landı.
DTÖ'nün resmi inter
net sitesinde yer alan 
habere göre, 1999 
yılında "Kızamık 
Girişimi" adı altında 
DTÖ tarafından 
başlatılan ve dünya 
genelinde kızamıktan 
ölümleri yarı yarıya 
indirmeyi amaçlayan 
proje, konulan hedef 
terin ötesinde 
başarıya ulaştı ve 6 yıl 
içinde kızamıktan 
ölümler dünya 
genelinde yüzde 60 
oranında azaldı. 
DTÖ Genel Sekreteri 
Dr. Margaret Chan, 
BM Çocuk Fonu 
(UNICEF), ABD'de 
bulunan Hastalıkların 
Önlenmesi ve 
Hastalıklardan 
Korunma Merkezi ile 
Kızılhaçın 
destek verdiği pro
jenin başarısını, 
"Kamu sağlığı alanın
da kazanılmış en 
büyük zaferlerden 
biri" olarak tanımladı. 
DTÖ’nün verilerine 
göre, dünya genelinde 
1999 yılında çok 
büyük çoğunluğunu 
çocukların oluştur
duğu 873 bin kişi kıza
mıktan ölürken, 2005 
bin yılında bu sayı

345 bine geriledi.Her 
kıtada kızamığa bağlı 
ölümlerde önemli 
düşüşler görülse de 
en büyük başarı, 
çeşitli hastalıkların 
etkisini en yoğun 
şekilde hisseden 
Afrika'da elde edildi 
ve bu kıtada kızamığa 
bağlı ölümler yüzde 
75 oranında azalarak 
506 binden 126 bine 
geriledi.
DTÖ'nün başlattığı 
çalışma uyarınca, 
başta Afrika olmak 
üzere dünya 
genelinde tarama ve 
aşı kampanyaları 
başlatılmış, 6 yıl 
içinde 9 aylık ile 15 
yaş arasında 360 
milyondan fazla çocuk 
aşılanmış, çocuklara 
A vitamini desteği 
verilmişti. DTÖ'den 
projeye ilişkin yapılan 
açıklamada ise 
"Doğru bir strateji ve 
iyi bir ortaklığın, 
gelişmekte olan ülke 
terdeki çocuk ölüm
lerini hızla azalta
cağının somut 
biçimde ortaya konul
duğu" belirtildi.
DTÖ'nün projesinin, 
BM'nin "milenyum 
hedefi" olarak 
belirlediği' 
'2015 yılına 
kadar dünya 
genelinde çocuk 
ölümlerinin üçte iki 
oranında azaltılması" 
amacına da büyük 
katkı sağladığı 
kaydedildi.

NÖBETÇİ ECZANE
24 Ocak 2007 Çarşamba 

ÖZER ECZANESİ 513 56 82

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2654 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BursasDortaraftarlanndanUEFA’va20biniîiai Liselilerin maç tartışması kanlı bitti
Bursaspor Kongre 
Üyesi Lemi 
Keskin, 2003-2004 
sezonunda şike 
yapıldığı iddia edilen 
maçlarla ilgili soruş
turma açmayan 
Türkiye Futbol 
Fedarasyonu 
(TFF)'nu FIFA ve 
UEFA’ya şikayet 
etmek için başlattığı 
kampanya sona erdi. 
Bursaspor 
Kongre Üyeleri 
Lemi Keskin ve 
Gökhan Celbiş'in 
9 Ocak'ta başlattığı 
"TFF'yi FIFA ve 
UEFA'ya şikayet 
etme kampanyası" 
çerçevesinde 
Bursasporlu 
taraftarların toplam 
20 bin elektronik 
posta gönderildiği 
bildirildi.
UEFA Yönetim 
Kurulu'ndaki 15 
üyeye 4 değişik 
dilde, el yazısıyla 
yazılmış toplam 
bin 764 mektup 
gönderildiğini 
belirten Lemi 
Keskin, "UEFA'nın 
her yönetim kurulu 
üyesi, yaklaşık 
120 adet mektup 
teslim alacaktır.

Bursasporlu 
taraftarlar, 
TFF’Yİ UEFA 
nezdinde rezil 
etmişlerdir. 
Amacımıza ulaşana 
kadar, mücadelemiz 
devam edecektir" 
diye konuştu. 
Bursaspor'un eski 
yöneticisi ve 
kongre üyesi Lemi 
Keskin ve Gökhan 
Celbiş yaptıkları 
yazılı açıklamada, 
mahkemeden izinli 
yapılan telefon 
dinleme kayıtlarına 
göre, 2003-2004 
sezonundaki Çaykur 
Rizespor-Akçaabat 
Sebatspor, Beşiktaş- 
Akçaabat Sebatspor 
ve Çaykur Rizespor- 
Beşiktaş karşılaş
malarında şike 
yapıldığının belir
lendiğini buna 
rağmen Futbol 
Federasyonu'nun 
bir soruşturma 
açmadığını söyledi. 
Lemi Keskin ve 
Gökhan Celbiş, 
FIFA ve UEFA'ya 
gönderdikleri 
İngilizce metinde, 
"4 aydır federasyon

dan cevap bekle
memize rağmen

TFF, inatla cevap 
vermeme ve soruş
turma açmama 
konusunda diren
mektedir. Delillerimiz 
içinde mahkemeden 
izinle yapılan telefon 
dinleme kayıtları ve 
gazetelerde yer alan 
haberler vardır. 
Türkiye'nin eski 
kulüplerinden 
birisi bu işe karış- 
masa, Türkiye 
Futbol Federasyonu 
soruşturma 
başlatacaktır. 
Federasyon, 2004 
yılında olayı 
incelediğini açık
lamıştır. Ancak, 
biz yeni delillerle 
soruşturma açıl
masını istiyoruz. 
Türkiye'de müracaat 
edeceğimiz her yere 
müracaat etmemize 
rağmen TFF, bize 
cevap vermemekte . 
ve soruşturmayı 
tekrar açmamaktadır. 
Bununla ilgili 
UEFA'nın bize 
yardım etmesini ve 
olayın yeniden 
incelenmesini 
istiyoruz. Bize 
yol gösterip, yardım 
eder misiniz ?" 
ifadeleri yer alıyor.

Bursa'da lise öğren
cileri arasında önce 
maçta, sonra da 
chatte başlayan 
tartışma kanlı bitti. 
Lise 2. sınıf öğren
cisini baldırından 
bıçaklayan bir genç 
polis tarafından 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
İlçesi Erkek 
Lisesi'nde futbol tur
nuvası düzenlendi. 
Maç esnasında iki 
sınıfın öğrencileri 
tartıştı. Tartışma fazla 
büyümeden önlendi. 
Ancak öğrenci 

Yağışlı hava geliyor
Bir süredir Batı, İç ve Güney 
kesimlerde etkili olan güneşli 
hava, yerini, Cuma gününden 
itibaren yağmura bırakacak. 
Yağış, Doğu'da kar şeklinde 
görülecek. Türkiye'nin büyük 
bölümünde hava sıcaklığı 
Ocak ayı ortalamalarının 
üzerinde seyrediyor. 
Sıcaklık değerleri Batı, İç ve 
Kuzey bölgelerde 10, Güney'de 
ise 20 derecenin üzerine çıkarken 
Meteoroloji'den yağış uyarısı

geldi. Cuma gününden itibaren 
Türkiye yağışlı havanın etkisine 
girecek. Yağışlar ağırlıklı olarak 
yağmur şeklinde görülecek. 
Cuma günü Trakya bölgesinde 
başlayacak yağmur, Cumartesi 
günü de Ege, Batı Akdeniz, 
Karadeniz ve iç Anadolu 
bölgelerinde etkili olacak. 
Pazar günü ise hava hissedilir 
derecede soğuyacak ve 
Doğu Anadolu ile iç bölgelerde 
kar yağışı görülecek.

gruplarının internette 
chat yaparken 
birbirlerine küfür 
etmesi üzerine iki 
grup Başak Caddesi 
üzerinde buluştu. 
Öğrenci gruplarının 
yanlarında getirdiği 
arkadaşlarının da 
katılımıyla çıkan 
kavgada Erkek 
Lisesi 10. sınıf 
öğrencisi O.Ş. 
kasığından iki 
defa bıçaklandı. 
Kan kaybeden 
öğrenci bir taksiyle 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 

altına alındı. 
Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Araştırma Bürosu 
ekipleri, olaya 
karıştığı öne sürülen 
Turhan Tayan Lisesi 
öğrencisi 15 yaşında
ki S.Z.'yi, ağabeyinin 
yanına giderken 
Koğukçınar 
Mahallesi'nde 
gözaltına aldı. Yaralı 
öğrencinin hayati 
tehlikesinin bulun
madığı belirtilirken, 
şüpheli öğrencinin, 
"Dün çıkan tartışma
da beni dövdüler" 
dediği öğrenildi.

VfflİIIîi"Tİ ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN.
■ HÜSEYİN ULÜKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

T?

GEMLİK ANA BAYİİ

Isıtma, sıcak su n e c 
kuntrol cihaıtannûa y*
ÛBtR °

DOGALGAZ 
KOMBİ 
KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA 
RADYATÖR 
SPLİT KLİMALAR
DOGALGAZ SOBASI 
TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com


Özdilek Alışveriş Merkezi’nin açılışına sayılı günler kaldı 

Özdilek 3 Şubat’ta açılıyor 
Gemliklilerin de büyük bir özlemle bekledikleri Yalova yolu 
üzerinde hizmete girecek olan Özdilek Alışveriş Merkezi’nin 
açılışı 3 Şubat 2007 Cumartesi günü yapılacak, Ozdilek'te son 
çalışmalar sürerken çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanma 
aşamasına geldi. Özdilek'in Gemlik'e canlılık ve hareketlilik 
getirmesi bekleniyor. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

YEMEK 
ÜRETİM 
ITD.ŞTİ.

Goldstar Cemal Turan 
Fabrika ö İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez: İskele Meydanı No: 15 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 42 20 Fax : 524 71 06 

Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 
Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55
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Gemlik ve Umurbey’de beklenen abone sayısına ulaşılamadı.

GEMDAŞ umduğunu bulamadı
Kadri GÜLER
kadri_gulcr@hotmail.com

Güne Baku
GEMDAŞ İşletme Müdürü Gürkan Belgütay, Gemlik'te ilçe halkının doğalgaza soğuk bak
masını üzüntü ile karşıladığını belirterek, planladıkları aboneye ulaşamadıklarını söyledi.

Büyükşehir’den beklentiler
Büyükşehir Belediyesi Gemlik'te ilk 

ciddi yatırımını gerçekleştiriyor.
Bugün, Kayıkhane semtinden başlayan 

İçme suyu şebekesinin Islahı ve Atık Su 
Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı projelerinin 
temeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahın tarafından atılacak.

Gemlık’in Büyükşehir’e bağlanmasın
dan sonra doğru dürüst bir hizmet aldığı 
söylenemez.

Gemljk’in temel ihtiyaçları ortada 
duruyor. Bunların başında Terminal 
konusu var.

Bu konu 8 yıldır çözülmedi. Sen ben 
kavgası haline geldi. Şimdi yeni bir yer 
bulundu. Yerin kamulaştırılması yapılmalı 
ve terminal sorunu çözülmeli.

Gemlik Balık Hali ilgi bekliyor.
Çevrenin tek balık Hali Gemlik’te 

Hikmet Şahin bu konuda Görükle de Balık 
Hali kurduruyor. Gemlik gözardı 
edilmemeli.

Çevre yolu ile ilgili çalışmalar belli bir 
aşamaya geldi. Sinyalizasyon sistemi 
takıldı.

Ulaşım sorunu yeni araçlarla çözüldü 
ama vatandaşın şikayetlerine sürüyor..

Şunlara kulak verilmeli.
İlçenin en önemli sorunlarının başında 

trafik geliyor.
Otopark sorunu ise işin bir başka yönü. 

Bu konuda ciddi çalışmalar başlatılmalı.
imar planlarına gelince.
Yeni Nazım Planlarda Gemlik yapı 

olarak büyütülmek isteniyor. Bundan 
» kaçınılmalı. Birilerine rant sağlayacağız 
I diye, deprem bölgesinde yasal olarak 
I büyümek yerine küçülmek gerektiğini 
| herkes anlamalı.

< Yaklaşık 1,5 yıldır doğalgazın kullanıl
dığı ilçemizde bekledikleri abone sayısına 
ulaşamadıklarını söyleyen GEMDAŞ 
İşletme Müdürü Gürkan Belgütay, “GEM
DAŞ olarak Gemlik'te umduğumuzu bula
madık. Gemlik halkı doğalgaza soğuk 
bakarken bize karşı ürkek davrandı" dedi. 
Belgütay, Manastır Bölgesi’nde doğalgaz 
kullanımında hüsrana uğradıklarını ve 
Umurbey’de de abone sayısındaki 
hedefleri tutturamadıklarını belirtti.
Gemlik’te abone sayılarının 5 bin civarında 
olduğunu belirten Belgütay, Dr. Ziya Kaya 
ve Hamidiye Mahallelerinde gaz kul
lanımının arttığını söyledi. Haberi 5’de

Hikmet Şahin temel atacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 
ilçemize yaptığı iki büyük 
yatırımın temeli bugün atılıyor. 
Gemlik İçme Suyu Şebeke 
Rehabilitasyonu ile Atık Su Ön 
Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı 
Projeleri'nin temeli Başkan 
Şahin'in de katılımıyla 
bugün saat 11.00'de atılacak. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ile birlikte 
BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı'nın da Gemlik'e 
geleceği öğrenildi.

likkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_gulcr@hotmail.com
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Kazı çalışmalarında çanak çömlek kırıkları çıkıyor
Seyfettin SEKERSÖZ 
Yeni Çarşı alanında 
başlatılan arkeolojik 
kazı çalışmasında 
çanak çömlek kırık
ları çıkmaya başladı. 
Bursa Müze 
Müdürlüğü yetki 
tisinin gözetiminde 
Belediye işçileri 
tarafından yapılan 
kazılarda zeminde 
büyük taş bloklar 
ortaya çıkarken, 
henüz arkeolojik 
değeri olan bulgulara 
rastlanmadı.
İki grup halinde 
çabuk bitirilmesi 
amacıyla başlatılan 
kazı çalışmalarının 
havalarında iyi gitme 
siyle kısa sürede 
sonuca ulaşılması

A*?

ne zaman yeniden 
başlatılacağı ise

hedefleniyor.
Önümüzdeki gün

havanın başlamasıyla 
kazıların da duracağı

lerde olası yağışlı belirtilirken inşaatın bilinmiyor.

Cep telefonu 
kontörü çaldılar
Seyfettin SEKERSÖZ

Hamidiye Mahallesi 
Yeni Pazar 
Caddesi’nde bulu
nan Aytaç Telekom'a 
müşteri gibi giren 
iki kişi cep telefonu 
kontörü çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre önceki gün 

“Yeni Pazar Caddesi 
üzerindeki 
H.İ.A.'ya ait Aytaç 
Telekom'a gelen 
iki kişiden biri 
telefon kapağı

seçmek amacıyla 
işyeri çalışanını 
oyalarken diğer 
kişi kasada bulunan 
1.135 YTL 
değerindeki 
cep telefonu 
kontörlerini çaldı. 
Telefon 
kontörlerinin 
çalındığını anlayan 
işyeri sahibi H.I.A. 
polise başvurdu. 
Kimlikleri tespit 
edilemeyen hırsızlık 
olayı hakkında 
tahkikat başlatıldı.

Bursa’da gergin yıkım
Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, Küçük 
Balıklı, Gülbahçe, Selamet, Zafer, Bahar ve 
Altınova mahallerinde 10 kaçak binayı yıktı. 
Osmangazi Belediyesi ekipleri, dün sabah 
erken saatlerde yıkıma başladı. Küçük 
Balıklı, Gülbahçe, Selamet, Zafer, Bahar ve 
Altınova mahallelerinde 10 binanın yerle bir 
edildiği yıkım, güvenlik güçlerinin 
nezaretinde gerçekleştirildi. Bir dükkanın 
yıkımında işçiler belediye ekipleriyle tartıştı. 
Osmangazi Belediyesi ekipleri ile güvenlik 
güçleri, kaçak bina sahiplerine çarpık 
yapılaşmanın mahzurlarını anlattı.

www.kocakgayrimenkul.com
1/ fi r A gayrimenkul l\WLA!\ BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

6DRS / GCMLIK ŞUBCSI
Tel (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola 
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hısartepe149 M2 Deniz Manzaralı yola 
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met 
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imarlı
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı 
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı yol
90 000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenan 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçûkkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL 
AA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın 
50.000 YTL

I AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
I Zemin Etûdlü 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
I AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
I Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
I AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
I AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
I AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL
I AA-08 6 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama
I imarlı 1.500.000 YTL
I AA-091 Yalova yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
I cephe ticari imarlı 750.000 YTL
I AA-092 Yalova Yolu 20000 M2 Gemlik'e çok
I yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
I AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL
I AA- 105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır
I konut imarlı 65.000 YTL
I AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trizm teşvik böl- 
■ gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

SATILIK ÇİFTLİK
EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçlan 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks

EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev
meyve ağaçlı 130.000 YTL
EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe

SATILIK DAİRE
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5 kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL 
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı daire 60 000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6 kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deniz manzaralı 85 000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45 000 YTL
EE-018 Hamidiye Mh. 144 M2 4.kat 
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazan 60 M2 3.kat 2+1 
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL 
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer, 
kalorifer, full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz 
bakımlı daire 75.000 YTL

EE-058 Manastır 130 m2 5.kat deniz yola cepl 
kaloriferli 70.000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3*1 deniz yola
cepheli kaloriferli 70.000 YTL
EE-061 Balıkpazan 88 M? 5.kat 

bakımlı daire 60.000 YTL

EE-083 Eşref Oinçer Mh. 130M2 2.kat

EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyerli,

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3*1 Deniz manzaralı 
kalarifer özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3*1 özel yapım lüks

EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda
3*1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3*1 çarşıya yakın

EE-125 Manastır 155 m2 1.2.3.4. Katlarda 3*1 daire 2007 
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120 000 YTL 

2 banyo,2 WC, asansörlü, doğalgazlı 5 adet
170.000 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı,

EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz 
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67 000

EE-149 Hamidiye Mh. 110 M2 3+1 Gazi okulu yanı bakım
lı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full
lüks daire 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 site içerisinde bakımlı
manzaralı full eşyalı 42.000 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3+1 bakımlı deniz
manzaralı 100.000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı
denize sıfır mutfak 80.000 YTL
EE-159 Dörtyol 130 M2 10. kat 3+1 özel yapım lüx 105.000

EE- 176 Orhangazi Cad. 90 M2 5. Kat 2*1 Kaloriferli, 
bakımlı 65.000 YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4. kat 3*1 bakımlı dairş
80.00 YTL
EE-181 Hamidiye Mh. 108 M2 4. Kat 3*1 doğalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamidiye Mh. 160 M2 4. Kat 3*1 Krediye uygun 
doğalgaz kapıda 75.000 YTL
EE-186 İstiklal Cad. 148 M2 5. Kat 3*1 Deniz manzaralı
asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2*1 Asansörlü, kalar-
Iferii, full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2*1 Bamdı daire 60.000

EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
60.000 YTL 

85.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli,

EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL 
EE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL 
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı 
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2,5
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Balıkpazan 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazan 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000

EE-156 Dr. Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 kath 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili, 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE-175 Kumsaz 105 M2 2 katlı 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL 
EE-178 Ğemsaz 180 M2 2 Kath bağ evi 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

o SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı

EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize sıfır, 

jakuzili bahçe 325.000 YIL

EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı

lüks Ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL

EE-097 Kumla 250 M2 tnplex site içi denize 50 mt 220.000 YIL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 

250.000 YTL

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu; 

özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL

SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, ’ 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto- 
bun geçecek 120.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5 
kath hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 kath bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL 
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40 000 YTL
EE-173 Ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12 000 YTL

http://www.kocakgayrimenkul.com
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Özdilek Alışveriş Merkezi’nin açılışına sayılı günler kaldı

Ozdilek 3 Şubat’ta açılıyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Yalova yolu 
üzerinde hizmete 
girecek olan 
Ozdilek Alışveriş 
Merkezi’nin açılışı 
3 Şubat 2007 
Cumartesi günü 
yapılacak. 
Gemliklilerin de 
büyük bir özlemle 
bekledikleri 
Özdilek'te son 
çalışmalar sürerken 
çevre düzenleme 
çalışmaları da 
bitirilmek üzere. 
İçinde restaurantı 
marketi, kafesi ve 
çocuklar için star 
parkı bulunan 
Özdilek'in

Gemlik'e canlılık 
ve hareketlilik 
getirmesi bekleniyor. 
Tesislerin asfalt 
kenarına konan 
tabelasında açılışın 
yapılacağı günü 
belirten rakamla 
açılışı duyurulan 
Özdilek 
Tesisleri'nin 
Gemlik, Bursa 
ve İstanbul 
istikametini 
gösteren 
levhalar da yerlerine 
takılarak sürücüler 
bilgilendiriliyor.

Devlet Hastanesi’ne 
cildiye doktoru atandı
Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
ikinci cildiye 
doktoru atandı. 
Diyarbakır Devlet 
Hastanesinden 
tayin edilen 
Cildiye Doktoru 
Özden Zekipınar 
önümüzdeki 
günlerde ilçeye 
gelerek görevine 
başlayacak. 
Muammer Ağım 
Devlet 
Hastanesi’nde 
hizmet veren 
bayan cildiye 
doktorundan sonra 
ikinci bir cildiye

doktorunun Gemlik'e 
atandığını bildiren 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, aşırı talep 
nedeniyle ikinci 
cildiye doktorunun 
atandığını söyledi. 
Halen görevde 
bulunan cildiye 
doktorunun her gün 
yaklaşık 60 hastaya 
baktığını bildiren 
Şahin, "Buna rağ
men sıra alamayan 
hastalarımız var, 
bu nedenle ikinci 
cildiye doktorunun 
ataması yapıldı ve 
önümüzdeki gün
lerde görevine 
başlayacak" dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gertilikkorfezgazetesi.com

Yarı yıl tatili 
yarın başlıyor
İlköğretim okulları 
ve liselerde yarıyıl 
yarın sona erecek. 
Yaklaşık 14 milyon 
öğrenci cuma günü 
karne alacak.
600 bine yakın öğret 
menin de çıkacağı 
yarı yıl tatili 12 Şu 
bat’ta sona erecek. 
Tatil Sonrası Sınav 
Takvimi Yoğun 
Öğrenciler açısından 
yılın ikinci yarısı 
sınavlar nedeniyle 
daha yoğun 
geçecek.
Anadolu, fen ve 
sosyal bilimler 
liselerinde okumak 
isteyen ilköğretim 
son sınıf öğrencileri, 
10 Haziran Pazar 
günü gerçekleştirile
cek Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci

Seçme ve Yerleştir 
me Sınavı'na gire
cek. Lise son 
sınıflarındaki öğren
cilerin gireceği 
Öğrenci Seçme' 
Sınavı 17 Haziran'da 
yapılacak.
Üniversitelerin 
yabancı dil ile ilgili 
bölümlerinde oku
mak isteyen adaylar 
da 24 Haziran'da 
Yabancı Dil Sınavı' 
na katılacaklar.
İlköğretim 
okullarının 5, 6 
ve 7. sınıf öğrenci
leri ile liselerin 9, 
10 ve 11. sınıflarında 
okuyan öğrenciler, 
6 Mayıs Pazar 
günü Devlet 
Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk Sınavı'na 
girecekler.

YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Kerkük gidiyor....
Yüksek bürokratlar, tehlikenin yoğun

laştığı dönemlerde tarihe kayıt düşerler.
Çünkü çalım ustası siyasetçiler bir anda 

onları suçlu iskemlesine oturtabilirler.
İleride sorum,lu tutulacakları bir gelişme 

ile karşılaşma ihtimaline karşı
“Ben uyarı görevimi zamanında yapmıştım” 
demek isterler.

MİT Müsteşarı Emre Taner’in örgütün 
kuruluş yıldönümünü vesile ederek 
yayınladığı mesajı okurken aklıma bu geldi.

Taner birçok ulus devletin tarih marato
nunu kaybetme eşiğinde olduğundan 
söz ettikten sonra şu uyarıyı yapmıştı:

“Bu süreç içinde Türkiye, kendisini 
hiçbir zaman olayların akışına bırakma lük
süne sahip değildir...
Yalnız savunma pozisyonunda olmak, kabul 
edilemez bir davranış olacaktır.”

Biz bu bölgenin en önemli ülkesiyiz. 
Kendimize karşı sorumluluklarımız var, 
bize karşı global duruşta ortaklarımızla 
uyum içinde olma zorunluluğumuz var.

Çatışma yaratmadan bu hedefiere 
yürümek Irak’ın Gayya kuyusu haline 
gelmesi nedeniyle her gün daha güçleşi 
yor.

Bu durumda ne yapacağız?
MİT Müsteşarı’nın dediği gibi Türkiye’yi 

“tabi olan” lardan “tayin edici olan”lar 
sınıfına geçireceğiz.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Dr. 
Sadettin Ergeç’in verdiği imdat çığlığı ben 
zeri şu demeç bile, sözünü ettiğimiz ihtiyacı 
açıklıyor:

“Biz silâhsız bir toplumuz. Kerkük’te 
Peşmergeler. silâhlandırıldı. Kerkük barut 
fıçısıdır. Fitillerinin kimin elinde olduğu 
belli.
Tüm insanlığa Kerkük’teki tehlikeyi 
görmeleri çağrısında bulunuyoruz.”

Evet, Kerkük’ün geleceğini tayin etmek 
üzere planlanan referandumun 
mutlaka ertelenmesi gerdkiyor. Çünkü seç
men kütüklerine sistematik göç politikası 
ile “200 bin Kürt” eklenmiştir. Irkçı bir gasp 
kastı seri katillerin soğukkanlılığı 
ile adeta dünyaya meydan okuyor.

Gerçeği Amerikan Kongresi’nde kurulan 
Irak Çalışma Grubu da tespit etmiş 
bu yıl Kerkük’te referandum yapmaya 
kalkışmanın büyük tehlike yaratacağına 
dikkatleri çekmiş, erteleme önermiştir.

MİT Müsteşarı’nın dediği gibi olayları 
akışına bırakamayız. Hele Kerkük ve PKK 
sorunu, Türkiye’nin kaderinde tayin edici 
ağırlık taşıyacaktır.

PKK Kuzey Irak’tan Türkiye’ye yönelik 
savaşını sürdürecek olursa veya 
Irak Türkmen Cephesi Başkanının korkuları 
gerçekleşirse, bölgede barış yapıcı 
oyunun başrol oyuncusu Türkiyş ister iste
mez savaşın tarafı haline gelecektir.

Böyle bir tehlikeden korunmak tek başı
na Türkiye’nin iradesine bağlı değildir. 
Amerika’ya bu gerçeğin anlatılması büyük 
önem taşıyor.

Ocak sonu ile şubat başında 
Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı 
peş peşe Amerika’yı ziyaret edecekler.

Büyükanıt ve Gül, Türkiye’nin göze ala
cağı riskleri, diplomatik nezaketi bir yana 
bırakıp herhalde açık açık söyleyeceklerdir. 
Söylemeliler..

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

OONLOK SIVASI OAZSTB

http://www.gertilikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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14 yıl önce temeli atılan Gemlik Kapalı Spor Salonu sonunda Gemlikli gençlerin hizmetine girme noktasına getirildi.

Son çalışmalar açılış için
Seyfettin SEKERSÖZ 
Uzun yıllardır 
özlemle beklediğimiz 
Kapalı Spor 
Salonû’nda son çalış
malar açılış 
için yapılıyor.
Temel kazıklarının 
atıldığı tarihte henüz 
10 yaşında olan 
çocukların "Burada 
spor yapacağız" 
diyerek sevin
melerinin ardından 
geçen 14 yılda, 
yaşları da 24 
olunca, bu sevinci 
yaşayamadılar.

Dört yıl önce yerdeki 
kazıklarla başlanılan 
çalışmalarda 
mevcut hükümet 
yetkilileri ile yerel 
yönetimlerinde özver
ili çalışmaları sonucu 
bitirilme 
noktasıha gelen 
Kapalı Spor Salonu 
Gemlik'e yapılan 
en büyük spor tesisi 
yatırımı oluyor.
1500 kişilik tribünüyle 
göz kamaştıran 
salonda saha çizgileri 
de çizildi. 
Çevre düzenlemesi

nin ardından bina 
içinde yapılacak 
küçük düzenlemelerle 
açılış gününü 
bekleyecek olan Spor • 
Salonunun kazan 
dairesine doğalgaz 
hattının da döşeme 
çalışmaları da 
başladı.
Salon içinin 
tribünlerine 
koltukların monte 
edilmesi ve zeminin 
kaplanmasından 
sonra Solon 
pırıl pırıl bir 
görünüm kazandı.

i

«•'M'

i

IMÛJDEI
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m®

® MMI

^1500 kişilik tribünüyle göz kamaştıran salondasahaçizgiîeride çizildi.

ÜNVER TRAKTÖRDEN
YENİ YIL FIRSATI !

■ma

ÜS

Bİ

ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 
PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ 
TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR 
“^ARAYIN GÖRÜŞELİM

NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

tllİİİ TEL: 573 27 77
0.532 312 22 39 - 0.532 673 92 88
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Gemlik ve Umurbey’de beklenen abone sayısına ulaşılamadı.

GEMDAŞ umduğunu bulamadı
GEMDAŞ İşletme Müdürü Gürkan Belgütay, Gemlik'te ilçe halkının doğalgaza soğuk bak
masını üzüntü ile karşıladığını belirterek, planladıkları aboneye ulaşamadıklarını söyledi.
Ercüment ESEN
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tun 
vaatleri arasında yer 
alan ve hayalini de 
süsleyen doğalgazı 
2006 yılı içerisinde 
kullanmaya başlayan 
Gemlik'te ve 
Umurbey’de beklenen 
abone sayısına 
ulaşmaması GEMDAŞ 
doğalgaz şirketince 
üzüntü ile karşılandı. 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay yaklaşık 
1,5 yıldır doğalgazın 
kullanıldığı ilçemizde 
bekledikleri abone 
sayısına ulaşamadık
larını dile getirirken, 
•'GEMDAŞ olarak 
Gemlik'te umduğu
muzu bulamadık. 
Gemlik halkı 
doğâlgaza soğuk 
bakörken bize 
ka^ş^iirkek davrandı" 
dlyfffck üzüntüsünü 
djteifietirdı.
EşBHrtay, özellikte 
Melastır Bölgesi’nde 
doğalgaz kullanımın
da hüsrana uğradık 
larını belirterek, 
şöyle devam etti. 
"Manastır 
Bölgesi’ndeki siteler 
ön yargılı davranıp 
site içerlerine bizleri 
sokmadılar. Manastır 
şu anda en az 
doğalgaz kullanılan 
bölge içerisinde 
işin ekonomisini 

düşünenler bizleri 
hayal kırıklığına 
uğrattı. Doğ al gaz 
kullanıp kullanma
maları kendi 
tasarruflarıdır ve 
konutlarında ısınma 
tercihi onlarındır. 
Doğalgazın 
rahatlığını öğrendikçe 
Manastır Bölgesi’nde 
oturanlarında 
doğalgaza geçeceğini 
umuyoruz. Ancak 
doğalgaza geç 
geçmekte zararda 
olacaklardır.
Keşke daha önce 
doğalgaza geçseydik 
diyecekler” 
GEMDAŞ işletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay, Umurbey 
Beldesi’nde de 
kullanılmaya 
başlanan doğalgaz 
konusuna değindi. 
Umurbey’de de 
abone sayısındaki 
hedeflerini tuttura- 
madıklarını ifade 
eden Belgütay, 
Umurbey’de şu an 
için 300 aboneye 
sahip olduklarını 
ifade etti.
Umurbey’de de 
hüsrana uğradıklarını 
hatırlatan Belgütay, 
Küçük Kumla halkı 
ve belediyesi 
tarafından da iste
nilen doğalgaz 
talebine önümüzdeki 
yıllar içerisinde 
cevap verebilecekleri-

ni söyledi.
Gemlik’te abone 
sayılarının 5000 
civarında olduğunu 
ve yaklaşık 15 bin 
konuttan yüzde 35'ine 
doğalgaz verdiklerini 
söyleyen GEMDAŞ 
işletme Müdürü 
Gürkan Belgütay, 
Gemlik'te 2006 
yılı itibariyle 
hedefledikleri 8 bin 
abone sayısına 
ulaşamadıklarını, 
bu yıl içerisinde de 
5 bin abone daha 
yapabileceklerini 
düşündüklerini 
belirtti.
Dr. Ziya Kaya

Mahallesi ile 
Hamidiye * 
Mahallerinde ise 
gaz kullanımının 
arttığına dikkat 
çeken Belgütay, 
"Çevre Yolu üstüne 
talep olmadığı 
için henüz gaz 
verilmedi. Çevre 
Yolu civarında 
doğalgaz çalışması 
yapmadık.
Bu yıl içerisinde 
doğalgaz hattı döşe
me çalışmalarını 
yapmayı düşünü
yoruz. Yaklaşık 3,5 
kilometrelik çalışmayı 
bu yıl başlatabiliriz. ” 
diye konuştu.
Belgütay, şöyle 
devam etti: 
“Ülkemize şu anda 
üç ayrı noktadan • 
boru hatları ile , 
doğalgaz gelmektedir. 
Bunlardan Trakya 
ve Karadeniz 
üzerinden gelen 
hatlarla Rusya'dan 
Alman gaz, Doğu 
Anadolu Hattı ile 
de İran'dan alınan 
gaz Türkiye'ye 
ulaşmaktadır.
Ayrıca Tekirdağ 
Marmara
Ereğli de bulunan 
sıvılaştırılmış 
doğalgaz (LNG) 
santralı 
ile de aynı boru 
hattı sistemine 
Nijerya ve 
Cezayir’den 
sıvılaştırılmış 

olarak alınan 
doğalgaz 
verilmektedir. 
Zaman zaman 
yaşanılan doğalgaz 
kısıtlamaları 
asla konutları 
etkilemez.
Gaz kesintileri 
konutlarında doğal
gaz kullanıcılarını 
korkutmasın.
Olası kısıtlamalarda 
dahi könutlara 
doğalgaz verilmesi 
aralıksız olarakta 
devam edecektir” 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay, doğalgaz 
abonelerinin 
borçlarını zamanında 
ödediklerini 
ifade ederken, 
önümüzdeki aylar 
içerisinde abone 
bedellerinde taksitli 
kampanya başlata
caklarını söyledi. 
Belgütay, doğalgaza 
yeni abone 
olacaklara müjdeli 
haber de verdi. 
"Yandığı zaman 
atık bırakmaz, t 
zehirsiz, külsüz, 
dumansızdır.
Çevreye zarar ver
mez, havayı kirlet
mez. Diğer yakıtlar
dan daha ucuzdur. 
Tüketimi sayaçlardan 
okunur ve kontrol 
edilebilir. Önce 
kullanılır, bedeli 
sonradan ödenir. 
Depolama ve taşıma 

maliyeti yoktur. 
Zahmetsiz konforlu 
bir yaşam sağlar. 
Temiz bir yakıttır, 
işletme ve bakım 
maliyetleri düşüktür. 
Teknolojinin 
yeniliği nedeniyle, 
yeni kontrol ve 
emniyet sistemlerini 
mümkün kılar.
Sizin adınıza, tüm 
sisteminiz kontrol 
edilir ve kontrol altın
da tutulur. Acil ekip
leri doğalgaz acil 
hattı olan 187 nolu 
telefonuyla da 24 
saat hizmet verir” 
diyen GEMDAŞ 
İşletme Müdürü 
Gürkan Belgütay, 
100 metrekare 
büyüklüğündeki 
bir konuta yıllık en 
fazla 800 YTL 
doğalgaz faturasının 
geleceğini, şayet 
verdikleri yıllık 
toplam rakkamı 
geçen aboneler var 
ise evlerinin pencere 
izolasyonlarını 
kontrol etmelerini 
istedi.
“25699 sayılı ve 
13.01.2005 tarihli 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın resmi 
gazetede yayınlanan 
"ısınmadan 
kaynaklanan 
hava kirliliği 
yönetmeliğine göre" 
Belediyemiz 
tarafından yapılacak 
kontrollerde 
doğalgaz dışında 
kullanılan yakıtlardan 
kaynaklanan is, 
duman ve kurum 
gibi havayı kirleten 
maddelerin tespiti 
durumda kanunun 
öngördüğü cezai 
uygulamasının 
uygun olacağı 
görüşündeyim ” 
diye düşüncesini 
dile getiren 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay, birçok 
şehirlerde 
doğalgaz kullanımı 
zorunlu olurken, 
belediye başkanlar) 
vatandaşların 
doğalgaza geçmeleri 
konusunda 
telkinde bulunduk
larını hatırlattı.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sınav stresini Uludağ’da attılar
Ercüment ESEN
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
hafta sonu tatilini 
daha zevkli 
hale getirmek ve 
sınav streslerini 
atmak için 
okul idaresinin 
geçtiğimiz 
hafta düzenlediği 
günü birlik 
gezi ile Uludağ'a 

gittiler.
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi 11 /A 
sınıfı rehber 
öğretmenleri 
Arzu Karapınar 
ile birlikte Uludağ'a 
giden öğrenciler 
burada hafta 
sonunun zevkini 
doyasıya 
çıkartılarken, 
yoğun sınav

stresini de 
atma fırsatı 
buldular. „ 
Uludağ'da 
bol bol kayak 
yaparak 
unutulmayacak 
anlara birlikte 
imza atan 
öğrenciler 
geziyi düzenleyen 
okul idaresine 
teşekkür 
ettiler.

Bursa’da 2 bin 800 firma açıldı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Bursa'da 2006 * 
yılında 2800 firma 
kuruldu, 652 firma 
kapandı.
Bursa'da bir önceki 
yıl 2707 firma kurul
muş, 458 firma 
kapanmıştı. Buna 
göre 2006'da yeni 
kurulan firma 
sayısında bir önceki 
yıla göre sadece 
yüzde 3.4'lük artışa 
karşılık kapanan 
firma sayısında 
yüzde 42.3 oranında 
artış gözlendi. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'na 1 
Ocak 2007 itibariyle 
27 bin 876 kayıtlı 
üye bulunuyor.
BTSO'nun açıkla
masında; "2006 
yılında 2005'e göre 
yeni kurulan firma 
sayısında yüzde 
3.4'lük artışa 
karşılık kapanan 
firma sayısında 
yüzde 42.3 oranında 
artış gözlenmiştir. 
Kapanan firma 
sayısındaki artış 
oranı yeni kurulan 
firma sayısındaki 
artış oranının 10 
katından fazladır. 
Sonuçlar, Bursa'da 
yeni kurulan fir
maların sermaye 
yapılarının da 
zayıfladığını göster
mektedir. 2006 yılın
da yeni kurulan fir
maların toplam ser
mayeleri 2005'e 
göre yüzde 14.8 
oranında daha az 
gerçekleşmiştir. Bu 
durum yeni kurulan 
firmaların ortalama 
sermayelerinde de 

kendisini göstermek 
tedir. Veriler, 2005 
yılında yeni kurulan 
firmaların sektörel 
dağımında da deği 
şiklik olduğunu 
ortaya koymaktadır. 
2006 yılında 2005'te 
olduğu gibi daha 
çok inşaat firması 
kurulduğu görülür 
ken, gıda tarım ve 
hayvancılık firmaları 
2006'da ikinci sıraya 
yükselmiş, tekstil ve 
konfeksiyon sek
töründe yeni kuru
lan firma sayısı 
ise üçüncü sıraya 
gerilemiştir” 
değerlendirmesinde 
bulunuldu.
2006 yılında 
Bursa'da yeni kuru
lan firmaların sek
törel dağılımları 
incelendiğinde, yıl 
içerisinde kurulan 
toplam 2800 fir
manın yüzde 
19.4'ünün inşaat 
sektöründe, yüzde 
16.8'ipin gıda ferim 
ve hayvancılık sek
töründe, yüzde 
15.5'inin tekstil ve 
konfeksiyon sek
töründe, yüzde 
7.4'ünün otomotiv 
ana ve yan sanayi
inde, yüzde 6.6'sının 
nakliye-ulaştırma ve 
yüzde 5.2'slhin de 
makina metal sek
töründe olduğu 
görülüyor. Buna 
göre 2006 yılında, 
Bursa'da inşaat sek
töründe 543, gıda 
tarım ve hayvancılık 
sektöründe 471, 
tekstil ve konfeksi 
yon sektöründe 
434, otomotiv ana 
ve yan sanayiinde 
207, nakliye-ulaştır- 
ma sektöründe 186 

ve makina ve metal 
'sektöründe de 146 
yeni firma kuruldu. 
Bursa'da 2005 
yılında inşaat sek
töründe 576, tekstil 
ve konfeksiyon sek
töründe 495, gıda 
tarım ve hayvancılık 
sektöründe 383, ma 
kina ve metal sek
töründe 152, otomor 
tiv ana ve yan sana 
yiinde de 148 yeni 
firma kurulmuştu. 
2005 ve 2006 yılları 
itibariyle yeni kuru
lan firmaların sek
törel dağılımları 
incelendiğinde, 
Bursa'da 2006 yılın
da daha çok inşaat 
firması kurulduğu 
görülürken, gıda 
tarım ve hayvancılık 
firmalarının ikinci 
sıraya yükseldiği, 
tekstil ve konfeksi 
yon sektörünün ise 
üçüncü sıraya ge 
rilediği gözleniyor. 
BTSO tarafından 
açıklanan istatistik
lerin 2006 yılı 
sonuçlarına göre, 
12 aylık dönemde 
kurulan 2800 yeni 
firmanın 1797'si 
limited şirket 
statüsünde. Yeni 
kurulan limited şir
ketlerin toplam için
deki payı yüzde 
64.2'yi buluyor. 2006 
yılında yeni kurulan 
firmaların statüleri 
incelendiğinde, 
1797 limited şirket, 
721 şahıs firması, 
202 anonim şirket, 
76 kooperatif, 1 
kollektif şirket, 1 
komandit şirket 
ve 2 kamu 
firması kuruldu.
2006 yılında yeni 
kurulan firmaların 

sermayelerine 
göre sektörel 
dağılımları ince
lendiğinde tekstil 
ve konfeksiyon 
firmaları ilk sırada 
yer alıyor.
2006'da yeni kuru
lan tekstil ve kon
feksiyon sektörün
deki firmaların 
toplam sermayeleri 
53 milyon 720 bin 
YTL değere 
ulaşırken, bunu 
40 milyon 133 bin 
YTL sermaye ile 
inşaat firmaları, 33 
milyon 745 bin YTL 
sermaye ile gıda 
tarım ve hayvancılık 
firmaları, 25 milyon 
475 bin YTL ser
maye ile otomotiv 
ana ve yan sanayii 
firmaları, 15 milyon 
939 bin YTL'lik 
sermaye ile de 
makina ve metal 
sektöründeki 
firmalar izledi. 
2006 yılında 
kapanan 652 
firmanın yüzde 
49.2'sini şahıs 
firmaları oluşturu 
yor. Bu dönemde 
321 şahıs firması, 
218 limited şirket, 
64 anonim şirket, 
46 kooperatif 
ve 3 de kollektif 
şirket kapandı. 
BTSO'nun 
verileri, kapanan 
firmaların ortalama 
ömürlerinin de 
2006 yılında 
ortalama 9 yıl 
10 ay olduğunu 
ortaya koyuyor. 
2005 yılı verilerine 
göre ise 
Bursa'da kapanan 
firmaların 
ortalama ömürleri 
9 yıl 7 aydı.

Toplantı ve 
gösteri yürüyüş 

alanları belirlendi
Bursa Valiliği, 2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüş Kanunu'nun 6.maddesi 
ile yönetmeliğin 3.maddesı hükümlerine 
istinaden toplantı ve gösteri yürüyüş 
güzergahlarını belirledi.
Valilikten yapılan açıklamada, toplantı ve 
gösteri yapılacak alanlar, güzergahlar ve 
afiş ile pankart asılacak alanlar yeniden 
tespit edildi.
Buna göre, toplantı alanları: "Şehreküstü 
Meydanı, Ertuğrulgazi Meydanı, Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı Tuna Caddesi Kavşağı, 
Eğitim Caddesi Meydanı” Toplanma yerleri 
ve gösteri yürüyüş güzergahları ise: 
"Şehreküstü Meydanı, Siteler Dörtyol 
Kavşağı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Tuna 
Caddesi Kavşağı, Eğitim Caddesi'nin Fatih 
Sultan Mehmet Caddesi ile kesiştiği bölge." 
Afiş ve pankartlar belediyece belirlenen, 
şehrin muhtelif kesimlerinde bulunan sabit 
reklam yerlerine ilan ve afiş aşılabilecek.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE İLAN 

ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

'Gemlik Körfez' taette w.gemliktorfezgazetesLcom
Gemlik Endüstri Meslek 

Lisesi’nden aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

YILDIRIM AKIN
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Mumcu’yu anma yürüyüşünde 
Dink cinayeti protesto edildi

Dink cinayeti ile ilgili Bursa’da 
. bir bilgisayar inceleniyor

Otomobiline konulan 
bomba sonucu 24 
Ocak 1993'te hayatını 
kaybeden gazeteci- 
yazar Uğur Mumcu, 
Bursa'da anıldı. . 
Bursa'daki anma 
etkinliğinde Hrant 
Dink cinayeti de 
protesto edildi. 
Uğur Mumcu Anma 
Platformu mensubu 
çok sayıda dernek, 
oda, sivil toplum 
örgütü ve çeşitli 
kuruluşlar tarafından 
düzenlenen anma 
töreni Setbaşı 
Meydam'nda başladı. 
Meydanda toplanan 
yüzlerce kişi 
Cumhuriyet alanına 
kadar yürüdü.
Yürüyüşe katılanlar 
pankart açarak, 
Uğur Mumcu ve 
geçtiğimiz hafta 
İstanbul'da öldürülen 
Agos Gazetesi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant 
Dink cinayetini 
protesto etti. 
Atatürk Anıtı 
önünde bir açıklama 

yapan Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri Kolaylı, 
24 Ocak 1993 tari
hinde bombalı 
suikast sonucu hay
atını kaybeden 
Mumcu'nun gerçek 
katillerinin hala 
bulunamamasından 
yakındı. Mumcu'nun 
insanlardan yalnızca 
fiziken koparıldığını 
anlatan Kolaylı, 
"Aradan 14 yıl 
geçmesine rağmen 
olay tam olarak 
aydınlatılamadı.
Mumcu'nun idealleri
ni, düşüncelerini 
paylaşan milyonlarca 
yurttaş, yüzlerce 
sivil toplum örgütü, 
Mumcu'nun yolunda 
ilerlemeye devam 
ediyor. Onun için 
buradayız ve 
Mumcu'lar ölmez 
diye haykırıyoruz" 
dedi.
Hrant Dink cinayetine 
de değinen Kolaylı, 
susturulan Dink'in 
bu toprağın sesi ve 
rengi olduğunu 

belirterek 
şöyle konuştu: 
"Sevdiklerinden, 
çocuklarından, 
torunlarından 
ayrılan ama ülkesin
den ayrılmayan 
Hrant Dink'in 
dirisine sahip çıka
madık ama ölüsünü 
sahiplendik.
Bu toprağın 
aydınlarına sahip 
çıkmadıkça, cinayet
lerin ardındaki 
karanlığı aydınlat
madıkça ne 
Mumcular ne 
Emeçler ne 
Aksoylar, ne 
İpekçiler, 

ne Üçoklar ne 
Kışlalılar ne de 
Dinkler yattığı yerde 
rahat edecek, 
edebilecek.
Bağımsız, laik, 
demokratik 
Türkiye Cumhuriyeti 
için bugüne kadar 
büyük bedel 
ödendi, bundan 
sonra da bu uğurda 
bedel ödemeye 
hazırız."

Hrant Dink cinayetini 
soruşturma kapsa 
mında Bursa'da 
gözaltına alınan 
üniversite öğrencisi 
Muharrem K.'nın 
internet kafede zanlı 
Ogün Samast ile chat 
yaptığı bilgisayara el 
konuldu. Uludağ 
Üniversitesi Makine 
Bölümü öğrencisi 19 
yaşındaki Muharrem 
K.'nın*olaydan sonra 
internet kafedeki 
arkadaşlarına, 
"Ogün'ü tanıyorum" 
dediği öğrenildi. 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerince Yunuseli 
Mahallesi'nde daha 
önce işlettiği internet 
kafede gözaltına 
alınıp İstanbul'a 
gönderilen Muharrem

Maaş farkları Şubat’ta ödenecek
Emekli, dul ve yetim 
maaş farklarının 1 
Şubat 2007’den 
itibaren ödenmeye 
başlayacağı bildirildi. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, Emekli 
Sandığı'ndan aylık 
alan emekli dul ve 

K.'nın Ogün Samast 
ile chat yaptığı 
görüşmeler inceleme 
altına alındı. Gözaltı 
olayının ardından 
şok yaşayan mahalle 
sakinleri ve arka 
daşları, Muharrem 
K.'nın bu olayla 
ilgisinin olmadığını 
söyledi.
Gözaltına alınan 
Muharrem K.'nın 
babası Mehmet K.'nın 
ise İstanbul'a gittiği 
annesinin ise bir sağ 
lık ocağında hizmetli 
olarak çalıştığı öğre
nildi. Uludağ Üniver- 
sitesi'ndeki eğitimine 
bir süre önce ara ve 
ren Muharrem K.'nın 
zanlı Ogün Samast 
ile Trabzon'dan hem 
şehri oldukları 
bildirildi.

yetimlerin 1 Ocak 
2007 talihinden 
geçerli katsayı 
artışlarına ilişkin 
fark çalışmalarını 
tamamladı.
Buna göre 1 Ocak 
2007 tarihinden 
geçerli olmak üzere, 

internet kafedeki 
chat arkadaşları 
Muharrem K.'nın 
Dink cinayetinin 
ardından Ogün 
Samast'ın gözaltına 
alınması ve haberin 
medyada yer 
almasıyla; "Ogün 
benim arkadaşım" 
dediğini söylediler. 
Muharrem K.'nın 
Aydın internet 
kafenin işletmeciliği
ni yaptığı, ancak 
bir süre önce Emrah 
Aydın'a devrettiği 
öğrenildi, iş yerin 
deki ana bilgisayara 
polis tarafından el 
konulduğunu söyle 
yen Emrah Aydın da, 
chatteki konuşmala 
rın polis tarafından 
incelendiğini 
ifade etti.

aylık katsayısı 
(0.046985) taban 
aylık katsayısı ise 
(0.59812) olarak 
belirlendi. Böylece 
en düşük emekli * 
aylığı 620.40 YTL'den 
659.67 YTL'ye 
yükseltildi.
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İsmail Cem hayatını kaybetti
Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem, tedavi gördüğü 

İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde dün sabah yaşama veda etti

Serbest Kursu
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, 
SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜRLÜLERE 

VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

Eski Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem hayatını 
kaybetti.
Kanser tedavisi 
gören İsmail Cem, 
Akciğer enfeksiyonu 
teşhisiyle 
15 Aralık 2006 
tarihinde hastaneye 
kaldırılmıştı.
Cem dün sabah 
09.50'de 
İstanbul Cerrahi 
Hastanesi’nde 
hayatını kaybetti. ■ 
İSMAİL CEM 
KİMDİR?
İstanbul Cerrahi 
Hastanesi’nde hayata 
gözlerini yuman 
İsmail Cem İstanbul'
da 1940 yılında 
dünyaya geldi. * 
İstanbul Robert 
Koleji'nden (1959} ve 
Lozan Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden 
(1963) mezun oldu. 
Paris Siyasal Bilgiler 
Enstitüsü'nde 
Siyaset Sosyolojisi 
dalında master yaptı 
(1991).
Çeşitli gazetelerde 
Yazı işleri Müdürlüğü, 
Genel Yayın * 
Müdürlüğü yaptı.

Türkiye Gazeteciler 
Sendikası İstahbul 
Şubesi Başkanlığını 
yürüttü (1971-1974). 
TRT Genel 
Müdürlüğünde 
bulundu (1974-75). 
1987 ve 1991 
Seçimlerinde 
İstanbul'dan 1995 
Seçimlerinde 
Kayseri'den 
Milletvekili seçildi. 
DSP TBMM Gurup

yönetim kurulu 
üyeliğine seçildi 
(1996). Avrupa Birliği 
Parlamenterler Mecli 
si ve Batı Avrupa 
Birliği Asamblesi 
üyeliklerine seçildi 
(1987-1996). AKPM 
Sosyalist Gurubu 
Başkanvekilliğine 
seçildi (1989-91), 
(1993-95). AKPM 
ve BAB Asamblesi 
Türk Parlementer

Gurubu Başkanlığına 
seçildi (1996). Avrupa 
Medya Enstitüsü 
Danışma Kurulu 
üyeliğini yürütmekte
dir. 50.Hükümette 
Kültür Bakanlığı 
yaptı (1995).
30 Haziran 1997 
tarihinde kurulan 
55.Hükümette 
Dışişleri Bakanlığı 
Görevine atandı, 
5 yıl kadar 
sürdürdüğü bu 
görevden Temmuz 
2002'de istifa edip 
Yeni Türkiye 
Partisi'ne katıldı ve 
bu partinin genel 
başkanlığına 
getirildi. 2004'te 
YTP'nin CHP'ne 
katılması üzerine 
genel başkanlık 
görevi sona ermiştir. 
İsmail Cem 
cumhuriyet tarihinin 
en uzun görev 
yapan 4. dışişleri 
bakanıdır. 18 ve
19. dönem İstanbul, 
20 ve 21. dönem 
Kayseri Milletvekilliği 
yapan Cem, evli 
ve 2 çocuk 
sahibiydi.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
1

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
£

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

I ACİLSftTILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

i

I

c
8

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe. İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _

' Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan.

________ ‘ ________________ önünde 115 m2 Bahçeli_____________________________

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Mac/de ÖZALP
E

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

81 ilin 
emniyet 

müdürleri 
değerlendirme 
toplantısında 

buluştu
81 ilin emniyet 
müdürleri 
Ankara'da 
gerçekleştirilen 
ve İçişleri Bakam 
Aksu'nun da 
katılacağı değer
lendirme toplan
tısında biraraya 
geldi.
Dün başlayan 
toplantının 3 gün 
süreceği öğrenildi. 
Toplantıda, 
2006 yılı çalışmaları 
ile 2007 yılı~bütçesi 
değerlendirilecek 
ve güvenlik konsep 
tinin oluşturulması
na ilişkin değer
lendirmelerde 
bulunuluyor.
Toplantıya 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir 
Aksu da katılıyor. 
Bakan Aksu, 
toplantıda 
81 ilin Emniyet 
Müdürleri'ne 
seslenerek, 
emniyet müdürle 
rine uyarılarda 
bulunacak.

Resmi gazetede 16.07.2006 tarihinde yayın
lanan özürlülük ölçükü, sınıflandırılması ve öjzür- 
lülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki 
yönetmelikten bazı bilgiler vereceğim.

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık 

kurulu değerlendirilmesi ve özürlü raporlarının 
alınışı geçerliliği,değerlendirilmesi ve özürlü sağlık 
kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşla 
nnın tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; 
özürlülerle ilgili derecelendirme lere, sınıflandır
malara ve tanımlamalara gereksinim duyulan 
sağlık, eğitim, rehabilitasyon gibi alanlarda ortak 
bir uygulama geliştirmek ve uluslar arası sınıf 
landırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırıl
masını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik özürlülere sağla 

nan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlan
mak üzere istenilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporları 
ile Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verebilecek yetkili 
sağlık kuruluşlarını ve özürlülerle ilgili sınıflandır
ma ve ölçütleri kapsar.

(2)8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı 
Kuvvetleri Sağlık Y’eteneği Yönetmeliği kapsamın
da asker hastanelerince malullük aylığı 
bağlanacaklar için verilecek özürlü sağlık kurulu 
raporları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli 
sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylık
ları için istenecek özürlü sağlık kurulu raporları ve 
vergi indirimi için istenecek özürlü sağlık kurulu 
raporlarının nihai kararları bu Yönetmelik kap
samında değerlendirilmez. .

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarih

li ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 1/7/1976 tarih
li ve 2022 sayılı 65 yaşını Doldur muş Muhtaç 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatan daşlarına Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 
1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci mad
desi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağır özürlü: Özür durumuna göre tüm vücut 

fonksiyon kaybı oranı %50 nin üzerinde olduğu 
tespit edilen özürlülerden: beslenme, giyinme, 
yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz 
bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına 
hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk yada 
yoksunluk yaşadığını ve bu becerileri başkalarının 
yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi 
olarak karar ve rilen kişileri,

b) Balthazard Formülü : Tüm vücut fonksi yon 
kaybı hesabında birden fazla özrü olanlar için kul
lanılan hesaplama şeklini,

c) Özürlü : Doğuştan veya sonradan; bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini 
çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplum
sal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinim
lerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, 
bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek 
hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi, 

ç) Özürlülük ölçütü: Uluslar arası temel 
ölçütler esas alınarak hazırlanan, özür durumuna 
göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzdesini, 

d) Özürlü Sağlık Kurulu : Kişilerin hastalık ve 
özürleri hakkında karar vermeye yetkili olan ve bu 
Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belir
tilen organları,

«, e) özürlü Sağlık Kurulu Raporları: Özürlü 
sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür sağlık 
durumunu, yararlanabileceği sosyal hakları ve . 
çalıştırılmayacağı iş alanlarını belirten belgeyi, 

f) Sınıflandırma: Önemli bir sağlık öğesi olarak 
insan vücudunun fonksiyonu ve yetersizliğinin 
tanımı konusunda ortak ve standart bir dil ve 
çerçeve geliştirme çalışmasını, ifade eder.

Devamı var.... «
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“Türkiye’nin bir rotaya ihtiyacı var”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye'nin bir rotaya ve bir reform listesine ihtiyacı olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret 
Odasında (İTO) 
düzenlenen Tekstil 
Şurasında konuşan 
Hisarcıklıoğlu, tek
stilde KDV indirim
inin sektör için 
olumlu sonuçlar 
doğuracağını, ancak 
sektörün sorunlarının 
bu düzeltmelerle 
çözülecek durumda 
olmadığını söyledi. 
Çin karşısında 
yaşanan sıkıntının 
stratejik vizyon . 
eksikliğinden 
kaynaklandığını 
ifade eden.
Hisarcıklıoğlu, Çin’in 
ihraç mallarının 
kapsamının sürekli 
genişlediğini, diğer 
sektörlerde de aynı 
sıkıntıyı yaşamanın 
söz konusu olabile
ceğini ifade etti. 
Türkiye'nin sanayi 
envanterini ortaya 
çıkaracak avantajlı ve 
dezavantajlı olduğu 
sektörlerinin belir
lenerek sanayi bilgi 
sisteminin öncelikle 
kurulması, güncel 
olarak takip edilmesi 
gerektiğine dikkati 
çeken Hisarcıklıoğlu, 
"Yurt dışı rekabet

İndirimli satışlarla ilgili kanuna destek
Türkiye Bakkallar 
ve Bayiler < 
Federasyonu Genel 
Başkanı ve TESK 
Başkan Vekili 
Bendevi Palandöken, 
TBMM'de görüşülen 
indirimli satışlar 
ile ilgili yasa 
tasarısını destek
lediklerini söyledi. 
Palandöken, "Bu 
kanunla ucuzluktan 
kar elde etme 
döneme sona erecek. 
İndirimli satışlara 
ilişkin ticari reklam 
ve ilanlarda indirim 
döneminin başlangıç 
ve bitiş tarihlerinin 
belirtilmesi 
mecburiyetinin 
getirilmesi ticari 
firmalar arasında 
haksız rekabeti 
önleyecek" dedi. 
Tüketicinin 
Korunması Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifinde yer 
alan indirimli satışlar 
ile ilgili değer

gücü ve ihracat kapa
sitesi yüksek sektör
lerin gelişmesine 
öncelik verilmeli ve 
bu çerçevede yatırım 
teşvik sistemi 
yeniden dizayn 
edilmeli" dedi.
Hükümet programın
da belirtilmiş olması
na rağmen elektrik 
maliyeti içindeki 
TRT payının hala 
kalkmadığına deği
nen Hisarcıklıoğlu, 
doğal gaz dağıtımının 
özel sektör tarafından 
yapıldığı şehirlerde 
metreküp fiyatının, 
dağıtımın kamu 
tarafından yapıldığı 
şehirlerden daha 
ucuz olduğuna işaret 
etti. Hisarcıklıoğlu, 
enerji piyasasındaki 
serbestleşme ve 
özelleştirmenin hızla 
tamamlanması gerek
tiğini söyledL 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
"Hükümetimizin, isti
hdamın üzerindeki 
yükleri düşürecek ve 
istihdamı ceza
landıran değil, ödül
lendiren bir çalışma 
mevzuatını hayata 
geçirecek düzen
lemeleri iş işten 

lendirmelerde 
bulunan Palandöken, 
komisyonda 
görüşülen kanunu 
tamamen destek
lediklerini ve en kısa 
zamanda çıkmasını 
istediklerini söyledi. 
Bu yasa ile başta 
tüketicilerin aldatıl
masının önüne geçile 
ceğini ve haksız reka
betin ortadan kalka
cağının altını çizen 
Palandöken, "Defolu, 
kalitesiz ve kötü üreti 
len ürün ve mamul 
lerle, iyi, kaliteli ve 
hatasız üretilen ürün 
ve mamulleri aynı 
fiyata satılamayacak. 
Her ürün kendi 
değerinde satılacak. 
Ucuz bir malı kaliteli 
malın fiyatına satma 
dönemi bitecek. 
Artık ucuzluktan 
kar elde etme dönemi 
sona erecektir.
Başta gıda, tekstil ve 
zorunlu tüketim mal
ların satışına bir 
düzen getirilecek.

geçmeden tamamla
masını bekliyoruz" 
diye konuştu.
TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu» şun
ları kaydetti: 
"Toptancı ve kolayçı 
bir yaklaşımla, 49 ile 
tek beden yatirım 
teşviki vermek tedbir 
değildir. Türkiye'nin 
bir rotaya ve bir' 
reform listesine, ihtiy
acı vardır. Bunlar 
olmadığı içindik ki 
kamuoyu, siyasetin 
yine ekonominin 
önüne.

İndirimli satışlara 
ilişkin ticari reklam 
ve ilanlarda indirim 
döneminin başlangıç - 
ve bitiş ta rihlerini.n 
belirtilmesi? 
mecburiyetinin geti 
rilmesi ticari firmalar 
arasında haksız reka
beti önleyecek" dedi. 
Firmaların rekabet 
güçlerini ve pazar 
paylarını arttırmak 
için satış arttırıcı 
politikalara başvur
duklarını ve bu poli
tikalar içinde en 
yaygın olanının ise 
indirimli satış 
olduğunu belirten 
Palandöken, "AB 
ülkelerinde indirimli 
satışlar belirli bir 
dönemde ve belirli bir 
sürede yapılmaktadır. 
Örneğin Fransa da 
kış indirimi dönemi 
Ocak başı ile Şubat 
ortası, yaz indirimi 
ise Temmuz başı ile 
Ağustos ortasıdır. 
Türkiye'de indirimli 
ve tasfiye 

geçmesinden 
endişe duymaktadır. 
Unutmak istediğimiz 
eski günlefi hatırla
maktan endişe 
duymaktadır. Bü 
endişeleri giderecek 
olan hükümettir, 
Meclistir. Bu 
endişeleri *■ 
giderecek yol 
haritası, ortaya 
konduğunda, Türk 
özel sektörü son 
5 yılda olduğu gibi 
Türkiye ekonomisini 
büyütmeye 
devam edecektir." 

satışlarının belirli bir 
dönem ve süresi 
olmadığından 
piyasalarda bir 
düzensizlik 
oluşmakta, tüketiciler 
yanıltılmakta ve 
tüketiciler üzerinde 
olumsuz tüketim 
eğilimleri oluşturulan 
bilmektedir. Bu 
durum karşısında 
tüketiciyi yanıltan 
haksız rekabet ' 
oluşturan firmalara 
karşı uygulanan 
maddi yaptırımlar 
yetersizdir.
Firmalar indirim ve 
zararına satışlar 
şeklindeki 
duyurularla tüketici
leri aldatmakta ve 
psikolojik etki altına 
alarak, aşırı tüketimi 
teşvik etmektedir. 
Ayrıca aşırı düşük 
fiyatlarla satış ya da 
mdirim yapan fir
malar ticari alanda 
rekabet koşullarını 
olumsuz etkilemekte
dir” dedi.

Bina inşaatı 
maliyeti arttı
Bina inşaatı 
Maliyet Endeksi, 
bir önceki döneme 
göre yüzde 0,8 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) 
tarafından yapılan 
açıklamaya 
göre,1991=100 
Temel Yıllı Bina 
İnşaatı Maliyet 
Endeksi, Ekim- 
Kasım-Aralık 
aylarını kapsayan 
2006 yılı dördüncü 
döneminde, bir 
önceki döneme 
göre toplamda 
yüzde 0,8, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 20,6 ve 
dört dönem ortala
malara göre yüzde 
18,6 artış gösterdi. 
TUlK'in açıklamasın
da 2006 yılr 
dördüncü döne

SATILIK VİLLÂ
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

BURSA HAKİMİVCT W K€NT 
GflZa€L€RİN€ İlfiN ve R€KLAM flUNlfi

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
eleman ilanlannız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlannıziçln bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

minde bir önceki 
döneme göre 
işçilik endeksi 
yüzde 1,1, makine 
endeksi yüzde 
1,7, malzeme 
endeksinde ise 
yüzde 0,6 artış 
gerçekleşti. 2006 yılı 
dördüncü döne
minde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre işçilik endeksi 
yüzde 24, makine 
endeksi yüzde 20,8 
ve malzeme 
endeksinde ise 
yüzde 18,7 artış 
gerçekleşti. 2005 yılı 
dördüncü döne
minde toplamda bir 
önceki döneme göre 
yüzde 1,0, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8,2 ve 
dört dönem ortala-. 
malara göre ise 
yüzde 10 artış oldu.
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Stresle bas etmek mümkün
Yoğun çalışma 
temposu, gele
cek kaygısı ve 
büyük şehir 
karmaşası 
gibi etkenlerle 
modern toplum- 
ların temel 
sorunlarından 
biri haline gelen 
stresle baş 

i etmek mümkün!
Türk Kalp Vakfı 
Nörokardiyoloji 
Ünitesi Başkanı 
Prof. Dr. Kemal 
Bayülkem;

| nükleer enerji'ye 
benzettiği stresle 
baş edebilmenin

I altıgen kuralı' ile 
j mümkün olabileceğini 

söylüyor ye şu 
bilgileri veriyor: 
"Strese karşı gelişti 
rilen en iyi yöntemler 
arasında gösterilen 
altıgen kuralında; alt^ 
genin her köşesinde, 
mutlaka uygulanması 
gereken bazı öneriler 
bulunuyor.
Birinci köşede prob
lemin belirlenmesi ve 
geri çekilerek istirahat 
edilmesi öneriliyor." 
Bayülkem, altıgen 
kuralının en önemli

Bal ile güzelleşin

। Doğanın en önemli 
mucizelerinden biri 
olan bal, vücuda 
faydalı olduğu 
kadar cilde de 
çok faydalı. Pahalı 
kozmetiklere gerek 
kalmadan kolayca 
yapılan ballı maskel- 

L erle cildinize 
I yumuşaklık ve par

laklık kazandıra
bilirsiniz.
ELMA VE MUZLA 
KARIŞTIRIN
Cildi canlandırma: 1 
çorba kaşığı balı 
rendelenmiş 1 elma 
ve ezilmiş 1 muzla 
karıştırıp göz çevresi 
hariç tüm yüzünüze 
ve boynunuza sürün. 
15-20 dakikarbek- 
ledikten sonra ılık 
suyla iyice yıkayıp, 
durulayın.
Kırışıklıklara karşı: 1 
çorba kaşığı limon 
suyu, 2 çorba kaşığı

aşamasını ise son 
köşenin oluştur
duğunu vurgulayarak, 
sözlerini şöyle 
tamamlıyor: 
"Eğlenme olarak 
belirtilen bu noktada, 
kişinin boş zaman
larını en iyi şekilde 
değerlendirmesi 
öneriliyor.
Şiir yazmak, 
balkonda ya da 
bahçede çiçek 
yetiştirmek, resim 
yapmak, doğayı ve 
mehtabı izlemek, 
boş vakitleri hafif 
spor ve müzikle 
değerlendirmek 
strese karşı savunma 
mekanizması 
oluşturulabilir." 

bal ve 2 çorba kaşığı 
suyu bir kapta krem 
kıvamına gelinceye 
kadar karıştırın. 
Sürüp, beklettikten 
sonra yıkayın.
Cildi sıkılaştırma: 1 
yumurta sarısı, 1 
tatlı kaşığı'badem 
yağı, 1 çorba kaşığı 
bal ve mercimek 
büyüklüğünde 
tereyağını krem 
kıvamına gelinceye 
kadar karıştırın. 
Sürüp 5-10 dakika 
bekleyin ve sonra 
durulayın.
Cildi besleyici ve 
gençleştirici maske: 
2 çorba kaşığı bal ile 
2 çorba kaşığı pirinç 
ununu karıştırın. Ayrı 
bir yerde kar halinde 
çırpılmış yumurta 
akını ilave edin, 
Maskeyi sürüp 10 
dakika bekletin. Ilık 
suyla yıkayın.

Sağlıklı yaşam için ipuçları
The Independent 
gazetesinde 
yayımlanan 'sağlığın 
ipuçları' listesinde; 
günde bir diş 
sarımsak yemek, 
kansere karşı korun
mak için selenyum 
almak ve daha fazla 
su içmek gibi 
öneriler yer alıyor. 
İşte sağlıklı yaşam 
ipuçlarından bazıları: 
Ayaküstü yemekten 
vazgeçin. Düzenli 
olarak balık tüketin. 
Tuzu azaltın. Bol 
bol çay içmek, kalp 
krizinden ölme

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK 
EVE GİDEN YOL

TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER
IRAK

Seanslar 
11.45-14.00- 16.15-18.30-20.30 
12.00 - 14.15 - 16.15 - 20.00 
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30 
(Rezervasyon Tel ; 513 64 06)

riskini yarı yarıya 
azaltır. Düzenli seks 
bağışıklığı 
güçlendirir. Haftada 
üç kez rahatlatıcı 
egzersiz yapmak,

stres ve 
depresyonu önler. 
Şarkı söylemek; 
rahatlatır, nefes 
egzersizi yerine 
geçer, depresyona

iyi gelir hatta ömrü 
uzatır.
Kaliteli uyku, 
bağışıklık sisteminin 
iyi çalışmasında 
etkili olur.
İçeriğinde folik 
asitin de bulunduğu 
vitamin tabletleri, 
kanser ve kalp 
hastalıklarından 
korur. Cildiniz için; 
yaz aylarında 
güneşten koruyucu 
kremle,ri, kışın 
da çatlama ve 
kırışıklardan korumak 
için nemlendiriciyi 
ihmal etmeyin.
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Kış sebzeleri her derde deva
Uzmanlar, kış ayların
da vücut direncinin 
düşmesiyle birlikte 
vitamin ihtiyacının 
iki kat arttığını, kış 
sebzelerinin ise 
vitamin açısından 
bu eksikliği giderdiği
ni belirtiyor.
Sebzelerde bulunan 
antioksidanlar, 
hastalıklara karşı 
vücudun savunma 
mekanizmasını 
güçlendiriyor. Ayrıca 
sebzeler, içerdikleri 
posa ile bağırsak 
faaliyetlerine yardımcı 
olurken, kabızlığı 
engelliyor ve uzun 
süre tok kalmamızı 
sağlıyor. Bağışıklık 
sistemimizde önemli 
bir rolü olan C vitami
ni vücutta depolan
madığı için her öğün 
alınması, özellikle 
sigara içenlerin daha 
fazla C vitamini 
almaya özen göster
mesi gerekiyor. 
Çünkü vücutta 
C vitamini eksik
liğinde halsizlik, 
çabuk yorulma ve 
hastalıklara yakalan
ma riski artıyor. 
Beslenme ve diyet 
uzmanları, lahana, 
karnabahar, ıspanak, 
marul, pazı, roka, 
pırasa, soğan, 
sarmısak gibi kış 
sebzelerinin kanser 
ve kalp-damar 
hastalıkları riskini 
azalttığını bildirdi. 
Sarmısak, soğan, 
turp ve şalgam gibi

sebzelerdeki kükürtlü 
bileşikler ise kan 
yağlarının (kolesterol) 
ve yüksek tansiyonun 
düşmesinde etkili. 
Brokolinin yüzde 56, 
Brüksel lahanasının 
yüzde 29, lahananın 
yüzde 70, karnaba
harın yüzde 70 
oranında kanser ve 
kalp-damar hastalığı 
riskini azaltması 
içerdikleri glikosinolat 
maddesine bağlı. 
Sebzelerin faydaları 
ise şöyle sıralanıyor: 
Brokoli: Mineral ve 
demir eksikliğini 
gideren brokoli 
vitamin deposudur. 
Antikarsinojenik 
(kansere karşı 
koruyucu) etkisi yük
sek, kalsiyum açısın
dan zengin, dolayısıy
la kemik erimesine 
karşı koruyucu, lif 
oranı yüksek bir 
besindir.
Enginar: Kan şekerini 
dengelemede, kanda
ki üre ve kolesterolün 
düşürülmesinde ve 
karaciğer detoksunda 
çok etkili bir sebzedir. 
Sarmısak: Yüksek 

tansiyon ve kalp 
hastalığı riskini 
azaltır. Bağışıklık 
sistemini güçlendirici 
etkiye sahiptir. 
Maydanoz:
C vitamini ve demir 
deposudur.
Böbrekleri temizleyici, 
kan şekerini 
dengeleyici ve 
kansere 
karşı koruyucu 
etkiye sahiptir. 
Kereviz: Antioksidan 
ve sindirim sistemini 
rahatlatıcı etkiye 
sahiptir. Kerevize özel 
kokusunu veren 
fitalid adlı maddenin 
kandaki stres hormo
nunu azalttığı, bu 
yolla damarların 
gevşemesini ve tan
siyonun düşmesini 
sağladığı, ayrıca 
kolesterolü de 
düşürdüğü belirtiliyor. 
Lahana: Beyaz 
lahana en iyi toksin 

atıcıların başında yer 
alıyor. İçerdiği 
antioksidanlar 
sayesinde bağırsak 
kanserine karşı 
koruyucu özelliği 
vardır. Düşük kalorili,

A,B ve C vitaminleri 
açısından zengin, 
bol posa içeren ve 
tohumları idrar 
söktürücü özelliğe 
sahip bir bitkidir. 
Kırmızıbiber: 
Karotenoidler, 
flavonoidler, esans 
yağları ve bol 
C vitamini içeren 
kırmızıbiberin 
yüksek tansiyonu 
ve kolesterolü 
düşürdüğü biliniyor. 
Karnabahar: 
Karnabahar hem 
enfeksiyonlara 
karşı etkin hem de 
antibakteriyel 
özellikte birçok aktif 
madde içeriyor. 
Özellikle kronikleşmiş 
idrar yolları enfeksi 
yonlarında bilinen 
en etkili sebzedir. 
İçerdiği bol 
miktarda fosfor, 
özellikle osteoporozu 
önleyici ve 
kemik oluşumunu 
destekleyici etkiye 
sahiptir.
Pırasa: Potasyum, 
kalsiyum, demir ve 
fosfor bakımından 
oldukça zengindir. 
E. C. B1, B2 ve 
A vitamini içeriği 
yüksektir. Pırasa 
böbrek taşlarının 
oluşumunu 
engelleyici etkin 
maddelere sahiptir. 
İçerdiği posa 
sayesinde kabızlıkta 
tercih edilen 
sebzeler 
arasındadır.

Yemekten 
sonra yapılması 

gerekenler
Yemek yedikten sonra gıdalardaki proteinin 
yapılan birçok şeyin hazmını zorlaştırdığı
aslında sağlığa zararlı 
olduğu ve ciddi sağlık 
sorunlarına yol aça
bileceği belirtiliyor. 
Uzmanlar, yemek 
yenildikten hemen 
sonra yapılan 7 
hareketin insan 
sağlığını ciddi dere
cede tehdit ettiğini ve 
bu davranışların yapıl
maması gerektiğini 
ifade ediyor.
Uzmanlara göre bu 7 
davranış şöyle: 
"Yemek yedikten 
hemen sonra sigara 
içilmemeli. Yapılan 
deneylerde, yemekten 
hemen sonra içilen 
sigaranın normal 
zamanda içilen 10 
sigaraya eşdeğer 
olduğu kanıtlandı. 
Bu nedenle yemekten 
hemen sonra sigara 
içilmemeli, en az 1 
saat kadar beklen
melidir Yemek yedik
ten hemen sonra 
meyve yenmesi de 
sağlık açısından 
zararlı bir davranıştır. 
Yenilen meyve 
midenin havayla 
şişmesine neden olur 
ve rahatsızlık verir. 
Çay yapraklarında 
bulunan yoğun asit, 

için yemekten hemen 
sonra çay içilmemeli, 
bir iki saat beklendik
ten sonra çay 
içilmelidir.
Yemek yedikten sonra 
kemerinizi gevşet
meyin, çünkü yemek
ten hemen sonra 
kemeri gevşetmek 
kolaylıkla bağırsak 
düğümlenmesine ve 
tıkanmasına neden 
olabilir. Yemekten 
hemen sonra banyo 
yapılmamalıdır. Banyo 
sırasında ellerdeki, 
bacaklardaki ve 
vücuttaki kan akışı 
hızlanır.
Bu nedenle mide 
çevresindeki kan 
akışı yavaşlar ve 
hazım zorlaşır. İnsan
ların yemekten sonra 
yürümenin iyi 
olduğunu iddia 
etmesinin aksine, 
yürümek, sindirim sis
teminin alınan gıdalar
dan besinlerin 
emilmesini engeller. 
Yemeklerden hemen 
sonra uyumak, alınan 
gıdaların yeterince 
sindirilememesine, 
bu nedenle de bağır
sakta gastrit ve enfek
siyona yol açar."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 410
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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
SuAnza Yalnyz185

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51 2 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 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

NÖBETÇİ ECZANE
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ONUR ECZANESİ 
İstiklal Caddesi No: 17 

Tel: 513 73 94 GEMLİK
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2655 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Karagöz Sanat Evi kapılarını yeniliklerle açtı
Geleneksel sanatların yaşatılmasını kendine ilke edinen Bursa Büyükşehir Belediyesi, gölge oyunlarının 
Bursa'daki tek adresi olan Karagöz Sanat Evi'ni yeni imajıyla kentin kültürel yaşamına yeniden sundu.
Bursa'nın kültür ve 
Sanat yaşamındaki 
durak noktalarından 
biri olan Karagöz 
Sanat Evi, yeni yıla 
birbirinden farklı 
yeniliklerle girdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sanat Danışmanı 
Ahmet Erdönmez, 
Karagöz Sanat Evi'nin 
müze haline getirilme
sine yönelik çalış
maların devam ettiği
ni söyledi.
Erdönmez, yenilikler 
kapsamında Karagöz 
Sanat Evi’nin yalnızca 
kültür ve sanatın 
değil bu alandaki 
yeteneklerin de 
yetiştirileceği bir 
eğitim merkezi ola
cağını belirterek, 
"Karagöz Sanat Evi, 
sadece gösteriler 
ve sergilerle değil, 
gölge oyunu 
alanındaki eğitim 
çalışmalarıyla da 
BursalIlara yeni 
bir ilk yaşatıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Meslek

Edindirme Kursları 
(BUSMEK) kapsamın
da 'Karagöz Gölge 
Oyunu Tasvir Yapım 
Kursları' başladı. 
Bu çalışmayla 
Bursa'ya yeni 
Karagöz- Hacivat ve 
gölge oyunları usta
ları kazandıracağız. 
Kısacası Karagöz 
Sanat Evi, bu alanda 

yeni yeteneklerin 
kente kazandırılacağı 
bir merkez 
olacak” dedi.
Hafta arasında 
Karagöz ve Hacivat 
gösterimlerinin 
'Hayali Nevzat’ 
lakabıyla ünlü gölge 
oyunu ustası ve 
aynı zamanda 
birçok dizide rol olan

sanatçı Nevzat Çiftçi 
tarafından yapıldığını 
bildiren Erdönmez, 
önümüzdeki ay 
daha farklı yeniliklerle 
Karagöz Sanat 
Evi'nin sadece 
çocukların değil 
yetişkinlerinde 
ziyaret edecekleri bir 
yer haline geleceğini 
belirtti.
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 
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İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, esnafı ve vatandaşı 

“Gemlik'te huzur tana yer yolı" 
İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Polat Kahvehanesinde yaptığı toplantıda 
Gemlik’te huzurun yeniden yaratıldığına dikkat çekerek, “Gemlik’te huzuru bozmak 
isteyen çakala çukala yer yok’’ dedi. Kurt, Bursa'dan gelen özel ekiplerin aramızda 
dolaştıklarım hatta ayakkabı bile boyadıklarını belirterek, "Okul önlerinde kesinlikle 
kötü kişileri istemiyoruz. Gelen ekiplerimizi kimse tanımaz ve onlar sizin için 
buradalar. Gemlik'te sadece dolandırıcılık var ve ikaz ettiğimiz halde bu insanlara hala 
inanılıyor ve kandırılıyorlar, bizim bu konuda yapacak bir şeyimiz yok" dedi. Syf3’de

rahatsız edenlere sert çıktı.

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
26 Ocak 2007 Cuma info@gemlikkorfezgaz,ctesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)
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Büyükşehir Briedjye Başkanı Hikmet Şahin, dün ilçemize gelerek ‘Atık Su Ön Antma ye Derin Deşagı ite İçme Suyu Şebekesinin temelini attı

Büyükşehir yatırımları başladı
Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

Güne Bakı
Dikkatli olmak lazım..

ilçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, 
kahvehane kahvehane gezerek “Huzur 
Toplantıları” düzenliyor.

Önceki gece yaptığı toplantıda 
“Gemlik’te huzur bozmak isteyen çakala 
çukala yer yok” demiş.

İyi demiş de bu yalnız lafla da olmuyor.
Gemlik’teki çakallar ilçenin adını 

kötüye çıkardılar.
Gemlik, Bursa da ve çevresinde 

Teksas diye anılıyor.
Bunu yapan bir avuç çakal.
Bu çakallar bir türlü adam olmuyor. 

Bazı türleri var ki gençleri çevresine 
toplayıp, ahkam kesiyor.

Korkarım günün birinde Gemlik’ten de 
bir Yasin Hayal çıkmaz.

Çıkarsa da şaşmam.
Bu tür kişiler milliyetçiliği, bayrağı ve 

vatan sevgisini kendi ideolojilerindeki 
gibi görüyorlar. Ve vatanı korumanın en 
önemli görevleri olduğuna inanıyorlar. 
Çevrelerine topladıklarına da inandırmak 
istiyorlar.

Oysa vatanı koruyacak yasal kurumlar 
var. Hem de güçlü kurumlar.

Kendini Polat Alemdar sananların 
çoğaldığı bir iklimde yaşıyoruz. Bunun 
için dikkatli olmak gerekir diyorum.

Güvenlik birimlerinin bu tür abilere de 
dikkat etmeleri gerekir diyorum.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin dün deniz kirliliğinin önlenmesine 
büyük katkı sağlayacak “Atık Su Ön Arıtma 
ve Derin Dejarjı ve İçme Suyu Şebekesi” 
projelerinin başlangıcını yaptı. Şahin, pro
jelerin 12 milyon 250 bin liraya mal olacağını 
söyledi. Şahin, Gemlik Bursa arasındaki 
otobüs işletmesinden çok şikayetler aldığını 
bu sorunu da çözeceklerini söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5’de

Yıkılan binanın tozları
çevreyi kirletiyor
Hamidiye Mahallesi’nde yıkımına başla 
nan Filiz Apartmanı’nın en üst katından 
yere atılan molozlardan çıkan tozlar 
çevreye büyük zarar veriyor. Halk önlem 
alınmadan yapılan yıkım şeklinden 
şikayetçi. Haberi sayfa 4’de

ctesi.com
mailto:kadri__guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

İsmail Cem’siz bir Türkiye....
Önceki gün 

adeta İlkbahar'ı 
muştuluyordu.

Yalancı bahar..
İklimdeki değişim 

tedirgin edici..
Tomurcuklar 

çiçeğe durmuş.. 
Neredeyse zamansız 
ürün verecek..

Oysa önümüz 
kış.. Soğuk olacak.. 
Yağmur,kar yağa
cak..

Yağmalı da..
Doğanın gerekli 

liği bu..
Dengeler bozul

mamak. Ayar kaç
mamalı..

Ne yazık ki yine 
önceki gün bir 
denge adamının, 
yürekli bir düşünce 
önderinin daha tele
vizyonlardan ulusa 
akan bir haberle 
aramızdan kop
tuğunu öğrendik.

Zamansız bir 
ayrılış..

Barış ve sevgi 
dolu bir yüreğin 
duruşu..

İçimizi burkan 
haber... “İsmail Cem 
yaşamını yitirdi..”

Tam da Uğur 
Mumcu'nun ölüm 
yıldönümünde..

Işıklar bir bir 
sönüyor..

Bülent Ecevit..
İsmail Cem..
Bazı insanlar 

vardır. Yüzleri hep 
sevecendir. Gözleri 
pırıl pırıldır. Yüreği 
tertemizdir. Güven 
verir.

İsmail Cem'de 
öyle..

Bazı ölümler 
vardır..

Yürek yakar. 
Yalnızlık duygusunu 
depreştirir.

İsmail Cem'in 
ölümü gibi..

İsmail Cem son 
yolculuğuna çık
madan önce 1995 
yılında bir şiirle “ 
Veda”sını şöyle dile 
getirmiş.

'Veda'
Çok ileri bir ta 

rihte
Çok yaşlı olarak
Sessizce ayrıl

malıyım
Kimseye pek 

gözükmeden
Ve kimseyi rahat

sız etmeden 
Masamın 

üzerinde
Dünden kalan 

işler
Tamamlanmamış 

yazılar
Okunmayı 

bekleyen kitaplar
Ve anılar ve 

umutlar.
Filleri kuyruğun

dan çekerek
Tepeleri aşırtmak

tı görevim
Günler bitti filler 

tükenmedi
Ben elimden 

geleni yaptım
Gerisini siz 

tamamlayın.
Boşa geçmedi 

hayatım
Daha fazlası ola

bilirdi ama
'Buna da şükür* 

demeliyim
İşte sevgili dost

lar
Ben böyle veda 

etmelivim.
Çok ileri bir tarihe 

ne yazık ki kalamadı 
ama masasının 
üzerinde tamamlan
mamış yazı da bırak
madı.

Bizler onu 1970'li 
yılların başında 
çıkardığı Politika 
Gazetesi'yle tanıdık.

Dünya görüşü 
müzün netleştiği 
dönemlerde düşün 
çelerimize ışık tutan 
Politika Gazetesi'yle.

Ne yazık ki 
gazetenin ömrü kısa 
sürdü.

12 Mart'ın baskıcı 
tutumu düşünce 
özgürlüğüne izin 
vermedi.

Türkiye ise İsmail 
Cem'i TRT Genel 
Müdürlüğü'ne 
atanışıyla tanıdı.

İsmail Cem'li yıl
larda TRT 'de 
devrim oldu. 34 
yaşında yetenekli 
ve aydın bir genç 
adam TRT ‘de 
gerçekleştirdik
leriyle ulusuna 
ışıklar saçtı.

Türkiye, ulusu 
için önemli işler 
yapmış bir düşünce 
adamını, siyaset 
adamını, bir halk 
adamını yitirdi.

Ulusumuzun başı 
sağolsun.

Bursa’da kredi kartı 
mağdurları çoğaldı
Tüketicileri Koruma 
Derneği Genel 
Başkanı (TÜKDER) 
Fikri Karagöz, kredi 
kartlarında yasal 
düzenlemeye 
rağmen faiz oran
larında bir düşüş 
kaydedilmediğini, 
Bursa’da icralık olan 
325 bin dosyanın 
yüzde 55'ini kredi 
kartı mağdurlarının 
oluşturduğunu 
açıkladı.
Yeni yasal düzenle
meyle kredi kartı faiz 
oranlarının Merkez 
Bankası tarafından 
belirlendiğini, ancak 
bu rakamların da 
tüketicinin "yarasına 
merhem" olmadığını 
ifade eden Karagöz, 
ciddi düzenleme 
yapılmasını istedi. 
TÜK-DER Genel 
Başkanı Karagöz, 
Türkiye'de 30.3 mil 
yon kişinin kredi 
kartı kullandığını, 
kredi kartlarında 
geçici yasal düzen
lemelere rağmen faiz 
oranlarının halen 
daha yüksek 
olduğunu, 3 ayda bir 
en yüksek aylık 5.63 
olarak faiz oranı 
açıklayan Merkez

Bankası'nın, 
bankalardan yana 
tavır izlediğini öne 
sürdü. Bursa’da 
11 ayrı icra 
Dairesi'ndeki 325 bin 
dosyadan yüzde 
55'ini kredi kartı 
borçlularının oluş
turduğunu hatırlatan 
Karagöz, "Faiz oran
ları çok yüksek. 
Mağdur sayısı bun
dan sonra daha da 
artacak. Bize müra
caat eden kredi kart 
mağduru sayısında 
her geçen gün artış 
var. Merkez Bankası 
faiz oranlarını 
belirlediği için yasal 
olarak bankalara 
dava da açamıyoruz. 
Merkez Bankası, 
'Bankalar arasındaki 
rekabet faiz oranını 
düşürür' diyor.
Daha önce 3.70'lere 
kadar düşen kredi 
kartı faiz oranları 
şu an yine yüksekte. 
Enflasyonun 
tek haneli olduğu, 
mevduat faizlerinin 
yıllık yüzde 
13-15 olduğu 
ülkede kredi kart
larının faiz oranları 
yüzde 80'i 
buluyor" dedi.

www.kocakgayrimenkul.com 
1/ n r A 1/ GAYRİMENKUL 
l\ULAI\ BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DBS / GEMLİK ŞUBESİ
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA

AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL 
AA-005 Karacaalı 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL 
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola 
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe149 M2 Deniz Manzaralı yola 
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imarlı 
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı 
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı yol
90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL

i AA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın 
50.000 YTL
AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etûdlü 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2

I Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
I AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
I AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
I AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL
I AA-086 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama
I imarlı 1.500.000 YTL
| AA-091 Yalova yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
I cephe ticari imarlı 750.000 YTL
I AA-09 2 Yalova Yolu 20000 M2 Gemlik'e çok
I yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
I AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL
I AA- 105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır
I konut imarlı 65.000 YTL
I AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trizm teşvik böl- 
I gcsinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

SATILIK ÇİFTLİK
EE-048 Golyaka 2.000 M2 İçinde evi olan
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev
meyve ağaçlı 130.000 YTL
EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tek kat ev var 140.000 YTL

SATILIK DAİRE
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70 000 YTL 
EE-005 Lise Cad 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı daire 60 000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2 kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 1 kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat

i 3*1 çarşıya yakın 45.000 VTL
EE-018 Hamidiye Mh. 144 M2 4.kat
3*1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1 
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL 
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3 + 1 kartonpiyer, 
kalorifer, full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 1 kat 3+1 doğalgaz 
bakımlı daire 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazarı 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m? 5.kat deniz yola cephe, 
kaloriferli 70.000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3 + 1 deniz yola 
cepheli kaloriferli 70.000 YTL
EE-061 Balıkpazan 88 M2 5.kat 
2*1 bakım ister 35.000 YTL 
EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full 
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l.kat 3+1 
bakımlı daire 60.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3*1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Dinç er Mh. 130M2 2.kat

1
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyorli, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3*1 Deniz manzaralı 
kalarifer özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks 
kalariferli 1 20 000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda 
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
125.000. YTL
EE-125 Manastır 155 m2 1.2.3.4. Katlarda 3+1 daire 2007 
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120.000 YTL 
EE-130 Manastır 195 M2 .2.2.3 4. Katlarda 4+1 
2 banyo,2 WC, asansörlü, doğalgazlı 5 adet 
170 000 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı, 
kartonpıyerli 70.000 YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz 
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000 
YTL
EE 149 Hamidiye Mh. 110 M2 3+1 Gazi okulu yanı bakım
lı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full 
lüks daire 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 site içerisinde bakımlı 
manzaralı full eşyalı 42.000 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3+1 bakımlı deniz 
manzaralı 100 000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak 80.000 YTL
EE-159 Dortyol 130 M2 10. kat 3+1 özel yapım lüx 105.000 
YTL
EE- 176 Orhangazi Cad. 90 M2 5. Kat 2+1 Kaloriferli, 
bakımlı 65.000 YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4. kat 3+1 bakımlı daire 
80 00 YTL
EE-181 Hamidiye Mh. 108 M2 4. Kat 3+1 doğalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamidiye Mh. 160 M2 4. Kat 3+1 Krediye uygun 
doğalgaz kapıda 75.000 YTL
EE-186 İstiklal Cad. 148 M2 5. Kat 3+1 Deniz manzaralı 
asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat ?+1 Asansörlü, kalar
iferli, full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 Bamılı daire 60.000 
YTL
EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
60.000 YTL

I EE-194 Manastır 115 M2 2. Kat 3+1 bakımlı full daire 
85.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
İEE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL • 
EE-185 Yom Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi’de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.kath 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazarı 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000
YTL
EE-156 Dr. Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili, 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE-175 Kumsaz 105 M2 2 katlı 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL
EE-178 Gemsaz 180 M2 2 Katlı bağ evi 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı

EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize sıfır,

jakuzili bahçe 325.000 YTL

EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı

lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL

EE-097 Kumla 250 M2 triplex site içi denize 50 mt 220,000 YTL

EE-141 Orhaniye M 200 Mî dupleks bakımlı süper manzaralı 

250.000 YTL

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tnpleks site içinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yem 300.000 YTL

SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL 
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto* 
bün geçecek 120.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL 
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40.000 YTL
EE-173 Ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 YTL

O: Teletolagöriişuıetaizde 
Kayıl No'sunun irilmesi ra ol w.

http://www.kocakgayrimenkul.com
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İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, esnafı ve vatandaşı rahatsızedenlere sert çıktı. Yazı YO RUM

Gemlik'te çakala çfela yer <

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni Pazar 
Caddesi’nde 
bulunan Polat 
Kahvehanesinde 
yapılan Huzur 
Toplantısında 
konuşan İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
esnafı ve vatandaşı 
rahatsız edenlere 
sert çıktı. Kurt, 
"Gemlik'te huzuru 
bozmak isteyen 
çakala çukala yer 
yok" dedi. 
Özellikle Muş ili 
ve yöresinden 
gelerek ilçeye yer
leşen vatandaşların 
yoğun olduğu yerde 
yapılan toplantıya 
Emniyet polis 
merkezinden 
Başkomiser Turan 
Sarı, Asayiş Komiseri 
Ramiz Erçetin, Trafik 
Komiseri Ali Ekrem 
Akman, Önleyici 
hizmetlerden 
Komiser Cenk 
Temizaltın ile 
görevli polisler 
katıldı.
Yapılan toplantıda 
bölgede bulunan 
vatandaşların büyük 
bölümünün çevre 
yolundan şikayetçi 
oldukları görülürken 
önceki akşam 
hizmete başlayan 
sinyalizasyon 
lambaları ile bu 
sorunun çözüldüğü 
anlatıldı.
Toplantıya 
katılanlara 
"B izler sizin 
sorunlarınız için 
buradayız" diyen 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
herkesin derdini 
ve sorununu 
rahatça anlatması 
gerektiğini söyledi.

DOLANDIRILMAYIN 
Bursa'dan gelen özel 
ekiplerin aramızda 
dolaştıklarını hatta 
ayakkabı bile bo
yadıklarını söyleyen 
Kurt, "Okul önlerinde 
kesinlikle kötü kişileri 
istemiyoruz. Gelen 
ekiplerimizi kimse 
tanımaz ve onlar 
sizin için buradalar. 
Gemlik'te sadece 
dolandırıcılık var ve 
ikaz ettiğimiz halde 
bu insanlara 
hala inanılıyor ve 
kandırılıyorlar, bizim 
bu konuda yapacak 
bir şeyimiz yok" dedi. 
Caddelerde yaya 
geçiş çizgilerinin 
bulunmayışı 
deneniyle de 
sıkıntılarını dile

getiren vatandaşlar 
özellikle insanların 
yoğun geçiş 
yaptıkları 
yerlerde sıkıntı 
yaşandığına dikkat 
çektiler. Internet 
kafelerinde sıkça 
denetlenmesini 
isteyen vatandaşlar 
sayıları azalsa da 
madde bağımlıları 
için yine de önlem 
alınması gerektiğini 
savundular. . 
Gemlik'te huzurun 
yeniden yaratıldığına 
dikkat çeken Kurt, 
"Ekonomik zorluk 
içinde olan kişilerin 
kafalarını bulandırıp 
kötü yola çekildiğini 
görüyoruz, onlara 
kesinlikle kanmayın. 
Çocuklarınızın

takipçisi olun, 
kötü arkadaş iyi 
çocuğu kandırır 
ve kendine çeker. 
Gemlik'te bu 
kişilere karşı 
aldığımız 
önlemler netice 
veriyor, esnafımızı, 
halkımızı rahatsız 
eden ve onların 
huzurunu bozan 
çakal çukal kim 
Varsa devletimiz 
kafalarını kırar, 
tepelerine biner" 
şeklinde konuştu. 
Yaklaşık bir saat 
süren toplantıda 
vatandaşların 
yönelttiği çeşitli 
sorulara cevap 
veren Ali Kemâl Kurt, 
onların rahatla
malarını sağladı.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Hiç değilse bunu okuyun....
Sayın okurlar; Bu köşede senelerdir 

çeşitli konularda yazılar yazıyor, kendi bilgi 
birikimimize göre fikirlerimiz, açıklıyor, 
zaman zaman yol gösterici birkaç söz 
söylemeye çalışıyorum.

Ama bu gün söz söylemeyeceğim...
Size bir yol göstereceğim, o yol “SHOW 

Tv.” ilk bölümü yayınlanan Serdar 
Akınan’ın hazırladığı “KAN UYKUSU” adlı 
belgesel programın seyredilmesidir... 
Kesinlikle seyredin..

İşiniz ne olursa olsun, hangi dizinin 
tiryakisi olursanız olun, bu diziye bir zaman 
ayırın.. Çünkü bu hepimizin bir yurttaşlık 
görevidir..

Ben de sizlere duyurmakla vatandaşlık 
görevini yaptığımı zannediyorum..

Düşünün ki vatanın bir köşesinde, o mil
letin has evlatları canları, kanları pahasına 
mücadele ediyor, savaşıyor diğer bir 
bölümü, Televolelerle -Dans yarışmaları, 
sabahları kadınlarımızın toplandığı uyduruk, 
dejenere konularla vaktini geçiriyor...

Bir taraf kuş uçmaz,kervan geçmez, yol 
olmayan, vahşi dağlarda zaman zaman kar 
-tipi altında hayatını ortaya koyarak yol 
alırken, diğer bölüm gece eğlenceleri için 
barlara -diskolara koşuyor...

Bu programı seyredebilirseniz göre
ceksiniz ki cesur -kahraman komutanlar ve 
onların yiğit subayları -astsubayları -erleri 
sizin için neler yapmışlar ve biliyorum ki 
yinede yapacaklar...

Siyasilerin korkusuna, sınır dışı harekat
tan bu ne der, aman şu devleti 
küstürmeleyelim diye çekinceler konmasına 
rağmen bu kahraman komutan ve evlatları 
neler başarmışlar...

Eminim ki bundan senin de fazla bilgin 
yok....

Onun için seyret diye yazıyorum... 
Geçmiş senelerde olmasına rağmen o 
dağlık bölgede bu yiğitler neler yapmışlar...

Normal şartlar altında dahi yürüyecek 
yolu olmayan, anlatıldığı gibi helikopterlerin 
bile konabileceği 3-4 metre karelik düzlük 
olmayan, her şeyi ile vahşi bu ortamda 
Ege’den - Marmara’dan - Akdeniz’den, 

İstanbul’dan .Bursa’dan gelen senin 
evlatların korkusuzca vatan için canları 
pahasına nasıl çarpışıyor, şehit olmayı 
onur olarak görüyor...

Bu yazı gördüğüm ve çok eskiden 
yaşadığım o bölgenin içinde, (Ben de o 
bölgede Subay olarak tam tamamına 3 yıl 
geçirdim) neler yaşandığını, rahat koltuğun
da oturup, o bölgeye hayatında hiç git
memiş, dağı Uludağ sananlar, sırtlarında ki 
kumanyalar ile 5 gün geçirmeye askerleri 
miz çalışırken, kebapçı ocak başlarında şiş 
kebap çevirirken, sıcak odalarında 
demokrasi dersi vermeye çalışanlar, için 
yazılmıştır..

Ben kendi adıma bu askerleri seyreder 
ken ürperdim, gözlerimde yaşlar birikti.. 
Yutkundum ama hırslandım da ...

Bu insanların hakları yeniyor, Tv. ve 
medyada yeterince anlatılmıyorlar..

Yazık oluyor...
Gerçi bunların çerden çöpten görün

tülere, yazılara ihtiyaçları da yok..
Onlar bu vatan için yiğitçe çarpışıyorlar 

ve şehit oluyorlar..
Sen unutsan , görmesen bile tarih onları 

kahraman olarak yazıyor..
Sana da neler denecek kim bilir !...

'Gemlik Körfez’internette mgemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
mgemlikkorfezgazetesi.com
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Yıkılan binanın molozları çevreye zarar veriyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Bir süre önce üst 
katlarının yıkımına 
başlanılan 9 katlı 
binadan atılan 
molozlar çevreye 
büyük zarar 
veriyor. 
9 katın üstünden 
dört katının 
yıkımına çıkarılan 
küçük kepçe ile 
başlanılan binada 
sona gelinirken 
molozlardan 

yayılan tozlar 
özellikle Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi içine 
girerek öğrencilere 
zarar veriyor. 
Yıkımda hiçbir 
önlem alınmadığı 
gözlenirken 
en üst kattan 
aşağıya 
itilan molozların 

neden sulandıktan 
sonra bırakılmadığı-* 
na tepki gösteren 

çevrede oturan 
vatandaşlar, 
kapılarından 
ve camlarından 
içeriye giren 
tozların kendilerine 
ve çocuklarına 
zarar vermekte 
olduğunu 
söyleyerek 
Belediye 
ekiplerinin 
önlem almasını 
istediler.
Tüm katlarının 
ruhsatsız olduğu 
için uzun süredir 
yarım kalan 
inşaatı alan 
kişinin en 
üstten 4 katı 
yıktırarak kalan 
5 kata ruhsat 
alacağı konuşu
lurken para 
vererek daire 
alan vatandaşlar 
ise yıkımdan 
sonra mahkemeye 
başvuracaklarını 
ve kalan bölüme ruh
sat verilmemesi 
gerektiğini 
savunuyorlar

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÜNVER TRAKTÖRDEN
YENİ YIL FIRSATI !

ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 
PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ 
TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR
•g'ARAYIN GÖRÜŞELİM

NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77
0.532 312 22 39 - 0.532 673 92 88

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, dün ilçemize gelerek "Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deşarjı ile İçme Suyu Şebekesinin temelini attı

Büyükşehir yatırımları başladı

Seyfettin SEKERSÖZ 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Gemlik "Atık Su Ön 
Arıtma ve Derin 
Deşarjı ile İçme 
Suyu Şebekes/”nin 
temelini atarak 
Büyükşehir 
yatırımlarını başlattı. 
"Bursa ’yı bir uçtan 
Bir uca aydınlık 
geleceğine taşıyoruz" 
diyen. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin 
beraberinde BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı ve 
şubelerden sorumlu 
birim amirleriyle 
birlikte önce BUSKİ 
Gemlik İşletme 
Müdürlüğü'ne geldi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, belediye 
Meclis üyeleri ve 
partililer tarafından 
karşılanan Hikmet 
Şahin, yetkililerden 
Gemlik hakkında 
yeni bilgiler aldı. 
ULASIMİSORUNU 
MUTLAKA 
ÇÖZÜLECEK 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
Gemlik hakkında 
bilgi verirken en 
önemli çözülmesi 
gereken sorunun 
ise ulaşım 

olduğunu söyledi. 
Turgut, Gemliklilerin 
otobüslere 
bindiğinde en 

z 30 kilometre 
ayakta gittiklerini 
belirterek, sürekli 
şikayetler aldıklarını, 

çözümü için gerekli 
otobüs sayısının 
fazlalaştırılması 
yada araçların 
büyütülmesi 
gerektiğini savundu. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
bugün yapılacak 
Büyükşehir 
Meclisinin 
gündemine bu 
sorunu getirerek 
değerlendireceklerini 
söyleyerek, 
"Biz özel sektörü 
dışlamak istemiyoruz 
ancak bizim iste
diğimiz gibi hizmet 
verilmezse belediye 
otobüslerini hemen 
devreye sokarız ve 
vatandaşı mağdur 
etmeyiz" dedi.
Şahin, özel halk oto
büslerinde çalışan 
şoförlerinde lise 
mezunu olmaları için 
çalışmalar yapıldığını 
belirterek, 
"Vatandaşa en iyi 
ve kaliteli hizmeti 
vereceğiz, bunu 
yapanlarla çalışırız, 
yapmayanlarla çalış
mayız. Bunun yanı 
sıra S plakalarla ilgili 
gereken yapılıyor" 
şeklinde konuştu.

ataş
İsmail Hakkı Çetinavcı

İLK TÖREN 
ARITMA TESİSLERİ 
Atık Su Ön Arıtma ve 
Derin Deşarjı için 
düzenlenen törende 
ilk olarak konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, denizi 
kurtarmak için ilk 
adımın atılmakta 
olduğunu belirterek, 
"Halkımız artık 
sahilde rahatlıkla 
denize girebilecek. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile aramızda 
hiçbir problem yoktur 
kendisiyle uyum 
içinde çalışıyoruz. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
Sayın Hikmet Şahin 
ile BUSKİ Genel 
Müdürü'ne Gemlik 
halkı adına teşekkür 
ediyorum "dedi. 
“Gemlik'te iki proje 
nin temelini atmanın
dı utluluğunu 
yaşıyoruz’’ diyen 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
yatırımlar hakkında 
bilgiler verdi. 
Şahin, yaptığı 
konuşmada "Yıllardır 
kirliliği bir kabus 
haline gelen sahille 

rimizin pırıl pırıl 
olması için yürüt
tüğümüz atık su ön 
arıtma tesisi ve 
derin deniz deşarjı 
projesi ile İçme Suyu 
Şebekesi için 
harcanan para ile 
diğer yatırımların 
toplamı 12 milyon 
250 bin YTL 
yatırım yapıyoruz. 
2035 yılına kadar 
yaklaşık 160 bin 
kişiye göre planlanan 
ön arıtma ve derin 
deniz deşarjı 
projesi ile Gemlik ve 
Umurbey'in bütün 
evsel atık suları 
fiziksel ön arıtmadan 
geçirilerek, sahilden 
2 kilometre ileriye, 
yerin de 40 metre 
derinliğe bırakılacak. 
Gemlik'i kirlilik 
kabusundan kurtara
cak bu yatırımımız 
3,5 milyon YTL'ye 
mal olacaktır" dedi. 
Şahin, ayrıca 
Terminal sorununun 
da bu yıl başlatıla
cağını belirterek, 
"Mal sahipleri ile 
son görüşmeler 
yapılıyor, encümene 
çağırdık, bir iki gün 
içinde çözümlenecek 
ve projesi hazır 

olan Terminal binası 
için çalışmalar 
başlatılacak" dedi. 
Törene katılanlarla 
birlikte beton 
ünitesinin başına 
geçen Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
ile Mehmet Turgut, 
bütona birlikte 
basarak temele 
harcı döktüler. 
İKİNCİ TÖREN 
İÇME SUYU" 
ŞEBEKESİ 
Yatırımların İkincisi 
olan Gemlik İçme 
Suyu Şebekesi için 
1 Nolu Cadde iskele 
Meydanı girişinde 
konuşan BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
yüzde 60'lara varan 
Gemlik'teki su 
kaçaklarının mutlaka 
önleneceğini ve 
tertemiz içme 
suyuna kavuşula
cağını müjdeledi. 
"Çamura basmadan 
halıya basılmaz" 
diyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
burada yaptığı 
konuşmada 
Gemlik'e yapılan su 
yatırımları hakkında 
bilgiler verdi.

Şahin, 80 kilometrelik 
içme suyu projesiyle 
Gemlik halkının 
temiz su ihtiyacının 
karşılanacağını 
belirterek, 
"Gemlikliler buna 
layıktırlar. Kazılan 
yolları kendi 
ekiplerimiz hemen 
kapatacak ve sıkıntı 
çekilmeyecek. 
Bittiğinde ise 
Gemlik sağlıklı 
ve kaliteli suya 
kavuşacak. 
Gemlik'in bugün 
konuştuğumuz 
birçok sorunu yıl
lardır yapılmadığı 
ve planlanmadığı 
için sorunlar 
yaşanmış. Keşke 
bütün bu konuştuk
larımız geçmişte 
yapılsaydı. Bizim 
düsturumuz 
'Geleceği satın 
alabilecek tek şey 
bugündür. Hayat 
geç kalanları asla 
affetmez' anlayışıdır" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik'e yapılan 
ikinci yatırımın 
temelleri tüm katılım
cıların ellerine 
kürekleri alarak su 
hattını doldurmaları 
ile sona erdi.
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Yelkencilerimiz Bodrum’a gidiyor
GİRİT'TE YAŞANMIŞ OLAYLAR (7)

Seyfettin ŞEKERSÖZ

31- Ocak - 04 Şubat 
2007 tarihlerinde Muğla 
-Bodrum-Yahkavak'ta 
Bosch Yarıyıl Kupası 
Optimist-Laser-RSX 
sınıflarında Türkiye 
genelinde yapılacak 
yelken yarışlarında 
Bursa'yı Optimist 
sınıfında Gemlik 
Yelken Kulubü'nün

ı temsil edecek.
Gemlik Yelken Kulübü 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve Kulüp 
Yönetim Kurulunun 
destekleriyle 
Bodrum'a gidecek 
olan kafilenin hazırlık
larını tamamlanırken 
yarışlara optimist 
sınıfında bir antrenör 
ve on sporcuyla 

| katılmıyor.

Yaz boyunca 
antrenör Önder Cesur 
nezaretinde hazırlanan 
sporcular arasından 
Bodrum kafilesi İl 
seçmelerinde uzun 
bir yarış maratonundan 
sonra en iyi 10 
dereceyi yapanlar 
arasından seçildi. 
Antrenör Önder Cesur 
yaptığı açıklamada, 
bu yarışların 22 Mart'ta 
Gemlik Körfez’inde 
yapılacak olan Bölge 
şampiyonası öncesinde 
sporcuların iyi bir 
deneyim kazanmaları 
için bir fırsat olacağını 
belirterek, "Yaklaşık 
300 yelkencinin katıla
cağı yarışlarda yelken
cilerimiz iyi dereceler 
elde edip But sa 
ve Gemlik’in adını 
Bodrum'da duyuracak

lan gibi, tecrübe ve 
becerilerini bir kez 
daha kanıtlamalarını 
bekliyorum" dedi. 
BORUSAN sponsor
luğunda yarışa 
katılacak sporcular 
dört gün sürecek 
yarışlara katılmak 
üzere 30 Ocak günü 
Bodrum'a gidecek olan 
Yelkenciler 04 Şubat'ta 
ilçemize dönecekler. 
Antrenör Önder 
Cesur nezaretinde 
Bodrum yarışına 
katılacak sporcular 
şunların isimleri ise 
şöyle: Murat Samsun, 
Haşan Sal, Batuhan 
Cesur, Tuğba Öksüz, 
Bahadır Arabalı, Furkan 
Temir, Cengiz Baydar, 
Hürcan Büberci, Fulden 
Bostancı, Enver 
Başıdinç.

TEŞEKKÜR
22 Ocak Günü gösterime sunulan, 

Nokta Tiyatrosıı'nun oynadığı 
Ekmek Arası Hayat ve Gençlik Çıkmazı 

adlı oyunu biz tiyatro sevenlere 
izletme olanağını yaratan, 

Sayın Gemlik Kaymakamı Mehmet Baygül, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Ercümen 

ve Bursa Zihinsel Engelli Çocukları 
Koruma Derneği Yönetim Kuruluna 

sonsuz teşekkürler.
GEMLİKLİ TİYATRO SEVENLER

Girit'te yaşanmış olayları anlatırken, sizlere hırsızlık 
hakkında epey olay aktarmıştım. Burada birkaç olayı daha 
nakledeceğim. Çünkü, Rumlar Türkleri haraca bağlamış, 
onların sırtından geçinir olmuşlar adeta. Yıllar önce Girit ile 
ilgili okuduğum bir Rum'un eserinde, Girit'in bolluk ve ucu
zluğundan övünçle bahsederken, bunun çalıntı mallardan 
ileri geldiğini itiraf ediyordu.

İşte sizlere Mehmet GÜRKAŞ'tan dinlediğim olay.
Köyleri olan Gurna köyünde, köy sürüsü sıcak yaz gün

lerinde köy yakınındaki ağaçların gölgesinde yatırılır, gece 
boyunca merada otlatıhrmış. Köylüler adet üzere sırayla 
götür mekte oldukları yemeği çoban uyuyor ise, kalktığında 
yemesi için ağaç dalına asıp dönerlermiş. Bu düzen içinde 
hayat sürüp gidermiş. Her gece olduğu gibi, köylüler köy 
kahvesinin bahçesinde oturmuş, kahvelerini içer sohbet 
ederlermiş. Damızlık koçların boyunlarındaki koca çanlar 
çalmağa başladığında sürünün yaylıma çıktığı haberini alır 
olurlarmış. Bir gece sürünün yaylıma çıkışından yarım saat 
sonra, meradan gelen iki silah sesi şaşkına çevirmiş 
onları. Birbirlerinin yüzüne bakmışlar. Bu hayra alamet 
değilmiş. Hemen aralarında anlaşarak evlerinden silah ve 
fişekliklerini kuşanmışlar. Merada ikiye bölünerek değişik 
istikamette ilerlemeğe başlamışlar. Yürürlerken havaya 
silahlarını ardı ardına patlatıyorlarmış. Arada bir durup 
çobana ismiyle seslenip, gecenin sessizliğinde ondan 
cevap gelmesini beklemişler. Epey aramadan sonra yine 
böyle sessizlik anında, çobanın değil koçların boynundaki 
çanların sesini duymuşlar. O tarafa koşmuşlar koyunları 
bulmuşlar, ortalıkta çoban yokmuş. Gecenin karanlığında 
çobanı aramışlar. Koyunlar bulduk, çobanı da buluruz 
ümidiyle ismini göklerde yankılatmışlar. Ümitleri kaybolun
ca mecburen köye dönmüşler. Sabahleyin gün ışığında 
yaptıkları aramada, çobanın kurşunlanmış cesedini bul- 

I muşlar. Aynı köyde yaşanan bu ikinci hırsızlık olayında, 
I köylülerin uyanık davranışı hayvanlarını kurtarmağa yet

miş amma zavallı çobanın hayatını kurtarmağa yetmemiş.
HALİL GÜN'DEN DİNLEDİĞİM OLAY.
Halil, yetişmiş genç delikanlı iken, köylerin den epey 

uzak bir köyde işi çıkmış. O köye gitmesi icap etmiş. Köy 
yolunu tam bilmiyormuş. Yol üzerinde harman dövmekte 
olan Rum komşuları hatırına gelmiş. Yaşlı Rum'un komşu
luğu iyi, dürüst, güvenilir insanmış. Ondan hem köy yolunu 
iyice öğrenir, yanında gecelemek suretiyle de yolumu 
kısaltmış olurum diye düşünmüş. Öğleden sonra eşeğine 
binmiş yola girmiş. Harman döven Rum'un yanına varmış 
Merhaba aga (yiasu kir) demiş. Oturmuşlar, epey 
laflamışlar. Halil gideceği köyün yolunu sormuş. Rum yolu 
tarif etmiş. Halil vakit geçsin diye, ufak ufak yardımda 
bulunuyormuş. Gün ikindiyi aşmış akşama kayarken, at 
üzerinde siyah başlıklı ayağında çizmeler bulunan bıyıklı 
bir Rum gelmiş yanlarına.

Vahşi ses tonuyla Rum'a
- Pşos ine etutoses? (Kim bu yabancı?)
- Tu jitonomas o jos ine. (Komşumuzun oğlu.)
- İda jirev epaye? (Ne arıyor burada? )
- Stohoryo apay çe erotikse to dromodu (....Köye

gidecek, yolunu sordu)
Atlı Rum bu sözlerden sonra atını dehleyerek oradan 

yavaş yavaş uzaklaşmış. Halil kendi kendine yorum yap
mış, gelen adamdan huylanmış. Burada kalırsam gece bu 
adam döner beni keser, en iyisi mi köyüme döneyim diye 
düşünmüş, orada konaklamaktan vazgeçerek, karanlık bas
madan köyüne dönmüş. Aradan bir ay kadar zaman ya 
geçmiş veya geçmemiş, adını söyle dikleri ama tam hatır- 
lıyamadığım bir köyden iki kardeşe ait, iki koyun sürüsünü, 
güpegündüz çobanlarıyla birlikte almışlar, götürmüşler. 
Uzaktaki büyük bir (spilo) mağara veya ine tıkmışlar. Olayı 
gören Türkler, sürü sahibi kardeşlere haberi ulaştırmışlar. 
İki kardeş silahlanmış, akşam karanlığında mağara ağzının 
iki tarafında pusuya yatmışlar. (Hayvanları çalanların 
tamamı meydana çıkmadıkça silah kullanmamayı, ateş 
ederken kendisine yakın olanı hedef almayı aralarında 
kararlaştırmışlar.) Sabaha kadar beklemişler. Ortalık ağar
mış, görünen kimse olmamış. Güneş epey yükselmiş. 
Hırsızlar etrafın sessizliğinden takip edilmediklerine kanaat 
getirmişler ve koyunları mağaradan çıkarmağa başlamışlar. 
Mağara boşalıp sürünün ardında yola koyulularken, 
kardeşler ateş açmış, üç kişi olan hırsızları öldürmüşler. 
Böylelikle hem sürülerini, hem de çobanlarını kurtarmışlar. 
Ben, gündüz çobanlarla birlikte sürü yürütmenin hırsızlık 
olamıyacağını, bunun zorla alma, gasp olduğunu 
söylediğimde; cevabı "silah zoru bu, silah sana doğrulmuş, 
istersen söyleneni yapma. İnsanların köpek kadar değeri 
yoktu ki." demişti. Sohbetinin devamında sonradan 
öğrendim ki, vurulanlardan biri köy yolunu sormak için 
harmanına gittiği Rum'a onun kim olduğunu soran atlı imiş 
diye anlatmıştı bana.
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CBAL ‘Bursa’ konulu bilgi
yarışmasında finale kaldı

Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle düzenle
nen "Bursa" konulu 
bilgi yarışmasında 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ekibi finale 
kalmayı başardı. 
Çarşamba günü 
Bursa Necatibey Kız 
Meslek Lisesi'nde 
yapılan grup 
birinciliği yarışmasın
da Sait sönmez, 
Özlem Aris ve Elif 
Şen'den oluşan Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
ekibi, 20 sorudan 
18'ine doğru cevap
vererek grup birincisi 
olmayı başardı. 
Bursa'da öğrenim 
gören lise öğrenci
lerinin, dikkatlerini 
yaşadıkları kente 
çekmek, Bursa ile 
ilgili araştırma yap
maya teşvik etmek, 
Bursa'yı daha yakın
dan tanımalarını, 
tarihsel derinliğinin 
ve doğal zengin

liğinin farkına vararak 
kenti sahiplenmeleri
ni sağlamak amacıyla 
düzenlenen bilgi 
yarışmasında grup 
birincisi olan Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
ekibi 9 Haziran 2007 
tarihinde yapılacak 
Bursa finalinde yarış
maya hak kazandılar. 
Grup birinciliğinde 
rakipleri Nuri Erbak

Lisesi, Melike Pınar 
Lisesi, Sağlık Meslek 
Lisesi ve Kestel 
Haşan Coşkun 
Lisesi ekibini saf dışı 
bırakan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
ekibi'ni Okul 
Müdürü Idris Aka 
ile Müdür 
Başyardımcısı Çelil 
Güllü tebrik ettiler. 
Yarışmada ekiplere

Bursa tarihinden 
8 soru, Bursa'nın 
coğrafyası ve 
çevre yatırımları 
konusunda 5 soru, 
Kentli yaşam ve 
kültür sanat 
turizmden 4 soru, 
Bursa ile ilgili 
güncel konulardan 
3 soru olmak üzere 
toplam 20 soru 
yöneltildi.

Haydi çocuklar tatile

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında 
okuyan öğrenciler bugün karne alacak. 
2006-2007 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, 
yarın sona eriyor. Yaklaşık 14 milyon 
öğrenci ile 600 bine yakın öğretmen 
iki haftalık yarıyıl tatiline başlayacak. 
İlköğretim okullarında okuyan öğrencilere 
bugün, karneleriyle birlikte velilerine ilet
mek üzere birer mektup da verilecek.
İlköğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
mektupta, yenilenen ders programları ve 
yeni uygulamalara ilişkin bilgilere yer 
verilerek, çocuklarının başarısı için 
velilere önerilerde bulunuluyor. 
2006-2007 eğitim-öğretim yılının 
ikinci yarısı, 12 Şubat 2007 Pazartesi 
günü açılacak.
Öğrenciler, 19 Haziran 2007 Salı günü karne 
alacaklar ve 3 aylık yaz tatiline girecekler. 
2007-2008 eğitim-öğretim yılının, 
17 Eylül 2007'de başlaması planlanıyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), 10 bin 
kadroya yapacağı 
öğretmen ataması 
için 1-7 Şubat 2007 
tarihleri arasında 
başvuru alacak. 
MEB, öğretmen 
atamalarına ilişkin 
başvuru takvimini 
belirledi, ilk atama, 
açıktan atama ve 
açıktan ilk atama 
yoluyla 10 bin 
kadroya toplam 28 
branştan öğretmen 
atanacak. En fazla 
İngilizce ve Sınıf 
öğretmenlikleri ile 
İlköğretim Matematik 
branşlarından 
öğretmen alınacak. 
Atamalar için, halen 
sözleşmeli görev 
yapan öğretmenler 
de başvurabilecek. 
Kadrolu öğretmen
liğe atananlardan 
oluşacak boş pozis 
yonlar ölçüsünde 
yoğun ihtiyaç bulu
nan alanlarda 
görevlendirilmek 
üzere sözleşmeli 
öğretmenlik için de 
başvuru alınacak. 
Başvurulara ilişkin 
bilgilere, MEB'in

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK »e KİRALIMIZ İÇİN BİZİ ARATINIZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE3

1

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m; SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik.

Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Mac/de ÖZALP

Tel :513 24 74 Fax: 51410 21

II V

http://personel.meb. 
gov.tr internet 
adresinde daha 
sonra yayımlanacak 
kılavuzda yer verile
cek. Başvurular 
internet üzerinden 
gerçekleştirilecek. 
MEB'in atama 
yapacağı branşlar, 
kontenjanları ve 
taban puanları şöyle: 
"Beden Eğitimi 
(510 kişi-72 puan), 
Bilgisayar (510 kişi- 
55 puan), Biyoloji 
(102 kişi-86 puan), 
Coğrafya (154 kişi 79 
puan), Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi (510 
kişi-70 puan), 
Elektronik/ 
Telekomünikasyon 
(10 kişi-75 puan), 
Felsefe (154 kişi- 
81 puan), Fen 
Bilgisi/Fen ve 
Teknoloji (460 kişi- 
84 puan), Görme 
Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği 
(25 kişi-50 puan), 
İmam Hatip Liseleri 
Meslek Dersleri 
Arapça (62 kişi-64 
puan), İlköğretim 
Matematik (1020 kişi- 
68 puan), İngilizce

Serbest Kürsü

(1326 kişi-60 puan), 
İşitme Engelliler 
Sınıf Öğretmenliği 
(30 kişi-60 puan), 
Kuaförlük/Cilt Bakımı 
(6 kişi-50 puan), 
Muhasebe grubu (10 
kişi-60 puan), Müzik 
(460 kişi-50 puan), 
Okul Öncesi Öğret- 
menliği/Çocuk 
Gelişimi ve Eğitim 
Öğretmenliği (460 
kişi-70 puan), 
Psikoloji (10 kişi- 
75 puan), Rehber 
Öğretmen (510 kişi- 
50 puan), Resim- 
İş/Resim/Görsel 
Sanatlar (358 kişi-68 
puan), Sanat Tarihi 
(12 kişi-75 puan) 
Sınıf Oğretenliği 
(1326 kişi-73 puan), 
Sosyal Bilgiler (433 
kişi-80 puan), Tarih 
(204 kişi-82 puan), 
Teknoloji ve Tasarım 
(204 kişi-58 
puan), Türk Dili ve 
Edebiyatı/Dil ve 
Anlatım/Türk 
Edebiyatı (256 kişi-81 
puan), Türkçe (622 
kişi-65 puan), Zihin 
Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği (256 
kişi-50 puan)."

281 bin 
kişiye yurt dışı 

çıkış yasağı 
İçişleri Bakanı 
Abdulkadir Aksu, 
büyük bir bölümü 
vergi dairelerince 
olmak üzere 281 
bin 996 kişiye yurt 
dışına çıkış yasağı 
konulduğunu 
açıkladı. 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
CHP Ordu 
Milletvekili Sami 
Tandoğdu'nun soru 
önergesine verdiği 
yazılı yanıtta, 154 
ülkeden 77 ayrı suç 
türü ile ilgili 195 bin 
537 kişinin, Türki 
ye'ye giriş yasağı 
bulunduğunu 
belirtti.

KAYIP
Ulaştırma Bakanlığı 

Bursa Bölge 
Müdürlüğü’nden 
almış olduğum 

K1 Yetki Belgesini 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
ŞAFAK DEMİR 

ÇELİK SANAYİ ve 
TİCARET LTD.ŞTİ.

Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, 
SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜRLÜLERE 

VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK (2)

İKİNCİ BÖLÜM 
Sınıflandırma 
MADDE 5 - (1) özürlülere ilişkin 

sınıflandırma çalışmalarında,sınıflandırma . 
sistemi olarak: dünya sağlık örgütü tarafın
dan sağlık ve sağlıkla ilgi durumların tanım
lanması için ortak standart bir dil çerçeve 
olarak oluşturmak amacı ile geliştirilen ve 
insanın işlevselliği kısıtlılıklarla ilgili durum
ların tanımlanmasını sağlayan çok kapsamlı ( 
uluslararasıbir sınıflandırma sistemi olan 
işlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası 
Sınıflandırması esas alınır.

(2) Özürlülerin sağlığı ile ilgili durum
larının tanımlanmasında ve geniş çaplı bil
ginin kodlanmasında, çeşitli disiplinler ve 
hizmetler açısından verilerin toplanmasında, 
kaydedilmesinde ve karşılaştırmasında, 
özürlülerin tedavisi, rehabilitasyonu, eğitimi, 
istihdamı ile ilgili hizmetlerin değer
lendirilmesinde, planlanmasında işlevsellik 
Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslar arası 
sınıflandırılması sisteminin kullanılması 
amacıyla eğitim, öğretim uygulama ve 
yaygınlaştırma hizmetleri Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi Başkanlığını koordinatör
lüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
sivil toplum örgütleri, Üniversitelerin ilgili 
bilim dalları ve ilgili meslek kuruluşlarının 
işbirliği ile yürütülür.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme 

Usul Ve Esasları
Özürlü'saölı+c kurulunun teşkili 
MADDE 6 - (1) Özürlü sağlık kurulu ; iç 

hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, 
kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı 
ve hastalıkları uzmanlarından oluşur.

(2)- Değerlendirilecek özür, bu uzmanlık 
dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da 
kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan 
hekimler birbirilerinin yerine karar veremez 
ler.

(3)- Eğitim ve araştırma hastanelerinde 
özürlü sağlık kuruluna şefler, bulunmadıkları 
zaman şef yardımcıları veya şeflerin 
görevlendirilecekleri uzman hekimler gi 
rerler. Kurulun başkanı bu Yönetmeliğin 7’çi 
maddesinde belirtilen hastanelerin 
baştabibidir. Baştabibin bulunmadığı zaman 
kurulun başkanlığını baştabibin görevlendi
receği bir üye yapar.

(4)- Asker hastanelerinde, Baştabip 
yardımcısı veya baştabipten sonraki en 
kıdemli uzman hekim; asker eğitim has
tanelerinde ise baştabip tarafından 
görevlendirilecek diğer üyelerden kıdemli 
bir öğretim üyesi kurula başkanlık eder.

(5)- Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye 
yetkili sağlık kuruluşunda, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon uzman hekiminin bulunması 
halinde, bu uzmanın özürlü sağlık kurulun
da yer alması zorunludur.
Yetkili Sağlık Kuruluşları

MADDE 7- (1) Bu yönetmenlikte belir
tilen özürlü sağlık kurulu raporlarını düzen
lemeye bu Yöneltmeliğin ekinde yer alan 
EK-1 sayılı listede belirtilen sağlık kuru
luşları Yetkilidir.

(2) Özürlü sağlık kurulu raporu ve verm
eye yetkili hastaneler, isimlerinin değişmesi 
halinde yeni isimlerinle de özürlü sağlık 
kurulu raporu düzenleyebilirler. İsim 
değişikliği olan özürlü sağlık kurulu raporu 
vermeye yetkili sağlık kuruluşları bu duru
mu, resmi bir yazı ile ilde bulunan sosyal 
güvenlik kuruluşlarını il müdürlüklerine, il 
defterdarlığına ve il milli eğitim müdürlükler
ine bildirir. DEVAMI VAR

http://personel.meb
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Konut sahipleri ne kadar vergi ödeyecek?
Emlak ve çevre temiz 
lik vergisi, konut ve 
işyerleri için önemli 
gider kalemlerinden 
biri... Bu vergilerle 
ilgili hertürlü konu 
doğal olarak 
mükellefleri yakından 
ilgilendiriyor.
Vergi miktarından, 
ödeme şekline, yasal 
düzenlemelerle ilgili 
son gelişmelerden 
en ince ayrıntılara 
kadar tüm detaylar 
mükellefler için son

derece önemli. 
Mükellefler yeni 
yılla birlikte emlak 
vergisinin ilk taksidi- 
ni ödemeye başlaya
cak. Konutlarda 
oturanlar için zamlı 
çevre temizlik vergisi 
Ocak ayı ile birlikte 
uygulamaya girdi. 
İşyerleri için çevre 
temizlik vergisinin 
ilk taksidi ise 
önümüzdeki Mart 
ayıyla birlikte 
başlayacak.

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@hotmail.com

i
Dağ-Der Gemlik Şubesi

Turist sayısı yüzde 6.2 azaldı
2006 yılı Aralık ayın
da geçen yılın aynı 
ayına göre giriş 
yapan yabancı 
ziyaretçi sayısı yüzde 
7,6 oranında artarak 
926 bin 968 kişi 
olarak gerçekleşti. 
Bu rakam geçen yılın 
aynı ayında 861 bin 
836 kişi olmuştu.
2006 yılının tamamın
da ise ziyaretçi sayısı 
yüzde 6.2 düşüşle 19 
milyon 819 bin oldu. 
2005 yılında yabancı 
ziyaretçi sayısı 21 
milyon124 bin ile 
rekor kırmıştı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
Aralıkta giriş yolları
na baktığımızda 
geçen yılın aynı ayına 
göre denizyolunda 
yüzde 45,8, hava

yolunda yüzde 16,4 
artış, demiryolunda 
yüzde 26,1, karayol
unda ise yüzde 6,2 
azalma oldu.
Açıklamada şu 
bilgiler verildi: 
"Ülke grupları 
ayrımında, geçen 
yılın Aralık ayına 
göre en fazla artışı 
yüzde 130,6 ile 
Amerika ülkeleri ve 
yüzde 19,1 ile 
Bağımsız Devletler 
Topluluğu sahiptir. 
En fazla düşüş ise 
yüzde 82,1 ile 
Okyanusya ülkeleri 
ve yüzde 23,7 ile 
Milliyetsiz grubunda 
gerçekleşmiştir.
Ocak-Arahk döne
minde ise ülke gru
pları arasında en 
fazla artış yüzde 17,8 
ile OECD ülkeleri

ELEMANLAR ARANIYOR
Ön muhasebe bilen ve bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BM ve BAYAN garson alınacaktır.
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
istiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

(Diğer) ve yüzde 
13,1 ile Amerika 
ülkelerinde gerçek
leşmiştir. Bu 
dönemde en fazla 
düşüş ise yüzde 
51,6 ile Okyanusya 
ülkelerinde ve yüzde 
14,6 ile Diğer 
Avrupa ülkelerinde 
görülmektedir.
Milliyet ayrımına bak
tığımızda ilk on ülke 
sıralamasında birinci 
sırada Almanya 
görülmektedir.
Bu ülkeyi sırasıyla, 
Bulgaristan, Iran, 
Rusya Federas
yonu, Gürcistan, 
Yunanistan, 
Azerbaycan, İngiltere, 
Fransa ve Hollanda 
izlemektedir, ilk on 
milliyet toplam giriş

yapan yabancıların 
yüzde 61,9'luk 
bölümünü 
oluşturmaktadır. 
2006 yılı Aralık ayın
da geçen yılın aynı 
ayına göre çıkış 
yapan yabancı 
ziyaretçiler yüzde 
12,1 oranında artarak 
880 bin 439 kişi 
olarak gerçek
leşmiştir. Bu rakam 
bir önceki yılın 
aynı ayında 
785 bin 685 kişidir. 
Çıkış yollarına bak
tığımızda geçen yılın 
aynı ayına göre 
denizyolunda yüzde 
40,3, havayolunda 
yüzde 16,4, demir 
yolunda yüzde 4,9, 
karayolunda yüzde 
4,7 artış olmuştur.

Orhaneli, Keleş, Harmancık, ve Büyükor 
han ilçelerinin 8.12.06'da Yörük Türkmen 
ler'in kurduğu dayanışma derneği olan Dağ 
- Der, ilçemizde faaliyetlerini sürdürmeye 
devam ediyor.

Geçtiğimiz Pazar günü dernek basın 
sözcüsü Sayın Hüseyin Arkıl ile dernek 
hakkında küçük bir söyleşi gerçekleştirdim. 
Kuruluşlarının kısa bir süre önce gerçek
leşmesine rağmen birçok gerçekleştiren 
dernek, halkımızın ilgisini çekmeye yavaş 
yavaş başlamış.

Arkıl, dernek bünyesinde şu an 350 
üyenin bulunduğunu, her gün üye olmak 
isteyenlerin kendilerine başvurduğunu 
söyledi. Amaçlarının ne olduğu sorusuna 
Arkıl: "Eğitim, sportif faaliyetlerin yanında, 
ihtiyaç sahip kişilere, ekonomik ve manevi 
boyutlu destek ve kültürel aktiviteleri 
gerçekleştirilmesi."

Gemlik ve Bursa'da yaşayan yoksul 
ailelerin başarılı çocuklarına maddi ve 
manevi destek sağlanıp, onlara burs 
olanakları sunulması, Gemlik, Orhaneli, 
Harmancık'ta yaşayan ve yakacak sıkıntısı 
çekenlere gerekli yardımların yapılması, 
Ramazan ayı boyunca erzak dağıtımı gibi 
birçok sosyal yardımlar yapılmış

"Sağlıkla ilgi yapılan çalışmalarınız ne 
lerdir?"

"Herhangi bir sosyal sigortası olmayan 
kişilere yeşil kart çıkartmalarına yasal 
prosedürü nasıl takip edeceği konusunda 
rehberlik ve danışmanlık yapıyoruz. Onlara 
yol gösteriyoruz"

Ömer Tekkeş'in başkanlığını yaptığı Dağ- 
Der'e; Krom sok. Hamidiye Mh. No: 28. 
adresinden ya da 224 513 94 11 nolu tele
fon numarasından ulaşabilirsiniz.

Üye olmak isteyen herkese kapılarının 
açık olduğunu belirten Arkıl, tüm toplumu 
kapsayan bir amaç doğrultusunda kurul
duk. Bizim için hiçbir kültürün birbirinden 
farkı yoktur. Her kültüre kucak açıyoruz 
diyerek Gemlik halkını derneğe katkılarını 
beklediklerini söyledi.

Bu tür girişimlerle Gemlik'in gelişen ve 
değişen yüzü, çok farklı kültürlerde; 
dostluğun, barışın hakim olduğu sıcak 
ortamını devam ettirmesi umuduyla!..

ELEMANLAR ARANIYOR GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

SATILIK

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

Ören Gümrük Müşavirliği 
Gemlik Şubesi’ne 

Gümrük Beyannamesi 
yazmasını bilen Bayan eleman, 

Gümrük Muhasebesini 
bilen muhasebeci 

ve motorlu kurye aranıyor 
Tel: 0.224 51 4 91 97

BURSA HAKİMİV6T V€ K£NT 
GRZ€T€L€RİN€ İLAN ve R€KLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:yeldabykz@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Medyadaki şiddet çocukları 
olumsuz etkiliyor

Sosyal pediatristler, 
medyadaki şiddet 
görüntüleri ve haber
lerin- çocukları son 
derece olumsuz et 
kilediğini, ailelerin bu 
konüda duyarlı 
olmaları gerektiğini 
bildirdi.
Sosyal Pediatri 
Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Gülbin Gökçay, 
çocukların medyada 
gördüğü şiddetin 
aynısını uyguladığını 
söyledi. İstanbul 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Âna Bilim, Dalı Öğre- ; 
tim Üyesi de plan /. 
Gökçay, çocukların 
bu şiddeti uygularken 
yol açacağı sonuçları 
öngöremediğini., 
belirterek, 
"Televizyondan' 
gördüğü şiddeti uygu
layan bir çocuk bunu 
oy un olarak algılıyor. 
Çünkü çocuklar 
ancak. 10 yaşından ' 
sonra bunun 
sonuçlarını öngörme 
yeteneğine sahiptir’’ . 
diye konuştu.
Gelişmiş ülkelerde, 
medya organlarının 
çocukları şiddet . • 
içerikliyayınlardan 
korumak için çeşitli :. 
programlar geliştirdik- 

. ferini anlatan Gökçay,. 
bunun mutlaka 
Türkiye'de de yapıl

ması gerektiğini . 
bildirdi.Gökçay, 
günümüzde çocukları 
aşırı, televizyon izle 
meye iten nedenlerin 
başında bir alternatif

/sunamamak 
geldiğini belirtti. 
Hacettepe Üniver

. sitesince yapılan 
bir araştırmaya, göre, 
aşırı televizyon izleme 
alışkanlığı- Çocuklarda 
uyku bozukluğuna 
yol açıyor.
Hacettepe Üniver
sitesince2 ana okulu 

' ve bir ilköğretim oku
lunda'yapılan bir

. başka araştırma, ana 
okulu öğrencilerinin 
günde ortalama 2, 
ilköğretim okulu 2. ve 
3. sınıf öğrencilerinin

' 2.5, 7. ve 8. sınıfların 
ise yine 2 saatten 
fazla televizyon / 
izledikleri ortaya 
çıkardı. Çocukların 
yüzde 25.4'ünün 2 
yaşından önce tele
vizyon izlemeye 
başladığı, yüzde 
29.1'inin de 
televizyonu tek

..başına izlediği belir- 
lendi.Televizyonda 
çocukları en fazla 
etkileyen şiddet tür
leri sırasıyla öliim- 
cinayet (yüzde?9.9), 
Vücut parçaları (yüzde 
79.5), kavgalar ve 
dayak görüntüleri 
(yüzde 76.3).

Cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini arttırıyor
Stres beyni köreltiyor
Uzun süre stres 
altında kalmanın, 
beyin hücrelerine 
zarar verdiği 
bildirildi.
Ondokuzmayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Nöroşirurji Bölümü 
Öğretim Üyesi Beyin 
Cerrahi Doç. Dr. 
Cengiz Çokluk, uzun 
dönem stresli bir 
yaşamın, vücuda 
verdiği yıkıcı etkinin 
yanı sıra beyni 
doğrudan etkiyerek 
hücre hasarına 
neden olduğunu 
söyledi. Stresin 
hayâtın bir parçası 
olduğunu belirten 
Doç. Dr. Çokluk, 
stresi, 
"Başkası veya 
kendimizle ilgili, 
korku, endişe ve 
üzüntülerin neden 
olduğu, gerginlik, 
korku, sinirlilik, 
endişe ve huzursuz 
luğa yol açan bir 
uyarılmışlık hali" 
olarak tanımladı, 
şehir hayatında 

stresin en hafif 
şekliyle trafiğe 
çıkıldığında 
başlattığını ifade etti. 
Yıllaronce stresin 
beyin hücrelerini 
öldürdüğüne ilişkin 
görüşlerin alaycı 
tavırlarla karşı
landığını, bugün ise 
bunun artık kabul 
edildiğini söyleyen 
Doç. Dr. Çokluk, 
şunları kaydetti: 
"Beyin hücreleri, 
beynin kendi içinde
ki hücrelerden 
üretilen uyarıcı mad
delerin aşırı üretilip 
salınmasından zarar 
görebilecekleri gibi 
vücudun diğer 
bölgelerinden sal
gılanan hormonlar 
ve bunların etkileri 
yüzünden de hasara 
uğrayabilirler. Bu 
nedenle uzun dönem 
stresli bir yaşam, 
vücuda verdiği yıkıcı 
etkinin yanı sıra 
beyni direkt olarak 
hücre hasarı şek
linde etkiler."

apılan yeni bir 
araştırma, cep tele
fonlarının uzun 
dönem kullanımının 
beyin tümörü 
oluşum riskini 
artırdığını teyit etti. 
Araştırmaya göre, 
10 yılın üzerinde 
düzenli cep telefonu 
kullananların, 
kafalarının ahizeyi 
tuttukları yer 
civarında "glioma" 
adı verilen sinir 
sistemi tümörleri 
gelişmesi olasılığı 
yaklaşık yüzde 
40 daha fazla.

GEM1İK SİNEMA GÜNUÜrGÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER İRAK
EVE GİDEN YOL

Seanslar
11.45 - 14.00 - 16.15- 18.30 - 20.30
12.00 - 14.15 - 16.15 - 20.00

TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER 
İRAK

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

Finlandiya'nın 
Radyasyon ve 
Nükleer Güvenlik 
Kurumu uzmanlan, 
tümör bulunan bin 
521 cep telefonu kul
lanıcısıyla 
sağlıklı 3 bin 301 
kişiyi karşılaştırdı. 
Araştırmaya 
katılanlar arasında 
cep telefonunu 
10 yıl veya daha fazla 
kullananların, ahizeyi 
tuttukları beyin böl
gesinde tümör 
gelişme riskinin 
yüzde 39 daha fazla 
olduğu belirlendi
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Türkiye’de 20 milyon kişi verem mikrobu taşıyor
Türkiye'de 10-20 
milyon arası bir 
nüfusa verem mikro 
bu bulaştığı yani bu 
insanların vücutların
da henüz hastalık 
oluşturmamış verem 
mikrobunun olduğu 
öne sürüldü. 
Uzmanlar, verem 
mikrobu taşıyanların 
yüzde 5 ile 10'unun 
yaşamlarının bir 
döneminde verem 
hastası olacağını 
belirterek, tehlikeye 
dikkat çektiler. 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (WHO) 
istatistiklerine göre, 
dünyada yılda 8.8 
milyon insan verem 
hastalığına yakalanır 
ken, 1.7 milyonu ölü 
yor. Sokakta, dolmuş
ta, lokantada öksüren 
birisinden verem 
mikrobu alma ihtimali 
az da olsa bulunuyor. 
Nuh Naci Yazgan 
Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi Başhekimi 
ve Kayseri Tabip 
Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Mustafa 
Demirel, dünyada 
tüberkülozun (verem) 
en çok Güney-Doğu 
Asya ve Sahra Güneyi 
Afrika'da yaygın 
olduğunu belirterek, 
dünyadaki hastaların 
yarısının Hindistan, 
Çin ve Endonezya'da 
yaşadığını kaydetti. 
Dr. Demirel, toplam 
22 ülkede, dünyadaki 
tüberküloz hasta
larının yüzde 80'i 
bulunduğunu ifade 

etti. Dr. Demirel, Türk 
Sağlık-Sen'in yayın 
organı TSS Dergisi'ne 
çağın en önemli 
hastalıklarından 
birisi olan verem ile 
ilgili değerlendir 
melerde bulundu.
İnsanlık tarihi 
kadar eski olan 
tüberkülozun, 'ince 
hastalık' ve 'verem' 
gibi bir çok isimle 
anıldığını vurgulayan 
Dr. Demirel, "Verem, 
tarih sayfalarında bir 
çok trajediye sebep 
olmuş, hakkında şiir
ler söylenmiş, şarkılar 
bestelenmiş bir 
hastalıktır. İnsanoğlu
nun olduğu her yerde 
zengin yoksul genç- 
yaşlı demeden tüm 
toplumda hastalık 
yapabilmektedir. 
Tüberkülozla 
mücadeleye 'verem 
savaşı' denilmiştir. Bu 
hastalık sonucunda 
ülkelerde savaşlarda 
bile görülmeyen 
büyük ölümlere 
sebep olmuştur" dedi. 
Türkiye'nin tüberküloz 
konusunda dünyada 
şanslı ülkelerden 
birisi olduğunu anla
tan Dr. Demirel, 
bunun nedenini ise 
'Türkiye'de iyi bir 
verem örgütlenmesi 
ve geçmişten gelen 
bir verem savaşı 
uygulaması' olarak 
yorumladı.
Türkiye'nin her 
köşesinde fedakarca 
çalışan sağlık çalışan
larının, benzer kon

umdaki diğer meslek
taşlarından daha 
düşük ekonomik 
koşullarda ve daha 
fazla basille karşılaş
ma riski altında 
veremle savaştığını 
belirten Dr. Demirel, 
şunları kaydetti: 
"Ülkemizde 
tüberküloz hastalığı, 
bu yüzyılın ilk yarısın
da çok büyük bir sal
gın yapmıştı. Bir 
numaralı ölüm nedeni 
idi. 1940'h yıllarda her 
yıl bin kişiden 
2-3'ü verem 
nedeniyle ölüyordu. 
Özellikle yirminci 
yüzyılın üçüncü 
çeyreğinde yürütülen 
yoğun verem savaşı 
çabaları sonucunda 
durum değişmiştir. 
Tüberküloz artık 
önemli bir ölüm 
nedeni değildir.
Türkiye'de 10 milyon 
ile 20 milyon arası bir 
nüfusun enfekte 
olduğu, yani vücut
larında henüz hastalık 
oluşturmamış verem 
mikrobunun olduğu 
hesaplanmaktadır. 
Bu insanların yüzde 
beş-onu yaşamlarının 
bir döneminde verem 
hastası olacaklardır. 
Türkiye'de 2003'te 18 
bin 590 verem hastası 
kayda alınmış, kayıtlı 
hastalığın sıklığı 
yüzbin nüfusta 26'dır. 
Ankara'da 2004 yılın
da 780 hastaya verem 
tanısı konulmuştur, 
verem sıklığı yüzbin 
nüfusta 18'dir.

İzmir'de 2004 yılında 
676 verem hastasına 
tanı konulmuştur 
(yüzbin nüfusta 19). 
İstanbul'da 2004'teki 
sıklık 46, 2005'te ise 
56'dır. Görüldüğü gibi, 
her yüzbin nüfusta, 
Türkiye'de 26, 
Ankara'da 18, İzmir'de 
19, İstanbul'da ise 56 
verem hastası saptan
mıştır.
İstanbul bu hastalığın 
ülkemizde en sık 
olduğu yerleşim 
yeridir. Asya ve Afrika 
ülkelerinin çoğunda 
yüzbinde 100'den 
hatta 200'den fazladır. 
Ülkemizde ise kayıtlı 
hastalar yüzbinde 25, 
kayıtlı hastalar dışın
da, SSK, özel hekim 
ve hastanelerde de 
tedavi edilen bazı 
hastaların olduğunu 
biliyoruz. Bu durumda 
tahmin edilen hastalar 
ise yüzbinde 32'dir. 
Türkiye'de tüberküloz 

tedavisi tek elden 
yapılıyor olsa da 
muayenehane hekim
liği ve özel hastanel
erde düzensiz ve 
hatalı tedaviler yüzün
den ilaçlara dirençli 
veremli hasta 
sayılarının ülkemizde 
yüksek oluşu önemli 
bir sorunumuzdur. 
Günümüzde hala tek 
mikrobun yaptığı en 
çok öldüren bulaşıcı 
hastalıktır. Yılda 8.8 
milyon insan bu 
hastalığa yakalanır 
ken 1.7 milyonu 
ölmektedir.

Kağıt paralar 
bulaşıcı hastalık 

riski taşıyor

Giresun AIDS Sava 
şım Derneği Başkanı 
Dr. Mustafa Torun, 
kirli kağıt paraların 
Hepatit hastalıklarının 
bulaşmasında önemli 
rol oynadığını söyledi. 
Dr. Torun, yaptığı 
açıklamada, kağıt 
paraların insan sağlığı 
açısından son derece 
tehlikeli olduğuna 
dikkat çekti. Kağıt 
paralara her gün 
onlarca, hatta 
yüzlerce insanın 
temas ettiğine işaret 
eden Dr. Torun, bu 
nedenle kağıt par
aların hastalıkların 
insandan insana 
bulaşmasında önemli 
bir etken olduğunu 
kaydetti. Kağıt par
aların özellikle Hepatit 
hastalıklarının bulaş
masında önemli rolü 
olduğunu söyleyen 
Dr. Torun, "Kağıt par
alara çok sayıda insan 
temas etmektedir. Bu 
nedenle kağıt paralara 

insanların vücut sal
gıları, hatta kanları 
bulaşmaktadır. Elden 
ele dolaştığı için de 
insanların vücut sal
gıları, kanları insan
dan insana geçmekte
dir. Kağıt paralar 
hastalıkların bulaş
masında önemli bir 
etken oluşturuyor. Bu 
hastalıkların birisi de 
vücut salgıları ve kan 
yoluyla bulaşabilen 
Hepatit hastalıklarıdır. 
Kağıt paralar Hepatit 
hastalıklarının insan
dan insana 
geçmesinde dolaylı da 
olsa önemli bir et 
kendir" diye konuştu. 
Kağıt paraya temastan 
mümkün olduğunca 
kaçınılması gerektiği
ni söyleyen 
Dr. Torun, şayet 
temas edildiğinde ise 
kişinin mutlaka elleri
ni sabunlu suyla yıka
masını ya da alkollü 
mendille silmesini 
tavsiye etti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

______ ULAŞIM______
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 51 3 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 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■
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NÖBETÇİ ECZANE
26 Ocak 2007 Cuma 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
D. Subaşı Mh. Çeşme Sok. 
Tel: 513 29 73 GEMLİK

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2656 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlikspor: 4 Emniyetspor: 0

Seyfettin SEKERSÖZ

Şubat ayının 
ikinci haftasında 
başlayacak Bursa 
Birinci Amatör 
küme maçlarına 
hazırlanan 
Gemlikspor dün 
yaptığı hazırlık 
maçını 4-0 kazandı. 
Hedefini süper lig 
olarak belirleyen 
Gemlikspor, dün

İlçe Atatürk stadında 
yaptığı özel maçı 
kazanırken 
taraftarlarına da 
moral verdi. 
Maça iyi başlayan 
Gemlikspor, 17 
dakikada Ahmet'le 
1-0 öne geçti.
25 dakikada kazanılan 
penaltıyı yine 
Ahmet'le gole 
çeviren Gemlikspor 
ilk yarıyı 2-0 

önde kapadı. 
İkinci yarıda her 
iki takımda yaptığı 
değişikliklerle yeni 
transferlerini den
erken 52 dakikada 
Muharrem attığı 
güzel kafa golüyle 
durumu 3-0 yaptı. 
68 dakikada günün 
golcüsü Ahmet 
durumu 4-0 
yaparak skoru 
belirledi.

V

HVtiillfiltl ULUKAYADOGALGAZISlSAN.K2 VUIIIUII" HÜSEYİN ULDKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
GEMLİK ANA BAYİİ ----------

İsıtma, sıcak süne 
A kontrol citelannoa

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA 
RADYATÖR 
SPLİT KLİMALAR
DOĞALGAZ SOBASI 

► TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 
Tel: (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com


Karacaali Köyü Çöplüğünde dün sabah bulunan yanmış cesedin Umurbeyli Emir Marangoz olduğu ortaya çıktı

Öldürdükten sonra 
cesedini yaktılar

Karacaali Köyünde zeytinliğe giden köylüler, köy çöplüğü önünde tabancayla öldürüldükten sonra üzerine yanıcı 
madde dökülerek yakılan bir cesetle karşılaştılar. Jandarma olay yerinde yaptığı inceleme 5 boş kovan buldu. 
Cesedin Umurbeyli Emir Marangoz’a(31) ait olduğu babasının jandarmaya oğlunun kayıp başvurusuyla anlaşıldı. 
Jandarma cinayetin gizini çözmek için yoğun araştırmaya başladı. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de
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Sokaktaki kalıntılar üzerine yapılan inşaatlann yükü istinat duvarlarını tehlikeye soktu.

Kale altı korkutuyor
İlçemizin en eski sokaklarından olan 

Kale Sokak’ta eski kale kalıntıları üzerine 
yapılan 5 katlı apartmanı taşıyamayan 
duvarlar patlama noktasına geldi. 
Tehlike geliyorum diyen Kale Sokak’ta 
önlem alınması isteniyor. Manastır’dan 
sonra Kale Sokak’ta da tehlike yaratan 
binaların bulunması gözleri yeniden 
tehlike arzeden inşaatlara çevirdi. 
Ercüment ESEN'in haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı
Tatil ve Cinayet

Dün okullarımız yarı yıl tatiline girdi.
Gemlik’te öğrenim gören 17 bin öğrenci 

karne alarak 15 günlük tatili başlattılar.
Türkiye genç bir kuşak yetiştiriyor.
Hızla artan bir genç nüfusa sahibiz.
Avrupa’da nüfus artışı bize göre çok 

gerilerde..
Hele bazı AB üyelerinde neredeyse yok 

denecek kadar az.
Onun için bu genç kuşağa devletin 

önem vermesi ve iyi yetişmesini sağlaması 
gerekir.

2007 bütçesinde Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ayrılan ödeneğin diğer bakan
lıklardan çok olması dikkat çekici.

Devlet okullarımızdaki kaliteyi arttırmak 
zorundadır.

Yeni derslikler açmak zorundadır.
Bu çocuklar bizim çocuklarımız, yarının 

Türkiyesinin yöneticileri ve hızlı bir şekil 
de ilerleyen dünyada, bu yarışa katılacak 
olanlardır çocuklar.

Eğer, bunu devlet yapamazsa .sokaklar 
adam öldüren katiller ve piskopatlarla 
dolar.

Dün, Karacaali Köyü çöplüğünde öldü 
rülen genç adamın neden öldürüldüğünü 
bilmiyoruz ama, hangi nedenle olursa 
olsun, insanı öldürmek ve sonrası da yak
mak hangi insanlığa sığar.

Onun için eğitim diyoruz.
Eğitime önem verilmeli diyoruz.
İyi tatiller çocuklar.

Goldstar

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

Fabrika ö İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

.. yemek verilir.
Merkez: İskele Meydanı No: 15 GEMLİK 

Tel; (0.224) 513 42 20 Fax: 524 71 06 
Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 

Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

Dün, Gemlik’te 17 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdiler

Haydi çocuklar tatile
18 Eylül 2006 günü 
başlayan 2006-2007 
öğretim yılında ilk 
dönem dün sona erdi. 
Gemlik merkez belde 
ve köylerinde toplam 
17 bin öğrenci dün 
karnelerini aldılar. İlçe 
merkezinde bulunan 
7 lise ve 25 ilköğretim 
okulu öğrencisi
12 Şubat 2007 günü 
ikinci ders yılına 
başlayacak.
Acısıyla tatlısıyla, 
üzüntüleriyle 
sevinçleriyle geride 
bırakılan ilk yan 
öğretim yılında 
öğrenciler 
başarılannın 
karşılığını karnele 
rinde görerek tatile 
moralli çıktılar..

LALE-KEMAL'DE 
ANLAMLI TÖREN 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu'nda 
düzenlenen karne 
töreninde okulun 
yapımını sağlayarak 
eğitime katkıda 
bulunan Lale Kılıç,. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Okul 
Müdürü Hayrettin 
Minare ve sinema 
sanatçısı Eşref 
Kolçak'ın da katılım
larıyla öğrencilere 
karne dağıtıldı. 
Eşi merhum Kemal 
Kılıç'la birlikte yap
tırdığı İlköğretim 
okulunda öğrencilere 
karne dağıtan Lale 
Kılıç, öğrenciler

tarafından sevgiyle 
karşılanırken sinema 
sanatçısı Eşref 
Kolçak, ilk kez 
bir okulda karne 
dağıttığını belirterek 
mutluluk yaşadığını 
dile getirdi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de, öğren
cilere çıkacakları tatili 
iyi değerlendirmeleri-

ni ve ikinci ders 
yılına zinde 
olarak hazırlan
malarını istedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yalın İnsan ...

Motorlu Taşıtlar Vergisi 
birinci taksit ödemesi
31 Ocak’ta sona eriyor

Kartaldan yüksek uçan, 
balıktan derin yüzen, fırtı
nadan hızlı,depremden 
daha yıkıcı ne varsa kimin 
eseri:

İnsanın..
Nasıl gerçekleştiriyor:
Aklıyla, yetenekleriyle...
Peki..
İnsan kendini biliyor 

mu?...
Yeterince tanıyor mü?
Kendini bilebilse insanı, 

toplumu, evreni de bilecek.
Tek umudumuz insanın 

kendini bilmesinde..
Erdem kendini bilmek..

O k/ bilmiyor ama biliyor 
bilmediğini

Çocuktur, onu 
eğ iti n/y eriştirin.

O ki, bilmiyor ama bil m i 
yor bilmediğini

Cahildir, ondan uzakça 
durun.

O ki, biliyor ama bilmiyor 
bilmediğini

Belki uykudadır onu

uyandırın.
O ki, biliyor ama biliyor' 

bildiğini
Bilge kişidir onu izleyin.

Doğa olayları dışında 
dünyada olup biten ne varsa 
insandan sorulur.

İnsan dünyanın egemeni..
Egemenliği yaratıcı, 

sorgulayıcı yapısıyla elde 
ediyor.

Özünde başkaldıran bir 
varlık olan insan yolunu, 
yönünü kendi seçer.

Ne var ki...
Yontma taştan yapılmış el 

aletinden evrende keşifler 
yapan uzay gemilerine dek 
üreten, "kıldan ince kılıçtan 
keskin" köprüleri tasarlayan 
insan hızla kendi felaketini 
de hazırlıyor.

Savaşlar bulunduğu yeri 
yakıp yıkıyor.

İnsanın kendi kendisiyle 
yarışı olarak tanımlanabile
cek olan silahlanma ihtirası 
dünyayı aynı anda yok ede

cek güçte silah üretmeye 
kadar götürüyor insanı..

Yaşamak için öldürmek...
Bir doğa kuralı...
İnsanlar içinde mi geçer-

Yaşamak için sevmek 
gerekirken...

Hırs, öfke, kıskançlık 
niye..

Önce kaynakları hızla, 
sorumsuzca tüketmek...

Sonra da azalan kay
nakları denetlemek için 
savaşmak., silahlanmak..

21.yüzyıla geldi dünya..
İnsanoğlu evrim geçirdi..
Teknoloji baş döndürücü 

bir hızla gelişti.
"Yaşamak için öldürmek” 

ilkesi hala geçerliliğini 
koruyor.

Yalınlığı, duruluğu, 
sevmeyi beceremeyen insan 
dünyanın çivisini çıkardı.

Görünen o ki insanın 
doğasında bir çelişki var..

İnsanın önce bu çelişkiyi 
çözmesi gerek.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Motorlu Taşıtlar 
Vergisi birinci 
taksiti ödeme 
süresi 31 Ocak 2007 
Çarşamba günü 
sona erecek.
Konuyla ilgili 
olarak Maliye 
Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığımdan 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
vergi dairelerindeki 
yığılmaların 
önlenmesi ve 
mükelleflere kolaylık 
sağlanması 
amacıyla; Ankara, 
İstanbul, İzmir, 
Adana ve Bursa il 
merkezlerindeki

I Motorlu Taşıtlar 
j Veraısi'nin tahsile 
I yetkili vergi daireleri

27 Ocak 2007 
Cumartesi günü 
mesai saati sonuna

kadar açık 
bulundurulacak. 
Öte yandan, iş 
yoğunluğu dikkate 
alınarak bu illerdeki 
vergi dairelerinin 
28 Ocak 2007 
Pazar günü, 
ilçelerdeki vergi 
dairelerinin ise 
27 Ocak 2007 
Cumartesi ve 
28 Ocak 2007 
Pazar günlerinde, 
diğer il merkezleri 
ve ilçelerde Motorlu 
Taşıtlar Vergisi'ni 
tahsile yetkili 
vergi dairelerinin 
27 Ocak 2007 
Cumartesi ve 
28 Ocak 2007 Pazar 
günlerinde de 
acık bulundurulması 
konusunda vergi 
dairesi başkanları 
ile il defterdarları 
yetkili kılındı.

ni www.kocakgayrimenkul.com
Jp 1/ A r A 1/^ GAYRİMENKUL
( BANKASI

. GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

6DAS / G€MLİK ŞUI36Sİ 
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61 
istiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİM EN KÜLLER

SATILIK ARSA
AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir. 120.000 YTL *
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola 
cepheli hisseli tapu lO.pOOYTL
AA-016 Hisartepe 149 M2 Deniz Manzaralı yola 
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imârîı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500 000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imarlı
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL

I AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı yol
90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL
AA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın 
50.000 YTL
AA-06 2 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2

. Zemin Etûdlû 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL
AA-086 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama 
imarlı 1.500.000 YTL
AA-091 Yalova yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 20000 M2 Gemlik'» çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL
AA- 105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır 
konut İmarlı 65.000 YTL
AA-109 Selimiye Köyü 198.000 M2 Trizm teşvik böl
gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi plan 
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL 
EE-1 34 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva , 
ağaçlan çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev 
meyve ağaçlı 130.000 YTL
EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tek kat ev var 140.000 YTL

EE-O04 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL 
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6. kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL

' EE-013 Yeni sahil 90 M2 5. kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL
EE-018 Hamidiye Mh 144 M2 4.kat
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL
EE-019 Bahkpazarı 60 M2 3.kat 2+1
acil ihtiyaçtan satıhk'55.000 YTL
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2. kat 3+1 kartonpiyer, 
kalorifer, full eşya 115.000 YTL
E E-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz 
bakımh’daıre 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazan 70 M2 5.kat
2+1. çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5,kat deniz yola cephe, 
kaloriferli 70;000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola
cepheli kalprifârli 70.000 YTL
EE-061 Balıkpazarı 88 M2 5.kat
2+1 bakım ister 35.000 YTL
EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l .kat 3+1
bakımlı daire 60.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Dinçor Mh. 130M2 2.kat
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyerli, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3+1 Deniz manzaralı 
kalarlfer özel yapım 1 30.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks 
kalariferli 120.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda 
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
125.000. YTL
EE-125 Manastır 155 m2 1.2.3.4. Katlarda 3+1 daire 2007 
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120.000 YTL 
EE-130 Manastır 195 M2 .2.2.3.4. Katlarda 4+1 
2 banyo,2 WC, asansörlü, doğalgazlı 5 adet 
170.000 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı.
kartonpiyerli 70.000 YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat3+1 süper deniz 
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000 
YTL
EE-149 Hamidiye Mh. 110 M2 3+1 Gazi okulu yanı bakım
lı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9 kat 3+1 özel yapım full 
lüks daire 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+4 site içerisinde bakımlı 
manzaralı full eşyalı 42.000 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhane İ20 M2 3+1 bakımlı deniz 
manzaralı 100.000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak.80.000 YTL
EE-159 Dörtyol 130 M2 10. kat 3+1 özel yapım lüx 105.000

I YTL
I EE- 176 Orhangazi Cad. 90 M2 5 Kat 2+1 Kaloriferli, 
bakımlı 65.000 YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4. kat 3+1 bakımlı daire 
80.00 YTL
EE-181 Hamidiye Mh. 108 M2 4 Kat 3+1 doğalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamidiye Mh. 160 M2 4. Kat 3+1 Krediye uygun 
doğalgaz kapıda 75.000 YTL
EE-186 İstiklal Cad. 148 M2 5. Kat 3+1 Deniz manzaralı 
asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2+1 Asansörlü, kalar- 
iferll, full daire 85,000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 Bamılı daire 60.000 
YTL
EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2 + 1 bakımlı daire
60.000 YTL
EE-194 Manastır 115 M2 2. Kat 3 + 1 bakımlı full daire
85.000 YTL _________________ ■ ’

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
kaflı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL 
EE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160.000 YTL '

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi’de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazarı 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000 
YTL '
EE-156 Dr. Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili, 40.0 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE- 175 Kumsaz 105 M2 2 katlı 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL 
EE-178 Gemsaz 180 M2 2 Katlı bağ evi 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçlan var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı

EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize sıfır,

jakuzili bahçe 325.000 YTL

EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı

lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL

EE-097 Kumla 250 M2 triplex site içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 düpleks bakımlı süper manzaralı 

250.000 YTL

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yem 300.000 YTL-

SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL 
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto* 
bün geçecek 120.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL 
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık
dükkan 40.000 YTL
EE-173 Ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 YTL

NOÎ: llonla görülerinizde. 
Kayıltam bildirilmesi rica ota 
S11İ1B

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kocakgayrimenkul.com
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Karacaali Köyü Çöplüğünde dün sabah bulunan yanmış cesedin Umurbeyli Emir Marangoz olduğu ortaya çıktı 
II

Öldürdükten sonra
cesedini yaktılar

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dün sabah saat 08.00 
sıralarında Karacaali 
Köyü üst kısmında bulunan , 
çöplük alanın yanında 
yanmış bir erkek 
cesedi bulundu.
.Üzerine yanıcı madde 
dökülerek yakıldığı belirlenen 
30-35 yaşlarında olduğu 
anlaşılan erkek cesedinin ; 
Umurbey beldesinden 
Emir Marangoz isimli kişi 
olduğu tespit edildi.
Edinilen biigiye göre; sabah 
zeytinliklerine giden vatan
daşların çöplük kenarının 
yanındaki yol üzerinde 
gördükleri yanmış 
parçaya baktıklarında 
kolunda saat olduğunu 
görünce bunun bir 
insan olduğunu anlayarak 
durumu Kumla Jandarma 
Komutanlığına haber 
verdiler.
Jandarma, Olay Yeri 
Araştırma ekipleri tarafından 
cesedin üzerine yanıcı madde 
dökülerek yakılmış olduğu ve 
köpekler tarafindan parçala
narak bir kısmının da yak
laşık 10 metre uzağa 
götürülmüş olduğu görüldü. 
Cesedin bulunduğu yerde 
araştırmasını sürdüren 
jandarma ekipleri, 
9 milimetrelik 5 adet boş 
kovan buldular. Yaklaşık 
30 yaşlarında olduğu tahmin 
edilen Emir Marangoz'un 
babası, dün öğleden sonra 
jandarmaya başvurarak

oğlunun kaybolduğunu 
bildirdi. Bunun üzerine, 
cesedin tesbiti ile 
kimliği saptandı.
Yanmış ceset, Bursa Adli 
Tıp Merkezine kaldırıldı. 
Karacaali çöplüğünde

bulunan Emir Marangoz'un 
neden öldürülerek yakıldığı 
nın saptanması için jandarma 
soruşturmalara başladı. 
Emir Marangoz’un çiftçilik 
yaptığı ve sakin bir kişi 
olduğu öğrenildi.

Vicdanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Bu cinayet Anadolu'yu kefene sarıyor!
"Ruh Halimin Güvercin Tedirginliği"
Kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim, 

ama biliyorum ki bü ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. 
Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi ■ 
yaşamlarını sürdürürler. Evet biraz ürkekçe ama bir o kadar 
da özgürce...

Siz, hiç mPgüvercin izlemezsiniz?
Hrant Drink
Ne yazık ki, güvercine dokundular, Hrant
Onlar zeytinliklerde büyümemişler...
Barışın simgesi zeytin dallarından uçmamışlar mavilik

lere...
Güvercinleri susuz bırakanlar onlar...
Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalığında yaşar

lar, evet...
İnsanlardan ürkmek de ne kadar haklılarmış, meğer... 

Kafalarını istedikleri yöne çevirerek bakmaları boşuna değil! 
Onlar hiç güvercin izlememişlerdir... Duygusuzdurlar, 
hümanist değildirler. Aslında tavuk gibidirler, tek gördükleri 
önlerine konan yemleridir!..

İçim acıyor, içim... Bir dünya insanı Anadolulu Hrant'ın 
alçakça katledilmesi... Leş kargaları... Sırtlanlar...

Onlar. Onu katleden eller o kurşunu sıktıranlardır...
301. madde ile 'Ermeniyim, Türkiyeliyim' diyen Hrant'ı yal

nızlaştırdılar, sırtlanlara teslim ettiler. Derin güçleriyle.... 
Hukuk sisteminin kanatsız tüylerini yoldular! Vurun Kahpe'ye 

. filminle büyüyen halkın çocuklarıyız biz...
Hrant bilirsin...
Barış kanatlarına sıktılar kurşunları...

; Güvercin renginde örtüyle sakladılar bedenini...
'Şimdi kanları temiz mi? Arkasından vurdular" diyen 

kızının gözyaşlarını akıtanlara, yazıklar olsun...
Tüm omurgasızlara...
Güvercin gibisin... Başın onunki kadar hareketli... Anında 

dönecek denli de süratliydi...
ANCAK; Güvercin beslemeyen silah ellerin karanlık derin- 

f "ligiydi karşındaki...
j Vahşiydiler.. Onlar, insanı güvercin ürkekliğine hapset- j 

menin nasıl bir bedel olduğunu bilmezler...
O BAKANLAR!..
"Kara mizah" değil ölüm Sevgili Hrant, silah samimiyeti 

tanımıyor!...
Onlar güvercin çocukları olarak büyümö diler, ırkçı, faşist, 

gerici düşüncenin tohumlarıydı.
62 aydın gazeteciyi de katlettiler..
Oyuncakları silahtı...Mermileri ise yürek !
Komedi değildi yaşanan... Seçilmiştin sen!..
Ermeni ve Anadolu tarihine ışık tutan sen...
Ermeni ve Türk meselesinde köprü olan sen

suçluydun...Türkiyeli olduğun için!
Anadolu'ya sıktılar kurşunlan delik deşik ettiler, elbisesini..
Halkları parçaladılar...

. Kafatasçı zihniyetleriyle, 'BEN' dediler...
Bende Türkiyeliyim...
Yorgos dostumu arayamıyorum!...Onun ninesi mübadele 

sonucu göç etmiş Anadolulu Rum Ailesi olarak 
Yunanistan'a, benim ninem onların evine soykırımdan 
kaçarak yerleşmiş Kosovalı olarak... Türkiyeliyim diyerek... 
Nonem (Anam) Kosovâ diyerek öldü...

Buluştuk yüzyıllar sonra iki torun, konuşuruz Anadolu'nun 
öykülerini, yitirilen adetleri, kalahları...

Yorgos, hala Türkiyeliyim der durur, yaşamadığı topraklar 
için... ’

Sen Anadolulu Hrant...
Bir çok Türk den daha çok Türkiyeli...
Sen büyük bir holdingin gazetecisi değildin...

'İşte o silahtan çıkan kurşunlarda kışkırtıcı rol oynayan o 
yanardöner medyanın da rolü büyük!..

Şimdi seni manşet yapıyorlar...
Siyasi cinayet mi, tartışmaları güvercin kanadında uçuşu 

yor.
Bu cinayet Anadolu'yu kefene sanyor oysa!
Binlerce yıl yaşadığımız çok renkliliğin dili Anadolululuk 

kültüründe renkler tekleşme derdinde!
İçim acıyor, hırsım çok ...
Sağlığında sahiplenmeyenler konuşuyor...
Ne diyorlar, Türkiye bir evladını yitirdi?
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...
'Utanç duymalı Türkiye' diye sesler geliyor, Agos'un mey

danından.
Güvercinler gece uçmaz, mum ışığında uçuyorlar...
Siz hiç mi güvercin izlemezsiniz?
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Eşref Kolçak Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu’na konuk oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Tiyatro Kulübü öğren
cilerinin konuğu ünlü 
Sinema sanatçısı 
Eşref Kolçak oldu. 
Sanatçı ve Sanatçıyı 
daha yakından 
tanıyabilmek 
amacıyla Tiyatro 
Kulübü Öğretmeni 
Sevinç Yardımcı'nın 
eşliğinde konuk 
edilen ünlü sanatçı 
Eşref Kolçak, 
öğrencilerle sohbet 
ederek onların 

sorularını 
cevaplandırdı. 
Uzun yıllar önce 
yazlık ev alarak 
Küçük Kumla’ya yer
leşen Eşref Kolçak, 
Manastır'da bulunan 
Yakamoz Sitesi’nde 
aldığı evde oturuyor. 
Yaşamını bundan 
böyle bir Gemlik'li 
olarak sürdüren 
sanatçı Eşref Kolçak, 
küçük hayranlarıyla 
uzun süre sohbet etti. 
Tiyatro Kulübü öğren
cilerinin kendisine 
yönelttiği tüm soru

lara içtenlikle ve 
onların anlayacağı 
gibi cevaplar veren 
Eşref Kolçak, sanat 
çılığını hiçbir zaman 
gözden düşürmediği
ni ve işine'her zaman 
saygı duyduğunu 
söyledi.
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Tiyatro Kulübü öğren 
çileri ile konuk ettik
leri sinema sanatçısı 
Eşref Kolçak 
arasında samimi 
ve içtenlik dolu 
dakikalar yaşandı.
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Sokaktaki kalıntılar üzerine yapılan inşaatların yükü istinat duvarlarını tehlikeye soktu.

Kale altı korkutuyor
W

Lise Caddesinde park rezaleti
Ercüment ESEN

Ercüment ESEN
Birinci derecde 
Deprem kuşağında 
olan ilçemizde 
tehlike geliyorum 
diye adeta kendi 
gösteren yapılaş
malar korkulu 
rüyalar yaşatıyor. 
İlçemizde yıllar önce 
tarihi kalıntıların 
üzerine inşaa edilen

Halk arasında lise 
caddesi olarak bilinen 
Askerlik Şubesi’ne 
kadar uzanan yokuş 
adeta açık hava 
otoparkına dönüştü. 
Oto park sorununun 
hat safhaya geldiği

ve günümüzde 
5 katlı binanın 
yükünü yıllarca 
çekmesine karşın 
istinat duvarlarının 
göbek vermeye 
başlaması görenler 
tarafından endişe 
ile karşılanıyor. 
İlçemiz Kayhan 
Mahallesi 
Kale Sokak olarak 
bilenen bölgedeki 

ilçemizde araçlarını 
park edecek yer bula
mayan vatandaşlar, 
Lise Caddesi üzeride 
boş buldukları her 
yerlere araçlarını 
park etmesi dar 
olan cadde ve sokak 
aralarının kapanması
na da neden oluyor.

Trafik kurallarını hiçe 
sayarak araçlarını 
yan yana park eden 
araç sahiplerinin 
yarattığı manzara 
ise mahalle sakin
lerinin de tepkine 
neden oluyor.
Olası bir yangın veya 
ihtiyaç duyulabilecek

dar sokağın 
içerisinde bulunan 
5 katlı binanın 
altındaki zaman 
içerisinde göbek 
veren istinat 
duvarları mahalle 
sakinlerine korkulu 
anlar yaşatıyor. 
Korku ve endişe 
içerisinde aynı 
zamanda dar 
olan Kale Sokak’tan

geçerken korkulu 
anlar yaşanırken, 
istinat duvarında 
çok bariz 
bir şekilde 
görülebilen 
istinat duvarında 
oluşmayan başlayan 
ve endişe ile 
karşılanan şişkinliğe 
karşı bir an önce 
önlem alınması 
istendi.

ambulansın Lise 
Caddesi üzerine veya 
sokaklara girmesi 
trafik kurallarını 
hiçe sayan sürücüler 
tara fından adeta 
engellenirken, 
yayaların bile güçlük
le söz konusu 
cadde ve sokakta 
yürümesi bile güçlük
le sağlanması . 
dikkatleri çekiyor. 
İlçemizdeki otopark 
sorunu çözülmediği 
sürece araç sahip
lerinin çaresizlik 
içerisinde trafik 
kurallarına da aykırı 
olarak araçlarını 
park etmesi her 
geçen gün gelişen 
ilçemizde bu tip 
manzaraların 
yaşanması da 
kaçınılmaz oluyor...
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Büyükşehir Belediyesinden bir ilk daha
Hayvanları Koruma 
Kanunu gereği ev 
ve süs hayvanı satışı 
yapanlar ile yerel 
hayvan koruma 
görevlilerine verilme
si gereken eğitim 
Türkiye'de ilk defa 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirildi. 
Eğitimi başarıyla 
tamamlayan 
80 kursiyere serti
fikaları verildi. 
Yunuseli'ndeki 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Veteriner Hizmetleri 
ve Hayvanat 
Bahçesi Şube 
Müdürlüğü'nde 
gerçekleştirilen 
sertifika töreninde 
konuşan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, yaşamda 
insanların sürekli 
birbirleriyle diyalog 
halinde olduklarını 
ancak kimi zaman 
hayvanlardan da 
sadakat derecisinde 
yakınlık gördüğünü 
anımsattı.
İnsanların, dünya 
kurulduğundan bu 
yana hayvanlar 
yaşam konusunda 
çeşitli kuralların 
konulduğuna 
dikkati çeken Yalın, 
yeni çıkan 5199 
sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu'nun 
da bunlardan biri 
olduğunu belirtti. 
Bu kanunun 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne de 
bazı ödevler yük
lediğini belirten 
Yalın, "Kanun

çerçevesinde ev ve 
süs hayvanı satışı 
yapanlar ile yerel 
hayvan koruma 
görevlilerine iki gün 
süren bir eğitim 
verildi. Hayvan 
davranışlarından, 
bakımına, beslen
mesinden, hayvan 
ekolojisine kadar 
birçok detay bilginin 
aktarıldığı eğitim, 
satıcıların ve 
bakıcıların hayvan
ların dünyasını 
daha yakından takip 
etmelerine de 
yardımcı olacaktır. 
Belki bunların hepsi 
biliniyordu ancak bu 
eğitim ile ilgililere 
oır özgüven verilmiş 
oldu" diye konuştu. 
'Sertifikasız evcil 
hayvan satışı 
yasak* uyarısı 
Veteriner Hizmetleri 
ve Hayvanat 
Bahçesi Şube 
Müdürü Nermin 
Sığırcı, Hayvanları 
Koruma Kanunu'nda 
yapılan değişiklikle 
ev ve süs hayvanı 
satışı yapanlar ve 
yerel hayvan koruma 
görevlilerinin artık 
sertifikasız çalışa
mayacaklarını hatır
lattı. Sığırcı, bu 

kanundan hareketle 
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi, 
İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü, Tarım İl 
Müdürlüğü ile Nilüfer 
Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü'nün 
katkılarıyla, 
düzenlenen eğitim 
programına evcil 
hayvan satıcılarının 
dahil edildiğini 
kaydetti.
Eğitimlerin Uludağ 
Üniversitesi, Tarım 
ve Köy İşleri İl 
Müdürlüğü ile 
Büyükşehir 
Belediyesi'ndeki 
görevli veteriner 
hekimler tarafından 
verildiğini diı getiren 
Sığırcı, "Eğitimlerde, 
hayvanların bakımı, 
beslenmesinin yanı 
sıra ev ve süs 
hayvanının korun
masına dair Avrupa 
Sözleşmesi, Cites 
Sözleşmesi, 5199 
sayılı kanun ve 
yönetmelik hakkına 
bilgilendirme, ev ve 
süs hayvanı satış, 
barınma ve eğitim 
yerlerinin, kuruluş, 
açılış, ruhsat, çalış
ma ve denetlenme
sine dair yönetmelik
ler hakkında bilgiler 

de verildi" diye 
konuştu.
Yasa gereği ev 
ve süs hayvanı 
satışı, yetiştiriciliği, 
eğitimi veren kişi 
ve kuruluşların, 
(pet-shooplar da 
dahil) bir yıl içinde 
bu eğitimi almaları 
gerektiğinin altını 
çizen Sığırcı, bu 
eğitim sertifikasının, 
Hayvanları Korutna 
Yönetmeliğinin 13. 
maddesi gereği 
zorunlu olduğunun 
altını çizdi.
Yine yönetmelik 
uyarınca eğitimlerin 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
verildiğine işaret 
eden Sığırcı, 
Türkiye'de ilk defa 
Bursa'da uygulanan 
eğitimin mart ayında 
tekrarlanacağını 
anımsattı. 
Sığırcı, bu eğitimlere 
katılmayan ya da 
katılıp da sertifika 
almayan işletmelerin 
ruhsatlarının 
iptal edileceğinin 
altını çizdi.
Konuşmaların 
ardından 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın ile 
Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Daire 
Başkanı Yıldırım 
Kocabey ve 
Veteriner Hizmetleri 
ve Hayvanat 
Bahçesi Şube 
Müdürü Nermin 
Sığırcı, eğitim 
başarıyla tamamlayıp 
hak kazanan 
kursiyerlere serti
fikalarını dağıttı.

Uzmanlar madde 
bağımlılığını ‘Rus 
ruletine1 benzetti
Uyuşturucu Madde Araştırma ve Tedavi 
Merkezi (UMATEM) Klinik Sorumlusu Doç. 
Dr. Kültegin Ögel, uyuşturucu ve uçucu 
madde kullanımının Rus Ruleti'ne 
benzediğini belirterek, "Bir kereden bir 
şey olmaz" düşüncesiyle gençler bağımlılık 
tuzağına düşürülüyor. Madde bağımlılığında 
tedavi süreci, bireyi yakın takip, bağımlı 
olmanın önlenmesi ve tedaviye ikna 
etmekten geçiyor" dedi.
Doç. Dr. Ögel, Bursa Valiliği'nin teşebbüs
leriyle Sevgi Köyü Konferans Salonu'nda 
"Yetişkinlerde ve Çocuklarda Madde 
Bağımlılığı Üzerine" bir konferans verdi. 
Ebeveynlerin en çok sorduğu soruların 
başında "Çocuğumun bağımlı olup 
olmadığını nasıl anlarım?" sorusunun 
geldiğini belirten Ögel, bunun sihirli bir for
mülü olmadığını, en iyi yöntemin genci 
yakın takibe almak olduğunu belirtti. Bunun 
için ailelerin çocuklarıyla çok sağlıklı bir 
iletişim kurması gerektiğini söyleyen Doç 
Dr. Ögel, ergenlik döneminin ne tür özellikler 
taşıdığını iyi bilmek gerektiğini ifade etti. 
Ergenlik çağındaki genç için "sınırlarını 
bilmeyen yetişkin" tanımını kullanan Ögel, 
bu yaştaki gençlere mutlaka sorumluluk 
verilmesinin ve gençlerin sınırlarının iyi 
çizilmesinin gerektiğini söyledi. Madde 
bağımlılığı konusunda ailelerin "Benim 
çocuğum yapmaz" yanılgısına düştüğünü 
belirten Ögel, madde temininin çok kolay 
olduğunu, ailelerin bu yüzden çok daha 
dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.
Madde temininde arkadaş zincirinin çok 
etkili olması nedeniyle ailelerin, çocuklarının 
arkadaşlarını ve ailelerini iyi tanımaları 
gerektiğinin de altı çizildi.
Konferansta ebeveynlerin ergenlik döne
minde düştükleri en büyük hatanın çocuk
larıyla arkadaş ilişkisi kurmak olduğu belir
tildi. Ögel, gençliğin en fırtınalı dönemi 
sayılan ergenlikte anne baba ve çocuk 
arasındaki bu hassas dengenin çok iyi 
kurulması gerektiğini belirtti. "Siz onun 
arkadaşı değil anne babasısınız" sözleriyle 
ebeveynleri uyaran Ögel, iyi bir dinleyici 
olmanın ve sınırlar koymanın bu dönemde 
çok önemli olduğunu kaydetti.

Banka kartında üyelik ücretinin iadesi için emsal karar
Bankaların ATM kart
ları ve kredi kartların
dan hizmet ya da üye
lik ücreti altında yap
tığı yasal olmayan 
kesintilere, Bursa'nın 
merkez Yıldırım İlçe- 
si'ndeki Tüketici Ha 
kem Heyeti, mahkeme 
kararı niteliği taşıyan 
emsal bir karar aldı. 
Bankaların müşteri
lerinin hesabından 
reesen aldığı yıllık 25- 
30 YTL'lik kesintinin, 
bankaya yapılacak bir 
itiraz dilekçesiyle ia 
de edilmesi gerekiyor. 
Tüketicileri Koruma 
Derneği (TÜKDER) 
Genel Başkanı Fikri 
Karagöz, hakem heye 
tinin aldığı kararın 
mahkeme kararı ye 
rine geçtiğini belirte 
rek, tüm banka mağ

durlarını parala rını 
geri tahsil etmeye 
çağırdı. TÜKDER 
Genel Başkanı Kara 
göz, bankaların kredi 
ve ATM kartlarından 
35 YTL'ye varan yıllık 
üyelik ücreti aldığını, 
sözleşmelerde 
olmayan bu kesintiye 
itiraz edilmesi duru
munda, paraların kur
tarıldığını söyledi.
Karagöz, yaptığı açık
lamada, bankaların 
kredi kartlarından 
aldığı kullanım ve 
üyelik bedellerinin 
geri ödenmesi konu 
sunda yasal yolun 
açıldığını bildirdi.
Yasayla yetkilendin 
len TÜKDER Yıldırım 
ilçe Hakem Heyeti'nin 
bu yönde bir karar 
aldığını ve kararın

Bursa'da ilk olduğunu 
belirten Karagöz, 
"Kesilen paraların 
iadesi yönünde 
bugün, Yıldırım ilçe 
hakem heyetimiz bir 
karar aldı, kart kul
lanım bedeli ya da 
üyelik bedeli hakkın
da. Bu karar mahke 
me kararı gibi geçer- 
lidir ve Bursa'da ilktir. 
Karar gereği bankalar 
bu parayı tüketiciye 
iade edecektir. 
Paranın iadesine ve 
bundan sonra da 
kesilmesinin önlen
mesine yönelik karar 
alındı. Banka, kararı 
yerinde görmüyorsa 
15 gün içinde karşı 
dava açabilir" dedi. 
TÜKDER ilçe hakem 
heyetlerinin ilgili yasa 
gereği kurulduğunu 

ve aldığı kararların 
mahkeme kararı yer
ine geçtiğini yinele 
yen, vatandaşlar tara 
fından yapılan başvu
ruların en geç 3 ay 
içerisinde sonuç
landığını bildiren 
Karagöz, "Bankalar, 
kart kullanım bedeli 
ya da yıllık üye bedeli 
adı altında değişik 
rakamlarda kesinti 
yapıyor. Bunlar yasal 
değildir. Eğer banka 
lar sözleşmeye dayalı 
olarak bunu alıyor
larsa ki öyle yapıyor
lar, bu sözleşmeler 
tüketicinin fikri alın
madan önceden 
hazırlanmıştır. Bu 
şekilde de olsa tüketi
cilerden kart kullanım 
bedeli ya da üyelik 
adı altında kesinti 

yapması doğal 
değildir. Eğer böyle 
bir kesinti yapılıyor
sa, kredi kartı sahip
leri bankalara sözlü 
ya da yazılı başvura
bilir. Bankalar tüketi 
cinin isteğini yerine 
getirmezlerse, yine 
yasayla kurulmuş 
TÜKDER ilçe hakem 
heyetlerine başvuru 
yapılmalıdır. İlçe 
hakem heyetlerinin 
vermiş olduğu karar
lar kesin kararlardır 
ve mahkeme kararı 
yerine geçer. Bu 
anlamda da tüketicil
er, bağlı bulundukları 
ilçe kaymakamların
daki hakem heyet 
lerine başvurabilir, 
ilçe hakem heyetleri, 
4822 sayılı yasayla 
değişik 4077 sayılı

Tüketiciyi Koruma 
Kanunu'nun 22. mad
desi gereğin ce kurul
muştur. Bu heyetin 
yasal daya nakları 
vardır. İlçe hakem 
heyetleri 5 kişilik 
komisyon dan 
oluşuyor. Başları 
kaymakamın 
görevlen dirdiği 
memurdur. Heyette 
baronun, belediyenin, 
tüketici koruma 
derneğinin, esnafın 
ve ticaret odasının 
temsilcileri vardır. 
İlçe hakem 
heyetlerine herkes 
yazılı bir dilekçeyle 
belgeleriyle 
başvurabilir.
Başvuru tarihinden 
itibaren 3 ay 
içerisinde karar 
çıkar" diye konuştu.
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Kocaeli’nden çaldığı 
otomobille Gemlik’te

yakayı ele verdi

Bursa’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kocaeli’nden 
çalınan bir lojistik 
firmasına ait otomo
bil, üzerindeki uydu 
takip sistemi (GPRS) 
sayesinde 
Gemlik’te bulundu. 
Çalınan otomobilin 
bağlı olduğu 
firma yetkilileri, 
uydudan aldıkları 
koordinatları 
polise nokta nokta 
vermesine rağmen 
çaldığı otomobile 
başka bir plaka 
takan zanlı, 
yüzlerce kilometre 
ileride 2 saat sonra 
yakalanabildi.
Edinilen bilgiye göre, 
İzmit'te faaliyet 
gösteren Reysaş 
lojistik firmasına 
ait 06 ZMH 32 plakalı 
otomobili çalarak 
İzmir'e götürmeye 
çalıştığı iddia 
edilen Ünsal Y. (26) 
otomobile taktığı 
35 ALE 68 sahte 
plakayla birlikte 
Gemlik polisinin

yaptığı çalışma 
sonrası yakalandı. 
Firma çalışanlarının 
GPRS cihazıyla 
yerini uydudan 
belirleyip polise 
bildirdiği araç, 
Kocaeli'nin 
ilçeleri, Yalova ve 
Orhangazi'de 
güvenlik güçlerinin 
barikat kurmasına 
rağmen ele 
geçirilemedi. 
Gemlik'te sahte 
plakayla yakalanan 
otomobildeki zanlı 
Ünsal Y., sorgulan

mak üzere polis 
merkezine götürüldü. 
Zanlının otomobili 
İzmir'de oto 
parçacılığı yaptığı 
iddia edilen 
bir akrabasına 
götürmeye çalıştığı 
öne sürüldü.
Reysaş Lojistik 
Şirketi yetkilisi 
Kemal Işıksal'ın, 
otomobilin çalın
masının ardından 
Bekirpaşa Polis 
Merkezi'ne 
müracaatta bulun
duğu da öğrenildi.

Bursa'da aralarında 
polis otomobilinin de 
bulunduğu 3 aracın 
karıştığı zincirleme 
trafik kazasında, 
2 kişi yaralandı. 
Polis otomobiline 
arkadan çarptıktan 
sonra alev alan 
araç, vatandaşlar 
tarafından 
söndürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, Ankara yolun
da Gençosman 
balçığında meydana 
gelen kazada, 
Ankara 
istikametinden

Havuza düşen yaşlı adam boğuldu 
Orhangazi’de havuza 
düşen yaşlı bir adam 
boğularak Öldü.
Edinilen bilgiye göre, 
Tekke Mahallesi'nde 
ikamet eden ve pazar 
da limon satarak 
geçimini sağlayan 
Şevki Kökyar (86), 
önceki gün sabah 
namazından sonra 
hamama gideceğini 
söyleyerek evinden 
ayrıldı. İlçedeki 
hamama giden 
Kökyar, bir süre

Santral Garaj 
istikametine 
seyreden polis 
memuru Fatih Aksoy 
idaresindeki 
16 A 4882 plakalı 
resmi ekip otosu, 
aynı yönde seyreden 
Haşan Cengiz (32) 
idaresindeki 34 VT 
2027 plakalı 
otomobile 
arkadan çarptı. 
O sırada aynı yöne 
hızla gelmekte olan 
Recep Bircan (38) 
idaresindeki 
16 CBH 02 plakalı 
bir başka otomobil 

sonra hamamda 
çalışan bir görevli 
tarafından havuzda 
kıyafetleriyle boğul
muş olarak bulundu. 
Savcının yaptığı 
incelemede, yaşlı 
adamın havuza 
düşerek boğulduğu 
tespit edildi. Yaşlı 
adamın, görevlilerin 
olmadığı kapıdan 
içeri girdiği anlaşıldı. 
5 çocuk babası 
olduğu öğrenilen 
Şevki Kökyar'ın 

de polis otomobiline 
arkadan çarptı.
Çarpmanın 
etkisiyle alev alan 
otomobil, 
vatandaşlar ve 
polisler tarafından 
söndürülürken, 
sürücü Recep 
Bircan ile yanında 
bulunan arkadaşı 
Arif Şenel yaralandı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekibi, yaralı 
2 şahsı Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı.

cenazesi oğluna 
teslim edilirken, 
olayla ilgili soruştur
manın sürdüğü 
bildirildi.

S-

HAVUZBAŞI v? BU SfiLONLflRİMIZLfi 2007 YILI SEZONU KAYITLARIMIZ BADADI

DÜĞÜN 4 NİKAH 4 SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YEMEKLİ-YEMEKSİZ HİZMETİNİZDEYİZ
Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak ■ GEMLİK 7
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İsmail Cem son yolculuna uğurlandı
Tedavi gördüğü 
hastanede hayata 
gözlerini yuman 
eski Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem, 
son yolculuğuna 
uğurlandı.
Cem için Teşvikiye 
Camii'nde bir cenaze 
töreni düzenlendi. 
Tören nedeniyle 
yoğun güvenlik 
önlemleri alınırken, 
bomba imha uzman
ları cami çevresinde 
polis köpekleriyle 
birlikte arama yaptı. 
Cem'in Türk bayrağı
na sarılı tabutu, 
oğlu Kerim Cem 
ve Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa 
Sarıgül tarafından, 
cenaze aracıyla 
camiye getirildi.
Polis memurlarının 
omuzlarında taşınan 
Cem'in tabutu, 
musalla taşına konu
lurken, kızı İpek Cem 
ve eşi Elçin Cem 
taziyeleri kabul etti. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da 
katılacağı cenaze 
törenine, Hüsamettin 
Özkan, Recep Önal, 
Rahmi Koç, fstemi-

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

L ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

i

i

120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umıırbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Mİicîde ÖZALP
Tel: 5132474 Fax: 5141021

han Talay, Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Orhan 
Erinç ve çok sayıda 
seveni geldi. 
Hüsamettin Özkan, 
"3 dönem kendisiyle 
birlikte çalıştık. 
Çok değerli bir 
insanı kaybettik. 
Üzüntülüyüz. 
Herhangi bir 
vaşiyeti yoktu" dedi. 
Recep Önal, "Hem 
kabinede hem Yeni 
Türkiye Partisi'nde 
birlikte görev yaptık. 
Üzüntülüyüz" diye 
konuştu. 
Rahmi Koç, 
"İyi bir siyaset 
adamını kaybettik. 
Üzüntülüyüz" dedi.

Orhan Erinç ise 
"İsmail Cem 
önemli bir siyaset 
adamıydı.
Gazetecilik kimliği 
siyaset kimliğinden 
sonraya bırakıldı. 
Çok önemli bir 
gazeteciydi.
Haksızlık yapıldı" 
ifadelerini kullandı.
Camide açılan 
taziye defterine 
Cem'in sevenleri 
duygu ve 
düşüncelerini yazdı. 
Cem'in cenazesi 
dün öğlen namazını 
müteakip kılınan 
cenaze namazının 
ardından Zincirlikuyu 
Mezarlığı'nda 
toprağa verilecek.

İ

2006’dayeni 
kurulan şirket 

sayısı arttı
Türkiye'de yeni 
kurulan şirket ve 
kooperatif sayısı 
2006'da, önceki 
yıla göre yüzde 
11^2 arttı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından yayım
lanan, 2006 yılına 
ilişkin "Kurulan 
Kapanan Şirketler" 
verilerine göre, 
Türkiye'de kurulan 
şirket ve kooperatif 
sayısı 2006 yılında 
yüzde 11,2 artarak 
47.401'den 52.699'a 
yükseldi. Geçen yıl 
yeni kurulan 52.699 
şirketin 18.913'ü 
İstanbul, 6.274'ü 
Ankara, 3.631'i 
İzmir ve 23.881'i 
diğer illerde 
bulundu. 2006 yılın
da kurulan toplam 
52.699 şirket ve 
kooperatifin yüzde 
91,1rt'i (48.012) limit- 
ed şirket, yüzde 
5,5'i (2.918) anonim 
şirket, yüzde 0,4'ü 
(22) kollektif şirket, 
yüzde 3,3'ü

I (1.746) kooperatif
I v^1'i komandit 
şirketten oluştu.

Gümrükte »ara 
kullanımına son
Gümrük Müsteşar , 
Vekili, Mehmet 
Şahin'in görevden 
alınma çıkışının 
damga vurduğu 
törenle GÜM-KART 
projesi başlatıldı. 
Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen 
tarafından ilk kez 
Ankara Esenboğa 
Gümrük Müdürlü 
ğü'nde hizmete 
sokulan sistemle 
gümrük sahalarında 
yapılacak ödeme 
lerin tümü kartlı sis
tem ile gerçekleşti 
rilecek. Pilot güm
rük olarak Ankara 
Esenboğa'nın 
seçildiği projenin 
başlangıcı TASİS 
gümrük ambarında 
yapıldı. Maliye 
Bakanlığı ve 
Vakıflar Bankası'nın 
da dahil olduğu 
projeyle gümrük 
noktasında 
çalışanlara 
Vakıfbank tarafın
dan birer kart 
(GÜM-KART) 
verilecek.

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, 
SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜRLÜLERE 

VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (3)

Dünden devam...
(3) Yetkili olmayan sağlık kuruluşları ile 6 

ncı maddede belirtilen şekilde özürlü sağlık 
kurulunu teşkil edemeyen sağlık kuru
luşlarının verdiği raporlar bu Yönetmelik 
kapsamında değerlendirilemez.

(4) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK - 1 
sayılı liste ile EK - 2 sayılı listede; ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile Maliye 
Bakanlığından uygun görüş alınarak Sağlık 
Bakanlığınca değişiklik yapılabilir.

Raporların düzenlenmesi ve özür oranının 
belirlenmesi

MADDE 8 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporu 
düzenlenebilmesi için, özürlülerin kamu 
kurum ve kuruluşlarınca resmi yazı ile birlik
te gönderilmeleri veya doğrudan raporu 
verecek olan hastanenin baştabipliğine 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Özürlü 
sağlık kurulu raporları, bu yönetmeliğin 
ekinde yer alan EK-3 sayılı formda düzenle
nen özürlü sağlık kurulu raporu şeklinde 
uygun olarak düzenlenir.

(2) Tüm’vücu^ fonksiyon kaybı oranları, 
özürlü sağh^kurulunca bu Yönetmeliğin 
ekinde yer alan EK - 4 sayılı cetvelde bulu
nan tüm*vüçutfonksiyon kaybı oranlarına 
göre yüzde (%) olarak belirlenerek özürlü 
sağlık kurulu raconunun ilgili bölümünde 
rakam ve yazırile belirtilir. Hastalığın kendi
sine ait belirti ve bulgular için ayrıca tüm 
vücüTfonksiyon kaybı oranı puanı verilmez. 
Bu cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özür
ler ileTbunlara ait vücut fonksiyon kayıp 
oranlarıTfonksiyon kayıplarına göre özürlü 
s?fflruLrM<^Y^fWfital'd5rtliîlCTit- ■ 
ması ' t l

MADDE 9 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporu 
formu eksiksiz olarak doldurulur. Özürlü 
sağlık kurulu raporu, bu Yönetmeliğin 
ekinde yer alan EK-3 sayılı formda göster
ilen rapor şekline göre ; poliklinik muayene 
tarihi, poliklinik kayıt numarası yazılmak 
suretiyle, bulgular ve teşhis ayrıntılı olarak 
yazılıp imza edilir. Yapılan muayene, tetkik 
ve laboratuar bulgularına dair bilgiler özürlü 
sağlık kurulu raporu formuna eklenir. Özürlü 
sağlık kurulu, özürlü kişiyi bizzat görerek 
karar verir ve tüm vücut fonksiyon kaybı 
oranını bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde 
belirtilen esaslara göre belirler.

(2) Özre ilişkin klinik bulgular, radyolojik 
tetkikler ve laboratuar bilgileri, bu yönet
meliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda 
gösterilen raporun ön yüzündeki ilgili 
bölüme özetlenerek yazılır.

(3) Özürlü sağlık kurulu raporları ilgili kişil
erce mutlaka imzalanır. Okunaklı bir şekilde 
kaşelenir ve mühürlenir. 7 yaşından büyük 
özürlülere düzenlenecek olan özürlü sağlık 
kurulu raporlarında, özürlünün fotoğrafının 
bulunması zorunludur.

(4) İstihdam amacıyla verilecek raporlarda, 
ayrıntılı teşhis ve özür durumuna göre tüm 
vücut fonksiyon kaybı oranının yazılmasıyla 
birlikte, kişinin sağlığına etkisi dikkate alı
narak çalışamayacağı işlerin niteliği genel 
olarak belirtilir.

(5) Özürlü sağlık kurulu raporlarında, 
raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin 
özür grubuna uygun hakları, özürlü sağlık 
kurulunca değerlendirilerek bu Yönetmeliğin 
ekinde yer alan EK - 3 sayılı formda göster
ilen raporun arka yüzünde bulunan açıkla
malar bölümü dikkate alınarak yazılır. 
Raporun kullanım amacı bölümüne, bireyin 
özür grubuna uygun hakları değerlendirile
cek yapılan değerlendirmeler ;sonuç 
bölümüne evet, hayır ya da değerlendirilme
di ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle 
yazılır ve bu bölüm hiçbir suretle boş 
bırakılmaz. Devamı var.
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Elektrik sorunu kapıda
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Gıda ürünlerine
Acil önlemler alın
madığı takdirde, 
2009 yılından itibaren 
Türkiye'de elektrik 
enerjisi yetersizliği 
ile karşı karşıya 
kalınmasının büyük 
olasılık olduğu 
bildirildi.
Dünya Enerji Konseyi 
Türk Milli Komitesi 
(DEK-TMK) tarafın
dan 27-30 Kasım 
2006 tarihleri arasın
da İstanbul'da 
düzenlenen "Türkiye 
10'uncu Enerji 
Kongresi"nin sonuç 
bildirgesi açıklandı. 
Bildirgede, dünyada
ki petrol ve doğal gaz 
tüketimi ve fiyatların
daki belirsizlik ve 
olumsuz senaryo 
beklentisinin,

Maliye’den sorgulama soruşturması
Devlet görevlileri, 
siyasiler, iş adamları 
ve gazetecilere yöne
lik sorgulama skan- 
dalıyla ilgili soruştur
ma derinleştiriliyor. 
Olayın boyutlarının 
her geçen gün biraz 
daha büyümesi 
üzerine, olayla ilgili 
soruşturmanın 
çok yönlü olarak 
derinleştirilmesi 
kararı alındı.
Bu arada maliye 
müfettişleri, vergi 
dairelerine yönelik 
soruşturmalara da 
başladı. Bu 
kapsamda, vergi 
dairelerinden yapılan 

ELEMANLAR ARANIYOR
Ön muhasebe bilen ve bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BAY ve BAYAN garson alınacaktır.
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

Türkiye'nin dış kay
naklara bağımlılığını 
dikkatle yönetmesi 
ve planlanması 
gereğini ortaya 
koyduğu belirtildi. 
Bu nedenlerle enerji 
tüketiminde yerli 
kaynakların payının 
süratle artırılması 
gerektiği ifade edilen 
bildirgede, yatırımcıyı 
yeterince teşvik 
etmeyen mevzuatın 
da gözden geçirilme
si, enerji üzerinden 
alınan vergilerin 
yatırımcıyı teşvik 
edecek şekilde tekrar 
düzenlenmesi gerek
tiği vurgulandı. 
Türkiye'de elektrik 
enerjisinde bir arz 
güvenliği tehlikesinin 
mevcut olduğuna 

sorgulamaların 
kimler tarafından, 
niçin ve ne şekilde 
gerçekleştirildiği 
araştırılıyor.
İnceleme kapsamında 
vergi dairelerinde 
de olaya karıştığı 
belirlenen kişilerin 
görevden uzaklaştırıl
ması bekleniyor 
Çeşitli kişi ve 
kuruluşlara yönelik 
sorgulamaları soruş
turmak için oluşturu
lan Komisyonunun 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı Bilgi İşlem 
Merkezindeki çalış
maları da devam 
ediyor.

üretim tesislerinin 
devreye alınması,

Bildirgede ayrıca, 
acil önlemler ahn-

mevcutların rehabilite 
edilmesi, dağıtımdaki 
kaçak ve kayıpların 
azaltılması ve talebin 
yönetilmesi ile ilgili 
olarak acil durum 
planı hazırlanarak 
uygulamaya

Komisyonun tespit
leri sırasında, Maliye 
Bakanlığı Teftiş 
Kurulunda görev 
yapan bazı Maliye 
Müfettişleri için* de 
sisteme girilerek, 
geniş bir tarama 
yapıldığı ortaya 
çıkarıldı. Bu arada 
yetkililer, bazı 
Maliye Müfettişlerinin 
telefon konuş
malarının dinlendiği 
yolunda çeşitli 
bulgular olduğunu 
da ifade ettiler. 
Araştırma sırasında, 

ELEMANLAR ARANIYOR

madiği takdirde, 2009 
yılından itibaren 
ülkede elektrik ener
jisi yetersizliği ile 
karşı karşıya kalın
masının büyük 
olasılık olduğu 
bildirildi.

Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
tepe noktalarında 
görev yapan 10'u 
aşkın bürokratın da 
bir vergi dairesinden 
Bilgi İşlem Merkezine 
girilerek, her 
yönden sorgulandığı 
anlaşıldı.
İncelemeler sırasın
da, Maliye bürokrat
larının gayrimenkul 
ve araç alım 
satımı yaptıkları kişi
lerin dahi sayfalarına 
girilerek araştırma 
yapıldığı belirlendi

KDV indirimi geliyor

Tarım Bakanı 
Mehdi Eker, KDV 
indirimiyle ilgili 
gıda maddelerinin 
tamamı üzerinde 
çalışma yaptıklarını 
belirterek, 
“1 aydır çalışıyoruz, 
konu yakında 
netleşir” dedi. 
Başbakan 
Erdoğan’ın önceki 
gün gıdada 
KDV’nin yüzde 
18’den 8’e indirilme
si konusunda 
Maliye Bakam’nı 
bilgilendirdiğini ve 
gerekli çalışmaların 
başladığını hatırlat
masından sonra, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi 
Eker de, KDV 
indirimiyle ilgili 
gıda maddelerinin 
tamamı üzerinde 
çalışma yaptıklarını, 
ancak şu anda 
hangisinde, ne 
kadarlık indirim 
olacağı konusunun 
netleşmediğini 
bildirdi. Bakan Eker, 
İstanbul Yemek 
Sanayicileri 
Derneği’nin (İYSAD) 
düzenlediği toplan
tının ardından 
yaptığı açıklamada, 
AB’ye uyum 
konusunda süratli 
bir şekilde çalıştık
larını dile getirdi. 
Eker, bazı gıda 
maddelerinde KDV 
indirimine ilişkin 
şuhları kaydetti: 
“Bu konuda
Maliye Bakanlığı’nda 
çalışma yapılıyor. 

350 BİN GIDA 
DENETİMİ 
Önceden bazı 
temel gıda mad
delerinde KDV’yi 
indirdik, ikinci 
basamakta da 
bazı gıdalarda 
indirim söz konusu 
olacak. KDV 
indirimiyle ilgili 
gıda maddelerinin 
tamamı üzerinde 
çalışma yapıyoruz. 
Ancak şu anda 
hangisinde, ne 
kadarlık indirim 
olacağı hususu 
netleşmiş değil.
Yüzde 18 olan 
bazılarında 
mesela kademeli 
indirim olacak. 
1 avdır çalışıyoruz^ 
konu yakında 
netleşir.” 
Bakan Eker, gıda 
güvenliğinin, 
kentleşmenin 
beraberinde 
getirdiği bir sorun 
olduğuna ve 
şehirlerde gıda 
güvenliği soru
nunun giderek 
daha fazla önem 
kazandığına da 
dikkati çekti. 
2002 yılında 
1400 denetim 
elemanı ile 130 bin 
gıda denetimi 
yapıldığına işaret 
eden Eker, geçen yıl 
bakanlık bünyesinde 
denetim işinde 
çalışan sayısının 
5 bine çıktığını ve 
350 bin gıda 
denetimi yapıldığını 
kaydetti.

SATILIK

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

Ören Gümrük Müşavirliği 
Gemlik Şubesi’ne 

Gümrük Beyannamesi 
yazmasını bilen Bayan eleman, 

Gümrük Muhasebesini 
bilen muhasebeci 

ve motorlu kurye aranıyor 
Tel: 0.224 514 91 97

BURSA HfiKİMİVCT V€ K€NT 
GAZ€T€L€RİN€ İLAN ve R€KLRM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
eleman ilanlannız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kırık karne sadece
öğrencinin değildir

2006 - 2.007 
eğitirrtöğretim yılının 
jlkdğnemi dün
sona erdi. İlköğretim

i y&briaöğretim
' okullarında okuyan 

yaklaşık 14 milyon
? » 'öğrenci, ile 600 bine

. 5$ bakili öğretmen,
■ yârîyıl tatiline çıktı.

'Bağımsız Eğitimciler 
", • ,? Sendikası AR-GE i

Kurtlu Eğitim
Uzananları; (Kırık

. "karne vakalarının
-bir gelençkh^line 
geldiği ülkemizde, 
herkarnedoneminde 
dayak, evden kaçma, 

. intihar gibibirçok 
. • üzfycü olayın

yaşandığutı |||
■ • bpfirtenMf, * ,

konûyı^.4lgili pir j ’
' Rap.ofi/^bzıriadı. .

?.s* Raporunbaşlıkları .
-şöyle}';»
-Türkiye'de anne 
babalar karneye

gereğinden fazla 
önem veriyor.
-Karne, çocuğun 
geleceğinde 
belirleyici tek ölçüt 
değil.
-Karne kırık olsa 
da, çocuğunuzu 
kırmayın.
-Kırık karne 
yalnızca , 
öğrencinin değil, 
aynı, zamanda da 
anpfe babanındır.
-Milli Eğitim 
Bakânlığımn ivedi 
bir Şekilde, bir sonta- 

•• ki kârne'dönemine 
daha sağlıklı, 
çağdaş ve nesnel? 
değerlendirme

। sistemleri oluştur-
. ması gerekir.

■Karneye büyük
* anlamlar yüklemek 

çocuğun duygusal 
ve psikolojik

. gelişimime 
zarar veriyor.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden 7 YAŞ

Monoton iş hayatı boyun kireçlenmesi yapıyor

Hamsiden şaşmayın

Hamsinin şöhretini 
duyan Ingilizler 
araştırdı: Londra 
Üniversitesi uzman
larının hamsi ile ilgili 
yaptığı araştırmalar
dan, çok ilginç 
sonuçlar çıktı. 
Araştırmayı yapan 
bilimadamlarına 
göre, hamsi 
vazgeçilmez bir gıda. 
Kolesterolü düşürüp 
kalbi güçlendiriyor. 
Hamsi kalp krizini 
engelliyor.Avlama 
mevsimi biten, 
sıcaklar yüzünden

de Gürcistan'a kaçan 
hamsilerin, vitamin 
kaynağı olduğu 
belirlendi. Hamsi 
vazgeçilmez bir gıda. 
Çünkü içinde bol 
miktarda omega-3 
yağı bulunuyor. Bu 
nedenle de kötü 
kolesterolü düşürüy
or ve kanın pıhtılaş
masına engel oluyor. 
Böylelikle damar 
tıkanıklığını ortadan 
kaldıran hamsi, kalp 
krizi ve felç geçirme 
riskini de önemli 
oranda düşürüyor

İlçesi'ne bağlı Çayıro- 
va Beldesi'nde bulu
nan Anadolu Sağlık 
Merkezi'nde (ASM) 
görevli Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Yaprak 
Demir, boyun 
kireçlenmesi 
hastalığının, genelde 
monoton iş hayatının 
getirdiği bir sonuç 
olduğunu söyledi. 
ASM Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Yaprak 
Demir, boyun 
kireçlenmesinin, 
boyun omurlarının ve 
aralarında bulunan 
disk yapılarının

yıpranması sonucu 
ortaya' çıkan bir 
durum olduğunu 
belirterek, "Buralarda 
meydana gelen 
değişiklikler, omuri 
liğin geçtiği kanalı 
veya omurlar arasın
dan çıkan sinirlerin 
geçtiği kanalları 
daraltarak, sinirlerde 
baskı oluşturuyorlar. 
Bu basıya bağlı 
olarak, boyunda 
ve kollarda ağrı ve 
uyuşma gelişiyor. 
Şikayetler sıklıkla 
40-50 yaşlar arasında 
ortaya çıkıyor ve yaş 
ilerledikçe görülme 
sıklığı artıyor. Boyun

ağrısı, boyun 
hareketlerinde 
kısıtlılık ve boyun 
kaslarındaki gerginlik 
en sık görülen 
şikayetlerdir. Ağrı 
sıklıkla boyun 
hareketleriyle artan, 
dinlenince azalan 
nitelikte bir özellik 
taşır. Bunların dışın-

da baş ağrısı da 
gelişebiliyor. Boyun 
kireçlenmesinde 
sinir baskısına bağlı 
olarak kol ağrısı, 
uyuşma, kas 
güçsüzlüğü ve duyu 
kusurları olabiliyor. 
Boyun ağrısı 
omuzlara ve sırta 
yayılabiliyor" dedi.

I GEM1İK SİNEMA GÜNİİJĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
AMERİKALILAR KARADENİZDE (2) 
EVE GİDEN YOL 
TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER 

İRAK

Seanslar
11.45 - 14.00 ■ 18.30 - 20.30
12.00 - 14.005 - 16.15 ■ 18.15 - 20.00
16.15 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)

12.00 • 14.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
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şi Ateşli çocuğa bebe aspirini bile vermeyin
Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Pediatrik 
Hematoloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Tunç Fışgın, ateşli 
çocuğa bebe aspirini 
dahi verilmemesi 
gerektiğini belirterek, 
öncelikle ateşin 
nedeninin saptanması 
gerektiğini söyledi. 
OMÜ Hemodiyaliz ve 
Onkoloji Merkezi'nde 
hasta eğitim seminer
leri kapsamında 
düzenlenen "Ateşli 
Çocuk ve Aile" 
konulu konferansta 
konuşan Doç. Dr. 
Tunç Fışgın, tüm 
çocuk yaş grupları 
için 36.1-37.5 san 
tigrat derece arası

Vejetaryenlerin kanser olma riski daha az
Kocaeli Sağlık 
Müdürlüğü Eğitim 
Şube Müdürü Halk 
Sağlığı Uzmanı Dr. 
Berna Ayakta Şerifi, 
"Araştırmalar, veje
taryenlerin etçil 
beslenenlere oranla 
kansere yakalanma 
riskinin daha az 
olduğunu göstermek
ledir ’ dedi 
Şerifi, bol sebze ve 
meyve yiyen kişilerin 
akciğer, bağırsak, 
göğüs, rahim ağzı, 
nefes borusu, ağız 
boşluğu, mide, 
mesane, pankreas ve 
yumurtalık kanserine 

vücut ısısının normal 
kabul edildiğini 
belirterek, "Koltuk 
altı 37.5 santigrat 
dereceden yüksek 
ölçümler ateş olarak 
kabul edilir" dedi. 
Çocuklarda normal 
şartlarda en yüksek 
vücut ısısının saat 
17.00-19.00, en düşük 
ısının ise saat 
00.00-06.00 arasında 
olduğunu dile getiren 
Fışgın, "Vücut ısısı 
ağız, makat ya da 
kulaktan 
ölçülebilmekle birlikte 
en kolay ölçüm yolu 
koltuk altıdır. Vücuda 
giren bakteri, virüs 
gibi mikroorganiz
malar bir takım mad
delerin yapımını art

yakalanma olasılık
larının diğer kişilere 
oranla daha az 
olduğunu söyledi. 
Araştırmalara göre, 
her üç kanser has
tasından birinin 
beslenme alışkanlığı 
nedeniyle kansere 
yakalandığını ifade 
eden Şerifi, fazla 
sebze ve meyve tüke
timinin bağırsak 
kanserine yakalanma 
riskini yüzde 18, 
mide kanserine 
yakalanma riskini ise 
yüzde 28 azalttığını 
bildirdi.
Dr. Şerifi, sebze, 

tırarak vübudun ısı 
merkezi olan beyinde
ki hipotalamus adlı 
bölgeyi etkileyerek ısı 
üretimini arttırır ve 
ateşin yükselmesine 
neden olur" diye 
konuştu. Çocuklarda 
ateşin.en sık neden
lerinin viral ya da bak
teriye! enfeksiyonlar 
olduğuna işaret eden 
Fışgın, bunların da 
üst ve alt solunum 
yolu enfeksiyonları, 
idrar yolu enfeksiyon
ları, ishal, beyin 
zarı iltihabı (menenjit), 
karaciğer iltihabı 
(hepatit), döküritülü 
hastalıklar (kızıl, 
kızamık, suçiçeği), 
yumuşak doku, cilt ve 
kemik enfeksiyonları 

meyve, ekmek, 
makarna, şehriye, 
pirinç, tahıllar, posalı 
gıdaları fazlaca 
tüketen kadınların 
göğüs kanserine 
yakalanma 
olasılığının 
tüketmeyenlere 
oranla daha az 
olduğunu belirterek 
şöyle konuştu: 
"Araştırmalar, 
vejetaryenlerin etçil 
beslenenlere oranla 
kansere daha az 
yakalandığını 
göstermektedir. Bu, 
hiç et yememek 
anlamına gelmeme

olduğunu kaydetti. 
Ateşli' çocukta 
öncelikle ateşin 
ölçülmesi; çocuğun 
üstünün soyulması, 
fizik soğutma yapıl
ması gerektiğini 
vurgulayan Fışgın, 
şu bilgileri verdi: 
"Ateşli çocuğa bebe 
aspirini de dahil 
olmak üzere aspirin 
dahi verilmemeli. 
Enfeksiyon odağını 
tedavi etmek için 
antibiyotiğe başlan
mamalı. Ateş bir 
hastalık değil, 
bulgudur. Bu 
nedenle ateşe 
sebep olan etkenin 
saptanması için mut
laka bir hekime 
başvurulmalı." 

lidir. Az miktarda 
yağsız et sağlıklı 
beslenmenin bir 
parçası olabilir. 
Vejetaryenlerin 
kanserden korun
malarının nedeni 
bol sebze ve meyve 
yemelerine bağlan
abilir. Meyve ve 
sebzeler yüksek 
düzeyde 
antikansorojen 
içerikleriyle vücudun 
korunma mekaniz
masını genetik 
bozulmalara karşı 
uyarıyor ve 
kanserojen etkiyi 
yavaşlatıyor”

Çocuklarda çinko 
eksikliğine dikkat

Gaziantep Üniversite
si (GAZÜ) Tıp 
Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Metin Kıhnç, çinko 
eksikliğinin çocuklar
da iştahsızlık, ishal 
ve kilo kaybına neden 
olduğunu söyledi. 
Kılınç, çinkonun, 
bağışıklık sisteminin 
güçlenmesi, davranış 
ve öğrenme perfor
mansının artması 
ve çocuklarda 
büyüme ve gelişim 
için çok önemli 
olduğunu belirtti. 
Türkiye'de toprakların 
çinko açısından fakir 
olmasının ve dengesiz 

I beslenmenin çinko 
eksikliğine sebebiyet 
verebildiğini ve çinko 
eksikliğinin demirden 
sonra en sık görülen 
mineral eksikliği, 
olduğunu ifade eden 
Kılınç, şöyle konuştu: 
"Çinko en çok çocuk

luk çağında ihtiyaç 
duyulan bir mineral. 
Çinko eksikliği, 
özellikle bağışıklık 
sistemini, bağırsakları 
ve cildi etkiliyor. Bu 
eksiklik çocuklarda 
iştahsızlık, ishal ve 
kilo kaybına neden 
oluyor. Bağışıklık sis
temi etkilenen çocuk
lar sık sık enfeksiyon 
geçiriyor. Çinko eksik
liği olan çocukların 
hastalıklara yakalan
ma riski artıyor. Bu 
çocuklarda ayrıca 
büyüme geriliği de 
görülebiliyor." 
Kıhnç, bebeklerde 
çinko eksikliğinin 
özellikle ek besinlere 
geçiş döneminde 
gözlendiğini, bu 
dönemde sütten ek 
besinlere geçişte 
geç kalınması ya da 
çocuğa tek çeşit 
ek besin verilmesinin 
olumsuz sonuçlar 
doğurabildiğim . 
ifade etti.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ. Ocağı 51310 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
51310 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet. 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122 
513 45 21 -115

513 23 25 
513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ
256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

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)

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37

. Ergaz 513 88 43

. İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

NÖBETÇİ ECZANE
27 Ocak 2007 Cumartesi 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

28 Ocak 2007 Pazar 
YASEMİN ECZANESİ

GEMÜK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMBİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2657 

FİYATI : 0.25 YTL. (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)
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Vizyona
Sinema salonların
dan bu hafta kahka
halar yükselecek. 
Çünkü gösterime 
giren biri yabancı 
(Neşeli Ayaklar), ikisi 
Türk (Çılgın Dersha 
ne ve Amerikalılar 
Karadeniz'de 2) 3 
yeni filmin türü de 
komedi.
"Çılgın Dershane" 
Yönetmenliğini Faruk 
Aksoy'un yaptığı 
"Çılgın Dershane"de 
Tuba Ünsal, Yağmur 
Atacan, Alp Kırşan, 
Mehmet Aslantuğ, 
Cüneyt Arkın, Hande 
Ataizi, Mustafa 
Topaloğlu, Pakize 
Suda, Seçkin 
Piriler ve Okan 
Karacan rol alıyor.
"Amerikalılar 
Karadeniz'de 2" 
Gösterime giren 
bir diğer Türk komedi 
filmi ise "Amerikalılar 
Karadeniz'de 2".
Yönetmenliğini 
Kartal Tibet'in yaptığı 
filmin başrollerini 
Metin Akpınar, 
Peker Açıkalın ve 
Kadir Çöpdemir

I paylaşıyor. 
"Neşeli Ayaklar" 

| Dünya sinemalarında 
I gişe rekorları kıran, 
sevimli penguenlerin

komedi filmi akını

filmi "Neşeli 
Ayaklar-Happy 
Feet" bu hafta 
gösterime giren 3. 
film. Robin VVillams, 
Nicole Kidman, 
Elijah Wood, Hugh 
Jackman ve Brittany 
Murphy gibi ünlü 
oyuncuların 
seslendirdiği filmi 
George Miller 
yönetiyor.

3. ligde haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye 3. Futbol Ligi'nde haf
tanın maçlarını yönetecek 
hakemler belli oldu. Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) 
Merkez Hakem Kurulu (MHK) 
tarafından yapılan açıklamaya 
göre, 3. Lig'de haftanın maçların
da görev alacak hakemler şöyle: 
"27 Ocak Cumartesi:
2. Grup:
Tarım Kredispor - 
Bugsaşspor: Mehmet Kara 
3. Grup:
Altınordu - Bursa
Merinosspor: Serdar Bahçıvan 
28 Ocak Pazar:
1. Grup:
Belediye Vanspor - Kilis 
Belediyespor: Serdar Sözlevi 
Karamanspor - Adanaspor A.Ş.: 
İlker Güneş
Yeni Ereğlispor - Osmaniyespor: 
Abdurrahman Lale
Mersin Büyükşehir Belediyesi -. 
Nusaybin Demirspor: İlhami 
Karatay
Kayapınar Belediyespor - Batman 
Petrolspor: Süleyman Yavaşoğlu 
Ceyhanspor - Antakyaspor: 
Özgür Aygün
Aksarayspor - Şırnakspor: 
Ali Terzioğlu
2. Grup:
Iğdırspor - Ankara Demirspor: 
Levent Aktan
Bulancakspor - Gümüşhanespor: 
Harun Yücedağ
Araklıspor - Demir Çelik 
Divriğispor: Mehmet Karanlık

Artvin Hopaspor - 
Ofspor: Onur Karabaş 
Karsspor - Sürmenespor: 
Mahmut Koca
Bağlum Belediyespor - 
Gazi Belediyespor: Mehmet 
Ayberk Altunay
3. Grup:
Aliağa Belediyespor - A.K. 
Hisarspor: Adnan Güngördü 
Ispartaspor - Denizli 
Belediyespor: Aziz Aktaş 
Balıkesirspor - Aydınspor: 
Özgür Bayır
Yeni Burdur Gençspor - Akhisar 
Belediyespor: Bülent Çenet 
Nilüfer Belediyespor - Göztepe 
A.Ş.: Murat Gedik 
Bozüyükspor - Kütahyaspor: 
Muhammet Kaymaz 
Sidespor - Mustafa 
Kemalpaşaspor: İlhami Çetin 
4. Grup:
Gölcükspor - Küçük Çekmeces- 
por: Deniz Turgut 
Tepecik Belediyespor - 
Alibeyköyspor: Cumhur Altay 
Gaziosmanpaşa - Çorluspor: 
Ömer Tevfik Özkoç 
Beylerbeyi A.Ş. - Bilecikspor: 
Fayat Bakan
Bakırköyspor - Orhangazispor: 
Can Solmaz
Orhangazi Gençlerbirliği - 
Yıldırım Bosnaspor: Nahit Özdayı 
Kastamonuspor - Anadolu Üskü
dar 1908Spor: Murat Yenice 
Beykoz 1908 A.Ş - 
Zonguldakspor: Nurettin Çiçek"

V

LjilhHİ ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN. 
uiiimiii H(jSEY|N ULUKAyA.CÜNEyTDEMİRLj0R;A((LI(j|

GEMLİK ANA BAYİİ

4 Isıtma, sıcak su oe f 
A kontrol citıaztannûa

DOGALGAZ 
KOMBİ 
KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA 
RADYATÖR 
SPLİT KLİMALAR
DOGALGAZ SOBASI 
TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-l|d.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
d.com
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Jandarma olayla ilgili bir avukatı gözaltına alarak, soruşturmayı derinleştirdi

Yanık ceset cinayetinin 
sır perdesi aralanıyor

Geçtiğimiz hafta Cuma günü sabahı Karacaali Köyü 
çöplüğü önünde köylüler tarafından bulunan, yanık 
cesedin sır perdesi yavaş yavaş aydınlanıyor.

Tabancayla vurularak öldürüldükten sonra yakılan 
şahsın Umurbeyli Emir Marangoz olduğu öğrenildikten 
sonra, jandarma soruşturmayı Marangoz ile son görü 
len kişiler üzerine yoğunlaştırdı.

Jandarma, Cumartesi günü olayla ilgili olduğu 
sanılan tanınmış bir avukatı gözaltına alarak sorguyu

derinleştirdi.
Avukatın Emir Marangoz ile iyi görüştüğü, kız 

kardeşinin boşanma davasını yürüttüğü öğrenildi.
Avukat ile boşanan kadın arasında gönül ilişkisi 

bulunduğu iddia edilirken, Jandarma Umurbey’de 
ikamet eden Avukatın evinde arama yaparak suç delili 
olabilecek herşeye el koyduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili 
çok yönlü soruşturma sürdüren Jandarmanın bugün 
cinayetin sır perdesini açıklaması bekleniyor.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Goldstar

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE®
29 Ocak 2007 Pazartesi info^gemlikkorfezgazetesi.conı 25 YKr. (250.000 TL.)

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

Fabrika ö İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez : İskele Meydanı No: 15 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 42 20 Fax : 524 71 06 

Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 
Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

Manastır’da Güray Sitesi’nin istinat duvarı şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü.

Ucuz atlattılar
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı
Ah Manastır Ah!

Manastır Bölgesi ile ilgili olarak güzel 
haberler vermek isteriz ama olmuyor.

Gün geçmiyor ki; Manastır’dan olumlu 
olabilecek bir haber çıksın.

Geçtiğimiz hafta, Bihter Sitesi ile ilgili 
haberimizin mürekkebi kurumadan, dün 
de Merve Sitesi’nin üzerine arkasında 
bulunan Güray Sitesi’nin istinat duvarları 
ile üzerindeki toprak ve kayaların çöktüğü 
tyaberi geldi.

Kapıcı dairesi ile bir vatandaşın evine 
giren toprak ve kayalar oturanlara korkulu 
anlar yaşattı.

Manastır gerçeğini görmemezlikten 
gelemeyiz.

Birinci gerçek, bazı yerlerde toprak kay
ması bulunduğundan zemin ile binalar 
kayıyor, siteler eğiliyor, evler boşaltılıp 
yıkılıyor..

Bir de istinat duvarları sprunu yaşam 
yor Manastır da..

Güray Sitesi’nin başına gelenler ilk 
değil.

Daha önce de aynı yol üzerinde birçok 
sitenin istinat duvarları çöktü çökmeye de 
devam ediyor.

Yapılacak olan, tüm Manastır’ın gözden 
geçirilmesidir.

Manastır, geçtiğimiz yıl büyük yapılaş- 
maya açıldı. Şu anda Manastır şantiye gibi. 
Ama eski yapıların durumu bilinmiyor. 
Zaman içinde sorunlar çıkıyor.

Dün yaşananlar ortada..

Şiddetli yağışlara dayanamayan Gü 
ray Sitesi C bloka ait istinat duvarı saat 
04.05 sıralarında korkunç gürültüyle 
Merve Sitesi’nin üzerine çöktü. Tonlarca 
toprağın Merve Sitesi’nin üzerine kaydığı 
olayda yaralı veya can kaybı olmaması 
site sakinlerine rahat nefes aldırırken, 2 
daire ve siteye ait depoda ağır maddi 
hasar meydana geldi.

Ercümen ESEN’in haberi sayfa 5’de

Dolandırıcılara dikkat
Atatürk Kordonu’nda gezen K.Y. isimli 
vatandaşın, "Hocam nerelerdesin” diyerek 
sarılıp öptüğü ve tanımadığı kişileri sorarak 
dikkatini dağıttığı bir kişi tarafından 
cebindeki 1000 YTL çalındı. Haberi syf3’de

4,5 aylık bebek I 
yatakta ölü bulundu
Hamidiye Mahallesi’nde 4,5 aylık bir kız 
çocuğu yatağında ölü bulundu. Savcılık 
ölümü şüpheli bularak, cesedi Adli Tıp g 
Kurumu’na gönderdi. Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
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■ Gürhan ÇETİNKAYA

Eğitim düzeyinin ölçütü “karne”mi?
Eğitim uzun soluklu ve bite

mez tükenmez bir süreç.
. Okul öncesinde başlı 

yor....
Yaşam boyu sürüyor.
Eğitimin amacı dengeli bir 

insan geliştirmek.
Ancak...
Türkiye'de eğitim “karne” 

boyutuna indirgeniyor.
Anne babalar alınan eğiti 

min düzeyini gelen karneyle 
ölçüyor.

Dolayısıyla;
Karneye büyük anlamlar 

yüklemek çocuğun duygusal 
ve psikolojik gelişimine zarar 
veriyor.

Anne babaların hatalı 
davranışlarından dolayı zayıf 
karne getiren birçok çocuk 
bunalım ve depresyona giri 
yor, 'başarısızlığı* kişiliği ile 
özdeşleştiriyor.

Bazı öğrencilerin okulu ve 
öğretmenlerini sevmemesinin 
altında, karne konusundaki 
yanlış tutumlar önemli bir yer 
tutuyor.

Her karne döneminde 
öğrenciler de, veliler de 
stres içine giriyorlar.

Daha çök da çocuklar..
Karnesinde zayıfı olduğu 

için aileden yoğun baskı 
geleceği düşüncesi ve 

etraftaki insanların beklenti
leri öğrencileri tedirgin edi 
yor. Baskı çocuğu başarı 
sızhğa itiyor.

Ne var ki;
öğrencilerin^gerçek özel

liklerini, yeteneklerini ortaya 
çıkaramayan eğitim siste
minde karne tek başına 
başarıyı gösteremez, karne 
ölçütlerden sadece biri..

Olaya çok boyutlu bakmak 
gerek..

Çocuklar, karnelerinde 
gelebilecek kötü notlardan 
tek başına mı sorumlu?

Başarısızlıkta 3-4 aylık 
süre içinde yeterli gözlemde 
bulunmayan anne babanın 
hiç mi suçu yok?

Elbetteki var.
Soruna akılcı yaklaşmak, 

neden sonuç ilişkisini birlikte 
sorgulamak, birlikte çözüm 
üretmek, onları eleştirmek 
yerine, yardımcı olmak, 
güven vermek, daha verimli 
çalışabilecekleri ortamlar 
hazırlamak, öğretmenleriyle 
sürekli iletişim kurmak, 
öğrenmeleri konusunda 
Özendirici olmak sağlıklı ve 
eğitimli bir yurttaş yetiştir
menin olmazsa olmaz koşu
lu.

Onun için eğitime çok 

geniş bir çerçevede 
bakmak daha anlamlı, hem 
de koşul.

Çünkü çağdaş eğitim, 
Doğuştan gelen bütün 

yetenekleri açılıp serpilmiş, 
yeni yetenekler kazanmış, 
karşılaştığı yeni durumlara 
uyum sağlayabilen, kendini 
deştirmesini ve düzeltmesini 
başaran dengeli bir kişilik 
oluşturmayı hedefliyor.

Çünkü çağdaş eğitim 
insanı;

Kökünden söküp kopar
madan geliştirmek,

Dallarını kırmadan zengin
leştirmek,

Ulusal kültürlerin zenginlik 
ve değerini yadsımadan 
evrensel kültür değerleriyle 
donatmak,

Dünyadaki yeri konusunda 
bilinçlendirmek,

Geçmişe neler borçlu 
olduğu, bugünün ne olduğu 
ve geleceğin nasıl olacağı 
konusunda bilinçli kılmak,

İnsana geleceği kendi 
ellerinde tuttuğu güvenini 
vermek ve buyruğu altına 
aldığı doğa güçleri üzerindeki 
egemenliğini sürdürerek bu 
güçlere tutsak olmamanın 
ona bağlı olduğunu öğret
meyi amaçlıyor.

Bursa’da 
‘Sahte Düşler’

operasyonu
Bursa'da emniyet 
güçlerinin düzen
lediği "Sahte 
Düşler" adlı 
operasyonda, 
piyasa değeri 40 bin 
YTL olan 94 gram 
kokainle yakalanan 
2'si bayan 9 kişi 
adliyeye sevk edildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Organize 
Suçlar ve Kaçakçılık 
Şube Müdürlüğü 
Narkotik Büro 
Amirliği tarafından, 
şehir sosyetesine 
yönelik değişik 
noktalara operasyon 
düzenlendi. 
Daha önce 
İstanbul'dan 
getirdikleri 94 gram 
kokaini Bursa'da 
piyasaya sürmek 
istedikleri iddiasıyla 
gözaltına alınan 
Isa K, Ramazan D, 
Cazım A, Mücahit D, 
Meriç D, Ayhan 
O, Murat K. ile 
Melike ve

Meltem D. Kardeşler, 
"örgütlü kokain 
ticareti yapmak" 
suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.
Acemler Emniyet 
Müdürlüğü ç 
(kışında zanlılar, 
"Biz örgüt veya 
örgüt mensupları 
değiliz. Kokainleri 
kendimiz 
kullanıyoruz" dedi. 
Diğer yandan, 
zanlıların ev ve 
işyerinde yapılan 
aramada 2 paket toz 
haline getirilmiş 
3 gram kokain, 
kokainin içilmesinde 
kullanılmak üzere 
hazırlanmış 3 adet 
pet şişe ve nargile 
düzeneği, 5 gram 
esrar ve 2 adet silah 
ele geçirilmişti. 
Anavatanı Kolombi 
ya olan kokainin 
gramının 400 YTL’ye 
kadar alıcı bulduğu 
ifade edildi.

Jwww.kocakgayrimenkul.com

..KOÇAK-S
GENEL MÜDÜRLÜK 44 0 550

€DAS / GEMLİK ŞUIKSİ
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61 
istiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA

AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTU
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut, imarlı 250.000 YTL-
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir. 120.000 Y İL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı *200.000 YTL
AA-015 Hısartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola
cepheli hisseli tapu 10 000YTL
AA-016 Hısartepe 149 M2 Deniz Manzaralı yola
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanal boyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda
depolama imarlı 1.000.000 YTL , .
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met
cephe depolama imarlı 7 500 000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imarlı
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı 70.000 YTL
AA-Ç46 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı yol
90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25:000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100 000 YTL
AA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın
50.000 YTL
AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etûdlû 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gem saz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL
AA-086 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama
imarlı 1.500.000 YTL
AA-091 Yalov^yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 20000 M2 Gemlik'e çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL
AA- 105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır 
konut imarlı 65.000 YTL
AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trizm teşvik böl
gesinde ve villa yapılabilir. 2.000,000 YTL

E E-048 Gölyaka 2.000 M2 içinde evi olan 
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev 
meyve ağaçlı 130.000 YTL
EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tek kat ev var 140.000 YTL

EE-004 Gazhane Cad 125 M2 .5.kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL 
EE-005 Lise Cad 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı dajre 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2'adet yüzme, 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız 
bpkımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenisâhll 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız ‘ 
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamidiye Mh 144 M2 4.kat 
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL 
.EE-019 BalıkpazaTı 60 M2 3.kat 2+1 >, 
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL 
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3»1 kartonpiyer, 
kalorifer, full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz 
bakımlı daire 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazan 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130m2 5.kat deniz yola cephe, 
kaloriferli 70.000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5'. kat 3+1 deniz yola 
cepheli kaloriferli 70.000 YTL
EE-061 Bahkpazarı 88 M2 5.kat
2+1 bakım ister 35.000 YTL
EE-062 Manastır 120 B2 4,kat 3+1 full 
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l.kat 3+1 
bakımlı daire 60,000 YTL
EE-082 Manastır 145 M 2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Dinçor Mh, 130M2 2,kat
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonplyorll, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3+1 Deniz manzaralı 
kalarifer özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks 
kalariferli 120.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda 
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10 
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
125.000. YTL
EE-125 Manastır 155 m2 1.2.3.4. Katlarda 3+1 daire 2007 
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120.000 YTL 
EE-130 Manastır 195 M2 .2.2.3.4. Katlarda 4+1 • 
2 banyo,2 WC, asansörlü, doğalgazlı 5 adet 
170.000 YTL '
EE-143 Manastır 120 M2 $.kat 3+1 sobalı,
kartonpiyeri! 70.000 YTL 1
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz 
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000

EE-149 Hamidiye Mh. 110 M2 3+1 Gazi okulu yanı bakım
lı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full
lüks daire 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5,kat 2*1 site içerisinde bakımlı

। manzaralı full eşyalı 42.000 Yit
EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3+1 bakımlı deniz 
manzaralı 100.000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak,80.000 YTL
EE-159 Dörtyol 130 M2 10. kat 3+1 özel yapım lüx 105.000

EE-.176 Orhangazi Cad. 90 M2 5. Kat 2+1 Kaloriferli, 
bakımlı 65 000, YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4. kat 3+1 bakımlı daire
80.00 YTL
EE-181 Hamidiye Mh. 108 M2 4 Kat 3+1 doğalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamidiye’Mh. 160 M2 4. Kat 3+1 Krediye uygun 
doğalgaz kapıda 75.000 YTL
EE-186 İstiklal Cad. 148 M2 5 Kat 3+1 Derçiz manzaralı 
asansörlü; kaloriferli, bakımlı 90 000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2+1 Asansörlü, kalar- 
iferll, full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 Bamılı daire 60.000 
YTL
EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
60,000 YTL
EE.-194 Manastır 115 M2 2. Kat 3 + 1 bakımlı full daire
85.000 YTL

SATILIK DÜKKÂN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115,000 YTL 
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemm full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, İçinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL 
EE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi’de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA«037 Hısartepe 90000 M 2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır.2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hısartepe 190 M2 2.5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056. Bahkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imârlı,.bahçeli yığma tuğla 
EE-15Ö Bahkpazarı 130 M2 3 katlı bakımlı ev. 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000 
YTL
EE-156 Dr. Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili, 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE-175 Kumsaz 105 M2 2 katil 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL ■ 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı; 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL 
EE-178 Ğemsaz 180 M2 2 Katlı bağ evi 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 W;L
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katil 400 M2 . 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı
EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize sıfır,
jakuzili bahçe 325.000 YTL
EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 trlplex sile içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı

250 000 YTL
EE-.16C Kurşunlu sahil 260 M2 tnpleks site içinde yüzme havuzu.

özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL

SATIIJK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecen 120.000 YTL
AA-048 Kurtul. 7418 M 2 köy içi ’ 
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL 
AA-051 Umurbey 1650 NI2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YjL 
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL 
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto* 
bun geçecek 120 000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, , 
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL *
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2.5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40.000 YTL
EE-173 Ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 YTL

NOT: Telefonlagörüşnıelerinizde' 
Kayıl No'sunyn irilmesi rica otaır.

Jwww.kocakgayrimenkul.com
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskele Meydanı’nda bulunan içkili mekanları kontrol etti

ta operasyonunda silah yakalandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesinden ,t 
alınan arama 
kararı ile yapılan 
kontrollerde bir

adet silah ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; 
iskele Meydanı 
civarındaki içkili 
mekanlarda yapılan 
kontrollerde 
Joker Bar isimli 
işyerinde müşteri

olarak bulunan 
Z.A.'nın üzerinde 
1 adet ruhsatsız 
7.65 milimetre çaplı 
tabanca ile bu 
tabancaya ait bir 
jarjör ve bu taban
caya ait 5 adet 
dolu fişek

bulunarak 
muhafaza altına 
alınırken olayla 
ilgili 6136 Sayılı 
Kanuna Muhalefet 
(Ruhsatsız 
Tabanca Taşımak) 
suçundan 
tahkikat başlatıldı.

Dolandırıcılara dikkat
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bahkpazarı Atatürk 
Kordonu’nda 
gezen K.Y. isimli 
vatandaşın, 
kendisine tanıdık 
diyerek sarılan bir 
kişi tarafından 
parası çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Atatürk 
Kordonu’nda

gezinti yapan K.Y. 
isimli vatandaş, 
tanımadığı ve
1.60 boylarında 40 
yaşlarında bıyıklı 
bir şahsın yanına 
gelerek kendisine 
"Hocam nereler 
desin?" diyerek 
sarılıp öptüğünü 
ve tanımadığı 
kişilerin isimlerini

sorarak dikkatini 
dağıttığı daha sonra 
kemerinden tutarak 
"Ne kadar 
zayıflamışsın" 
diyerek kendisini 
tartar gibi yaparak 
gittiğini, şahıs 
gittikten sonra 
ceplerini kontrol 
ettiğinde cebinden 
1.000 YTL parasının

olmadığını ve çalın
mış olduğunu fark 
ederek polise 
başvurdu.
K.Y. isimli vatandaş, 
parasını muhtemelen 
eşkalini verdiği 
şahsın almış 
olabileceğini beyan 
etmesi üzerine olayla 
ilgili tahkikat 
başlatıldı.

Motosikletleri
çaldılar

4,5 aylık bebek 
yatakta 

ölü bulundu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Küçük Sanayide 
bulunan bir 
depoya giren 
hırsızlar içeride 
bulunan 
motosikletlerden 
4'ünü çaldılar. 
Edinilen bilgiye 
göre; Küçük 
Sanayide S.i.'ye 
ait depo olarak 
kullanılan

işyerinin kapı 
kilidini sert 
bir cisimle açan 
hırsızlar içeride 
bulunan 6 adet 
GOMOTO marka 
motosikletten 
4 ünü çaldılar. 
Depo sahibi 
S.l.'nin yapılan 
hırsızlık beyanı 
üzerine 
olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Hamidiye 
Mahallesi’nde 
meydana gelen 
üzücü olayda 
4,5 aylık bir kız 
çocuğu annesinin 
yanında ölü 
bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre; annesi 
Z.A.'nın yanında 
uyuyan 4.5 aylık

kız çocuğu 
S.A.'nın sabah 
yatakta 
öldüğü görüldü. 
Ölümü şüpheli 
bulan Cumhuriyet 
Savcılığı küçük 
bebeğin cesedini 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumuna 
gönderirken 
olayla ilgili tahkikat 
sürüyor.

Korkanlar kaybeder....
Atatürk’ün uğruna savaştığı, bir Misak-ı 

Milli vasiyeti, bir daha gelmemek üzere git
mekte, oradaki Türkler öldürülmektedir...

Başbakan Erdoğan “Kanımıza dokunu 
yor” demiş, Kerkük’teki durum için...

Kanımıza dokunmadığını VVashington çok 
iyi biliyor...

Gerçekten dokunsaydı, bugün Kerkük 
elden gitmezdi...

Başbakan’ın elinden hiçbir şey gelmediği, 
bağırmasından belli oluyor...

Çok bağıran çaresiz olandır... Bağırmak 
öfkedir...

Öfke, elden bir şeyin gelmediği durumlar
da ortaya çıkar...

Kerkük elden gitmiştir... Orası, Barzani ve 
Talabani’nin yeni Kürt devletinin başken
tidir...

Bağırmak bu saatten sonra fayda ver
mez... Ses tellerini bozar...

Zaten soğuk su içme zamanıdır...
Kerkük olayı, paranın akışı ile medyanın 

akışının, bir tarihi, kültürü, etnik, siyasi ve 
insani değeri nasıl yok ettiğini gösteren 
analitik bir örnek...

Para, Türkiye’den Kuzey Irak’a o devleti 
meydana sıfırdan inşa etmek için gitti...

Para Türk işadamımın parasıdır... İşadamı, 
paranın kokusunu aldığı yere yatırım 
yapar...

Türk işadamı orayı, sil baştan inşa 
ederken, siyasi olarak hiçbir şey yapıl
mayan Kerkük tamamen elden gitmiştir...

Avrupa’ya girmek Türkiye’nin tek hedefi 
oldu, gerisi boş dendi...

Avrupa’yla en ufak pürüzde bütün 
dünyayı ayağa kaldıran Başbakan, 
Kerkük’le sadece “yakından ilgilendiğini” 
söylüyordu...

Şimdi bağırıyor... Bağırıyor, çünkü Kerkük 
elden gitti...

Artık sadece bağırabilir... Başka bir şey 
yapmak mümkün değil...

Paranın akışı ve medyanın gündemi, 
insanlarda Pavlov’un şartlı refleksini yarat
tı...

Pavlov denek olarak beslediği köpeklere 
her zil çalışının ertesinde et verdi...

Bir süre sonra, Al çaldığında köpeklerin 
eti görmeden ağzı sulanmaya başladı...

Zile bağlı şartlı refleks böyle oluştu...
Paranın ve medyanın akışı, Avrupa’yı ve 

paranın gittiği her yeri Pavlov’un zil sesine 
dönüştürüyor...

Oralardan söz edilince ağızlar şulanıyor...
Kerkük reflekssiz.bölgedir...
Atatürk’ün uğruna savaşması, oradaki 

Türkler, Misak-ı Milli vs vs, bunlar refleks 
yaratmıyor...

Onun için de elden gidiyor...
Bağırmak öfke belirtisi, şartlı refleksten 

sayılmı yor...
Bilinmelidir ki maalesef Kerkük gitmiştir...

Rehineleri 
fardım 
etfntılıı 
kurtardı

Bursa'dan İstan
bul’a getirilen ve 
yakınlarından fidye 
istenen 2 kişi, cam
dan attıkları "Rehin 
tutuluyorum, 
yardım edin" notu
nun ulaştığı polisin 
operasyonuyla kur
tarıldı. Polis, olayla 
ilgili 6 kişiyi 
gözaltına 
aldı.Sefaköy Sultan 
Murad Caddesi'nde 
gece saat 01:00 
sırala rında 
yürüyen vatan

daşlar, yukarıdan 
düşen bir kağıt 
gördü. Kağıdın 
üzerinde "Rehin 
tutuluyorum, lütfen 
polise haber verin, 
çok zor durum
dayım” yazılı not 
olduğunu gören 
vatandaşlar olayı 
polise bildirdi. 
Notun üzerinde 
rehinelerin tutul
duğu yere ilişkin 
bilgileri okuyan 
polis, adrese 
operasyon

düzenledi.
Binaya giren sivil 
polisler, Şahin 
Koyuncu isimli 
şahsın rehin tutul
duğu daireye 
ulaştı. Koyuncu 
nun yanında nöbet 
tutan şahsı gözaltı
na alan polis, 
rehineden olayla 
ilgili bilgi aldı. 
Polisler, 
Koyuncu'nun ilk 
ifadesi sonucu 
ikinci rehine 
Nurettin Oğuz'un 

kendilerini rehin 
alan şahıslarla 
istenen parayı 
almak üzere 
anlaştıkları yere 
gittiğini öğrendi. 
Polis, şahısların 
buraya geleceğini 
düşünerek pusu 
kurdu. Kısa süre 
sonra rehine 
Nurettin Oğuz ile 
fidye isteyen 
şahıslar ve 
rehineleri kurtar
mak için para 
getiren şahıslar 

arka arkaya 
olay yerine geldi. 
Pusuda bekleyen 
polis, gelen şahıs
ları tek tek gözaltı
na aldı. Polisleri 
karşılarında gören 
fidyeci şahıslar 
neye uğradıklarını 
şaşırdı.Gözaltına 
alınan şahıslar, 
kendilerine 
yöneltilen soruları 
cevaplamadı. 
Rehine Şahin 
Koyuncu, Bursa 
Otogan'ndan Istan 

bul'a getirildiklerini 
belirterek,"Arkadaş 
ım rehin alınmıştı 
onu kurtarmaya 
gittim, beni de 
rehin ala rak 
buraya getirdiler. 
45 bin YTL istiyor
lar. Camdan kağıt 
atarak yar dım iste
dim" dedi. Gözal 
tına alınan şahıslar 
takviye ekiplerin 
olay yerine gelme
siyle Asayiş 
Büro Amirliği'ne 
götürüldü.
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AKP’de katılım coşkusu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe Danışma 
Toplantısında partiye 
yeni katılanlara parti 
rozetleri takıldı.
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
Damla Düğün 
Salonu’nda yapılan 
İlçe Danışma Toplan 
tısına AKP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Emin Tutan, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İl yönetim 
kurulu üyeleri Murat 
Demir, Emine Yavuz 
ve Emel Durmaz ile 
Ak Parti İlçe başkanı 
ve yönetimi Kadın ve 
Gençlik kolları yöne
timleri, Mahalle tem
silcileri ile belde teş 
kilatları ve köy temsil
cilerinin yanı sıra çok 
sayıda partili katıldı. 
Saygı duruşu ve İstik
lal Marşının okun
masının ardından 
Danışma toplantısının 
açılış konuşmasını 
yapan İlçe Başkanı 
Enver Şahin, toplan
tının amacının teşki
lat sorumlularının 
görüşleri doğrul
tusunda seçimlere 
hazırlanmak

| olduğunu söyledi.

Yerelde ve genelde 
yapılan toplantılar 
ile AK Parti teşkilat
larının yaptığı hizmet
lerin partililere 
anlatıldığını belirten 
Şahin, "Biz seçim yılı 
diyerek alışma yap
mıyoruz, hizmetleri 
mizi sürekli vatan
daşımızın istekleri 
yönünde gerçek
leştiriyoruz" dedi. 
Kimseyi rakip olarak 
görmediklerinin de 
altını çizen Şahin, her 
parti siyasi yapısına 
göre çalışmakta 
olduğunu söyledi. 
DESTEK HALKTAN 
HİZMET AKP'DEN 
"Destek halktan 
hizmet AKP’den" 
sloganıyla yapılan 
hizmetlerin halkımız 
tarafından görülerek 
değerlendirildiğini 
söyleyen Şahin, 
"Küçük Sanayi alt 
geçidini yapamayan
lar çok konuştu. Biz 
yaparız dediler ancak 
yapamadılar. Şimdi 
ise projesi hazır çalış
malar sürüyor. Çevre 
yolunda Karayolları 
tarafından bir ilk 
yapıldı, inşallah 
diğer kavşaklarda da 
sinyalizasyon 

yapacağız. Temeli 
1994 yılında atılan 
kapalı spor salonu 
bitirildi ve çevre 
düzenlemesi yapılı 
yor, inşallah yakın 
zamanda açılışını da 
yapacağız. Ğunun 
yanında çevre yolun
da bitme durumuna 
getirilen 40 derslikli 
okul Mayıs ayında 
teslim edilecek" 
açıklamasını yaptı. 
HASTANELERDE 
MUAYENE 
KOLAYLIĞI 
Gemlik'te hasta 
muayenesi yapılan 
polikliniklerde yenilik
lerin başlatılacağını 
açıklayan Şahin, 
"Gemlik'te 3 çeşit 
muayene sağlanacak. 
Birincisi Cep telefonu 
ile randevu alabilmek. 
İkincisi Kart sistemi 
ile randevu, Üçüncü 
sü ise bankolardan 
alınan sıra numaralı 
randevu sistemi 
olacaktır" dedi.
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, bir 
zamanlar Gemlik'in 
imarında söz sahibi 
olanların ormanlar 
dahil rant uğruna 
talan içine girip bu 
günkü kotu durumu

yarattıklarını 
sözlerine ekledi. 
BAŞKAN TURGUT 
HÜKÜMETİN 
İCRAATLARINI 
ANLATTI
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
Gemlik'in sorunları 
dışında hükümetin 
yaptığı icraatlardan 
bahsederken çeşitli 
örnekler verdi.
Turgut, Bursa'nın 
AK Parti iktidarıyla 
metropol kente 
dönüştüğünü söyledi.

MUHTAR OLAMAZ 
DEDİLER
AK Parti Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Emin Tutan ise yap
tığı konuşmada, 
Recep Tayyip 
Erdoğan için seçim
lerden önce siyasi 
partiler tarafından 
"Muhtar bile olamaz" 
dediklerini hatır
latarak, "Evet sayın 
Erdoğan Muhtar 
olmadı ama halkımı 
zın oylarıyla Başba 
kan oldu. Bunlardan 

bir şey olamaz dedi 
ler, halkımız inadına 
bizi iktidar yaptı ve 
haklı olduklarını da 
gördüler. Milleti sev 
mek enflasyonu tek 
haneye düşürmektir" 
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardın
dan AK Parti'ye yeni 
katılanlara Milletvekili 
Mehmet Emin Tutan, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin tarafından 
rozetleri takıldı.

MÜJDE! ÜNVER TRAKTÖRDEN
YENİ YIL FIRSATI !

M

ŞEKERBANK İLE ANLAŞTIK. 
PEŞİNATSIZ, İPOTEKSİZ, 

DÜŞÜK FAİZLİ, 5 YIL VADELİ 
TRAKTÖR SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR, 
"g* ARAYIN GÖRÜŞELİM

NEW HOLLAND TRAKMAK 
GEMLİK-ORHANGAZİ BAYİ

TEL: 573 27 77
0.532 312 22 39 - 0.532 673 92 88
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Manastır’da Güray Sitesi’nin istinat duvarı şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü.

Ucuz atlattılar
Şiddetli yağışlara dayanamayan Güray Sitesi C bloka ait istinat duvarı saat 04:05 sıralarında korkunç gürültüyle 
Merve Sitesi’nin üzerine çöktü. Tonlarca toprağın Merve Sitesi’nin üzerine kaydığı olayda yaralı veya can kaybı 
olmaması site sakinlerine rahat nefes aldırırken, 2 daire ve siteye ait depoda ağır maddi hasar meydana geldi.

Ercüment ESEN
Önceki akşam 
başlayan şiddetli 
yağmur nedeniyle 
Manastır Cumhuriyet 
Mahallesi üzerindeki 
tepelik alandan 
kayan topraklar 
Gemlik Küçük Kumla 
yolunu zaman zaman 
tek yönlü araç trafiğe 
kapatırken, meydana 
gelen toprak 
kaymasında çöken 
istinat duvarı 
korkuya neden oldu. 
Şiddetli yağmurun 
etkisiyle dün sabaha 
karşı 04.05 sıralarında 
11 katlı Güray Sitesi 
C blok'a ait 30 
hanenin yaşadığı 
binanın istinat duvarı 
Merve Sitesi’nin 
üzerine çöktü.

Sabaha karşı mey
dana gelen olayda 
site sakinleri 
korkunç gürültü ve 
sarsıntının etkisiyle 
yataklarından fır
larken, çöken istinat 
duvarına ait kayalar 
kapıcı dairesi ile site 
sakini Ender Tuba'nın 
odasına kadar girdi. 
Gözlerini açtıklarında 
kocaman kayaları 
odalarında gören 
Merve Sitesi 
sakinlerinden Ender 
Tumba ve Kapıcı 
Karabudak korku ve 
dehşetle deprem 
olduğunu sanarak 
ailece sokağa 
kaçtılar. Ender 
Tumba, olayı şöyle 
anlattı: "O gece 
uyurken sabaha karşı

korkunç gürültü ile 
uyandım. Arka 
tarafımızdaki istinat 
duvarı çökünce, 
önüne kattığı toprak 
ve kayalar benim 
dairemin pencereleri 
ve duvarı kırarak 
odama kadar geldi. 
O anda uykudaydık, 
deprem oluyor 
sanarak yataktan 
fırlayıp sokağa 
kaçtık. Büyük 
korku yaşadık." 
ZARARI 
KARŞILAYACAKLAR 
Evinde, yaklaşık 5 bin 
YTL. zarar meydana 
geldiğini söyleyen 
Tumba, sorumlular
dan şikayetçi ola
cağını belirterek, 
"Bu zararımı kim 
karşılayacak?" dedi. 
Çöken istinat duvar
ları, kapıcı dairesi ile 
Merve Sitesine ait 
depoya ve bu depoda 
bulunan eşyalara 
zarar verirken, 
Güray Sitesi 
yönetimi olay yerine 
gelerek çöken istinat 
duvarını inceledi. 
Merve Sitesi sakinle 
rine ait dairelere 
verdikleri zararı 
karşılayacaklarını 
söylediler. Manastır 
daki Güray Sitesi C 
blok'a ait istinat 
duvarının çöktüğü 
olayda yaralı veya 
can kaybı olmaması 
site Sakinlerine rahat 
nefes aldırdı.
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CKP’liler ‘Cumhuriyete 
sahip çık’ gecesinde buluştu

Ercüment ESEN
Gemlik Cumhuriyet 
Halk Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilâtı Gençlik Kollan 
Cumartesi gecesi 
AZOT Sealife tesis
lerinde düzenlediği 
"Cumhuriyete Sahip 
Çık" gecesinde bir 
araya geldiler.
Geceye CHP Bursa 
Milletvekillerinden 
Kemal Demirel, Mustafa 
Özyurt, Mehmet 
Kuçükaşık, CHP Bursa 
İl Başkanı Apdullah 
Özer, il Kadın Kolları 
Başkanı Şenay Şahin, İl 
Gençlik Kollan Başkanı 
Barış Güvenç CHP 
Gemlik ilçe Başkanı 
Erdem Akyürek ile 
yönetim kurulu üyeleri 
yanı sıra çevre ilçe ve 
beldeleri ilçe başkanı 
ile yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan 
yaklaşık 200 davetli 
gurubu katıldı. 
"Cumhuriyete sahip 
çık" gecesinde geceyi 
düzenleyen CHP Gemlik 
İlçe Teşkilatı Gençlik 
Kolları Başkanı İlkay 
Küpe yaptığı açılış 
konuşmasında, "Büyük 
Atama kurtarıcımız ilk 
öğretmenimiz biz senin 
ve yüce şehitlerimizin 
yattığı bu kutsal toprak
ların geçleriz diye baş 
larken sözlerine şöyle 
devam etti. En büyük 
eserim dediğin f 
Cumhuriyete üzerine 
titrediğin gençler sahip 
çıkmıyor. Aziz Atam! 
Kıymet bilmiyorlar.
Cumhuriyetin ne zorluk
larla kurulduğunu unut
mak istiyorlar. Tüm 
değerleri her şeyi ne 
zorluklarla kurulduğunu 
unutmak istiyorlar.
Fakat bilmiyorlar bir 
daha Mustafa Kemal 
gelmeyecek. Bu yüzden 
biz Cumhuriyet Halk 
Partisi gençleri yüreği 
mizde Cumhuriyet 
sevdası aklımızda. İlke 
ve devrimler ellerimizde 
gençliğe hitabe ve 
Bursa nutku inanç

ve gururla kanımızın 
son damlasına dek 
mücadele edeceğiz. 
Yeter ki sen rahat uyu 
canım ATAM.." dedi. 
Geceye söz alan 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Bursa Milletvekilleri 
gecede yaptıkları 
konuşmalarda “AKP 
Hükümetinin başarısız 
iktidarını atlatarak, para 
gelsin diye memleke
timizi satıyorlar. Ne var 
ne yok her şeyi götürü 
yortar. Bankalarımızın 
yüzde 30'unu sattılar. 
Halk Bankasını da 
sathıak için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Tam 
bir mirasyediler bunlar. 
Giderayak herşeyi satı 
yorlar. Cumhurbaşkanh 
ğı seçimleri olmasaydı 
erken seçimler olurdu. 
Önümüzdeki seçimlerde 
Gemlik teşkilatından 
tam destek istiyoruz. 
CHP'nin içinde kadın
larımız ve gençlerimiz 
oldukça CHP iktidar 
demektir." diye AK 
Parti hükümetini eleştiri 
yağmuruna tuttuklar. 
CHP Gemlik ilçe 
Teşkilatı'nın da en az

yeni 1000 kadın ve genç 
üye yapmasını isteyen 
milletvekilleri, Gençlerin 
alkış yağmuru altında 
tam destek gördüler.
10.Yıl Marşı partililerce 
ve'yemeğe katılan CHP 
Bursa Milletvekillerince 
neşe ve coşku ile 
hep birlikte söylenmesi 
geceye ayrı bir 
renk kattı.
Azot Sealife
Tesisleri'ndeki yemekte 
konuşmaların ardından 
Cumhuriyet Halk 
Partililer hareketli 
müzikleri eşliğinde 
bol bol göbek atıp 
seçimler önce moral 
topladılar.

7^1

İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü '

Sohbet Köşesi

GİRİT’TE YAŞANMIŞ OLAYLAR (8)
Ahmet KARADAĞ'dan dinlediğim olay ise şöyledir:
Girit'in Rukan köyünde Salih ağa ismindeki sürü sahibi, 

arada sırada yaptığı gibi olağan kontrola gidiyormuş. 
Anayoldan sapmış, patikada atı ile ilerlerken , sürünün bulun
duğu meraya yaklaştığında, patikadan biraz içeride bir çalı 
kümesi yanında, sıçramış kanlardan kırmızıya boyanmış çalı ve 
otların ayırdına varmış. Bakmış yeni kesilmiş hayvan kanı 
olduğunu görmüş. Her halde hayvanlardan birini rahatsızlık 
veya sakatlık sonucu kesmişler diye düşünmüş ve yoluna 
devam etmiş. Sürüsünün yanına varmış. Kalimera faslından 
sonra, sürünün durumunu sormuş çobana.Çoban, hayvanların 
durumunun gayet iyi olduğunu, hiçbir aksiliğin olmadığını 
bildirmiş.

- Peki etraftan başka sürü geçti mi? diye sormuş. Hayır cev
abını alınca:

- İyi amma, ileride hayvan kesmişler, kanlarını gördüm. 
Çoban irkilmiş.

- Bak bakalım hayvanlarımızdan eksik var mı?
Çoban sürünün içinde bir tur atınca, bir hayvanın noksanlığı 

ortaya çıkmış. Çoban düşünmüş,
- Epey evvel aşağı meradaki sürü sahibine benzettiğim bir 

atlı geçti, başka kimse geçmedi demiş. Salih ağa biraz durak
sadıktan sonra, o Rum'un ağılına gideyim bakayım diye atını 
çevirmiş, ağıla gelmiş. Rum Salih ağanın yaklaştığını 
gördüğünde, telaşla kütük üzerinde parçalamakta olduğu etleri 
kaldırıp gizleyebilmişse de, kütük yüzeyinde küçük bir kaç 
parça taze et şahitlik edercesine orada duruyormuş. Salih ağa

- Kolay gelsin dediğinde, Rum daha soru sorulmadan suç 
bastırır gibi

- Hayvanlardan biri hastalanmıştı, kesiverdim demiş.
- Benim hayvanlarımdan da bir hayvan kesmişler, onu arı 

yorum
- Ben bunu kendi hayvanlarımdan kestim diye yinelemiş 

Rum.
- Tamam da, sen hayvanlarından kestiğine göre, burada 

yakınlarda kesmişsindir, bana yerini gösterir misin?
- Pek yakında değil.
- O halde senin hayvanı nerede kestiğini ben göstereyim. 

Sonra benim çoban senin oradan geçtiğini görmüş.
Rum daha fazla kıvıramamış.
- Ben hayvanı tek başına dolaşırken buldum,senin olacağını 

tahmin etmedim.
- Benim veya başkasının fark eder mi?
- Bu kadar hayvanın varken, başkasının hayvanını tutup 

kesmek ayıp günah.
Konuşma uzayınca Rum baklayı ağzından çıkarmış. (Apto 

dikomas to kalitoro nasfahtome deneş anostimna idya pos 
trome pani) eş enlamı (Bizimkilerden en iyisini kessek, lezzeti 
yok, sanki bez yiyoruz.) demiş. Rum’un sözleri, “Bedava sirke, 
baldan tatlı" atasözünün doğruluğunu taşısa dahi, aşağıda 
açıklayacağım ayrıntılardan , kalite ve lezzet hususunda da 
gerçek payı taşıdığına inanıyorum.Çünkü, Girit Türklerinin daha 
önce bahsettiğim gibi büyük çoğunluğu, tarım ve hayvancılıkla 
geçinirlermiş. Geniş araziye sahiplermiş.Bu arazileri işleye
bilme çalışmalarını, aylara yaymak için, ekimi ve hasadı değişik 
mevsim isteyen çeşitli ürünler yetiştirmeğe mecbur kalırlar
mış. Ürünlerin çeşit zenginliği, onların bu günkü bilinçli yem
leme sistemine götürmüş oluyor. Ayrıca; babamdan dinlediğim 
bir olaydan (Köyde gece devriye gezen nöbetçiler, evimizde 
gece yarısından sonra ışık görmüşler, baskın olasılığı 
düşünülerek kapımızı çalmışlar, seslenip kapı açıldığında, 
babamı hayvanlara yem verir halde bulmuşlar.) anlaşılıyor ki, 
aralarındaki rekabet ve iddiacı davranışlar peri yodik bakıma 
itmiş. Konuşmalarından hayvan beslerken dikkat ettikleri 
hususlardan aklımda şunlar kalmış. >

Ekinler biçilip kaldırıldığında, sürünün o tarlada çok kısa 
süre tutulup çıkarılması, ancak bir hafta on gün geçtikten 
sonra uzun müddet orada ^ayılabileceği çobanlara tenbih 
edilirmiş. Arpa, burçak, bakla, fiğ, araka hayvanları kızıştırır, 
etlerini sıkı yapar, ağır bastırırmış. Buğday yulaf, mısır, çavdar 
ise hayvanları serin tutarmış. Hayvanlara ne kadar çeşitli yem 
(ıslatarak veya kırdırarak) verilirse, o kadar iştahları açılır, besi 
alır ve eti lezzetli olurmuş. Keçilerin hafif zehirli ot yedikleri 
görülürmüş. Sığırların katiyen zehirli ot yedikleri görülmemiş. 
Yedikleri bütün otları, insanların güvenle yiyebileceklerini işit- 
miştim.Hayvanlar üzerindeki bu olumlu tespitlerden, kendileri 
ne faydalanma payı çıkarmış olduklarını söyleyebilirim. Ablam, 
özel olarak öğütülmüş arpa, yulaftan ipek elekle elenmiş un 
elde ederek bebeklere mama ve kurabiye yaptıklarını anlat
mıştı. Yine çok yakınımın genç ölümü sebebiyle cenaze evine 
gönderilen yemekler arasında, yaşlı bir kadının, ölenin eşine, 
bakla pişirdim, bakla çok sert bir yiyecek, ondan birkaç kaşık 
yemeğe çalış sana dayanma gücü versin, metanetini arttırsın 
diye tenbihte bulunduğunu hatırlıyorum. Giritlilerin baklaya 
bakış açıları çok değişiktir. Onu çok severler ve değişik şekilde 
istifade etmesini bilirler. Bitkisinin körpe uçlarından yeşil sala
ta yaparlar. Körpe iç baklayı, zeytinle hafif tuzlu salatalık 
niyetine bol bol tüketirler. Taze ve kuru bakladan başta fava 
olmak üzere değişik lezzette çok çeşit yemekleri vardır.
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Bursa Biiyükşelıir Belediyesi Microsof 2007 Zirvesi’nde
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
’e-belediyecilik'te 
gerçekleştirdiği 
uygulamalar 
Microsoft'un 
İstanbul'da yapılan 
Belediye Zirvesi’nde 
ele alındı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bilgi Işlçm 
Şube Müdürü Kemal 
Alioğlu, İstanbul 
Lütfi Kırdar Kongre 
ve Sergi Sarayı'nda 
gerçekleştirilen 
Microsoft 2007 
Zirvesi’nde ’e- 
belediyecilik'le ilgili 
gerçekleştirdikleri 
uygulamaları anlattı. 
Alioğlu, teknolojik 
gelişmelerin 
hızla değiştiği 
günümüzde, değişen 
teknolojileri kulla
narak insana hizmet 
etmenin ve şeffaflaş
manın temelini teşkil 
eden yeni bir. yerel 
yönetim anlayışının 
oluştuğunu 
belirterek, "Çağın 
hızına ve işlem kapa
sitesine ulaşması 
için var olan teknolo
jik altyapının getiri
lerini kullanmak yerel 
yönetimlerin artık 
göz ardı edemeye

cekleri bir durum 
haline gelmiştir." 
dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nde 
iletişim altyapısının 
güçlendirildiğini ve 
E-Belediye Uygulama 
Yazılımı Projesi'nin 
başladığını ifade 
eden Alioğlu, 
"E-belediyecilikle 
kaynakların etkin 
paylaşımı, bilginin 
kaynağından üretil
erek paylaşılması, 
bilgiye anında 
ulaşım, şeffaflık, 
faaliyet maliyetlerinin 
takibi, projelerin 
takibi ve vatandaş 
ile etkileşimi 
hedefliyoruz" dedi.

Belediyenin tüm 
birimlerine iş ihti 
yacına yönelik 
yazılımların 
gerçekleşme 
oranını 2008 yılı 
sonuna kadar 
tamamlamayı 
hedeflediklerini 
anlatan Alioğlu, 
bu kapsamda mobil 
uygulamaları y 
aygınlaştırmayı da 
amaçladıklarını söz
lerine ekledi. 
Microsoft yönetici
leri, e-belediyecilik 
uygulamalarında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin son 
2 yılda önemli 
mesafe kat 
ettiğini belirtti.

Bu arada Avrupa 
Birliği'ne uyum 
sürecinde yerel 
yönetimler ve yerel 
yönetimlerde bilgi 
teknolojilerinin 
önemi Microsoft 
Zirvesi’nde 
düzenlenen panelde 
tartışıldı. Zirvede 
ayrıca Türkiye'de 
'Belediyeciliğin 
Gelişimi', 'AB 
Uyum Sürecinde 
Yapılması Gereken 
Çalışmalar', 'Bilgi 
İletişim 
Teknolojilerinin 
Belediyecilik ve 
Hizmet Sektörlerinin 
Gelişimindeki Önemi 
ve Katkısı' konuları 
ele alındı.

Marmara’da canlı 
türleri tehlike altında
Türk Deniz Araştır 
maları Vakfı (TÜDAV) 
Genel Sekreteri Yrd. 
Doç. Dr. Bülent 
Topaloğlu, acil ted
birler alınmadığı tak 
dirde Marmara Deni 
zi'ndeki 50'ye yakın 
balık türünün yok 
olacağını bildirdi. 
TÜDAV Genel 
Sektereri Topaloğlu, 
konferans vermek 
üzere geldiği 
Bursa'da Marmara 
Denizi'nin ekolojik 
yapısı hakkında 
açıklamalar yaptı. 
Dökülen endüstriyel 
ve evsel atıklar 
nedeniyle Marmara' 
daki canlı türlerinin 
yaşama savaşı ver 
diğini belirten Topal 
oğlu, acil tedbirler 
alınması gerektiğinin 
altını çizdi.
Marmara Çenizi'nde 
yaşayan 50'ye yakın 
canlı türünün atıklar 
nedeniyle tehlike 
altında olduğunu 
vurgulayan Topaloğ 
lu, "Marmara'da 
yaşayan canlı tür

lerinin hayatlarını 
devam ettire
bilmeleri için acil 
tedbirler alınması 
gerekiyor. Denizde 
nesli tehlike altında 
olan türler var. Balık 
çılıkta düzensiz avcı 
lık, her türlü önleme 
ve balıkçıların iyi 
niyetlerine rağmen 
ne yazık ki hala 
yapılıyor. Bunların 
mutlaka ama mutla
ka önlenmesi gere 
kiyor. Tek taraflı 
polisiye tedbirlerle 
mücadele olmaz. 
'Sahil güvenlik 
engellesin' diye bir 
şey yok. Mücadele 
başlatılmazsa, bu 
gidişle balıkları 
albümlerde, resim
lerde göreceğiz. Ve 
Marmara Denizi 
elden gidecek. 
Sadece balık türleri 
değil, 50'ye yakın 
canlı türü tehlike 
altında. Marmara 
karidesleri ile cik cik 
diye tabir ettiğimiz 
kum midyeleri de 
tehlike altında" dedi.
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e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Karagöz, BUSMEK ile canlanıyor Serbest Kürsü

insanların el beceri
lerinin ön plana 
çıkarılması ve kentte
ki insan gücünün 
niteliklerinin artırıl
ması için Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
başlatılan Bursa 
Sanat ve Meslek 
Eğitimi Kursları (BUS 
MEK), yeni alanlarda 
açılan eğitim imkan
larıyla devam ediyor. 
Bursa’nın en önemli 
simgelerinden biri 
olan ve orta oyu
nunun atası olarak 
kabul edilen Karagöz 
sanatının incelikleri, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Karagöz Sanat 
Evi’nde BUSMEK 
tarafından açılan 
kurslar ile yeni 
nesillere aktarılıyor. 
Cumartesi ve Pazar 
günleri sabah ve öğle 
olmak üzere iki grup
ta eğitim alan kursi 
yerler, “Karagöz 
Gölge Oyunu Tasviri” 
ile “Gölge Oyunu 
Oynatımı” konuların
da bilgiler alıyor.
Karagöz Sanat 
Evi’nde Hayali Birol 
Şenkal ile birlikte 
kursiyerlere ders 
veren Karagöz Ustası

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK »8 KİRALMINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LLIX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
Eski,Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balikpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D.4 Sadık Fatma Apt. 34110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 
';• .,** • . . Önünde 115 m2 Bahçeli

, , KKumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Ümurbey’de.12dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

trafik, Kaskobask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Mac7de~OZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Hayali Nevzat Çiftçi, 
bu kursun Türkiye 
çapında açılan ilk 
Milli Eğitim Bakanlığı 
onaylı Karagöz kursu 
olduğunun da altını 
çizdi. Çiftçi, katılım
cılara Karagöz’ün 
tarihçesinden, oyun 
bölümlerine, karak
terlerin özellik
lerinden, musikisine 
kadar her konuyu 
detaylıca anlattık
larını belirtti. Kursun 
ilk bölümünün 
haziran ayına kadar 
devam edeceğini 
belirten Çiftçi, “Hazi 
ran ayına gelindiğin 
de kursiyerler, Kara 
göz figürlerini çizip, 
yapıp, oynatabilecek 
duruma gelecekler. 
Ancak Karagöz 
Sanatı bununla da 
bitmiyor. Gölge 

oyunu çalışması ve 
eğitimi sürekli devam 
eden bir sanat. Bu 
nedenle haziran ayın
dan sonra başlaya
cak ikinci dönemde 
de çalışmalar süre
cek. Öğrenenler 
kendilerini geliştire
cek, yeni kursiyerler 
ise sıfırdan çalış
maya başlayacak. 
Karagöz’de gelenek
sel olarak geçmişten 
gelen 28 oyun var. 
Yeni dönemde ise 
bunlara 8 oyun 
daha-katılmış. Kurs 
süresince katılım
cılara tüm oyunlarla 
ilgili gerekli bilgileri 
aktarmaya çalışa
cağız” dedi.
Ana okulları ve 
ilkokul birinci sınıf 
düzeyindeki 
eğitimcilerin de

£

Karagöz Sanatı ve 
gölge oyunu 
konusunda bilgilen
mesi gerektiğini 
belirten Çiftçi, çocuk
ların büyük ilgisini 
çeken bu sanatın 
eğitim alanında 
önemli katkıları ola
cağını ifade etti.» 
Çiftçi, kursların yanı 
sıra Şubat ayı boyun
ca da Karagöz Sanat 
Evi’nde Karagöz gös
terilerinin devam 
edeceğini sözlerine 
ekledi.
BUSMEK tarafından 
düzenlenen kurslar 
ile gölge oyunu 
sanatının kentteki 
yerini daha da 
sağlamlaştıracağını 
vurgulayan Büyük 
şehir Belediyesi 
Kültür ve Sanat 
Danışmanı Ahmet 
Erdönmez, Karagöz 
Sanat Evi’nde ilk 
dönemi haziran ayına 
kadar sürecek 
kurslara zaman 
zaman Türkiye’nin 
dört bir tarafından 
gelecek Karagöz 
ustalarının da katıla 
rak kursiyerlere 
bilgiler aktaracağını 
belirtti.

Kar yağışı 
etkisini 

gösteriyor
Soğuk hava ve kar 
yağışı yurdun 
çeşitli yerlerinde 
etkili olurken, 
ulaşımın da akşamı
na neden oluyor. 
Kar yağışı ve sis 
nedeniyle Kayseri- 
Develi kara yolu 
ulaşıma kapandı. 
Bolu Dağı’nda etkili 
olan kar yağışı, bu 
güzergahtaki trafi 
ğin aksamasına 
neden oldu. Düzce- 
Akçakoca D-655 
kara yolu da Tepe 
köy, Kabalaktepesi 
ve Şifahsu mevki- 
lerindeki kar nede 
niyle trafiğe 
kapandı.
Bu arada, Batı 
Karadeniz böl
gesinde fırtına 
nedeniyle dalga 
boyunun 4 metreye 
kadar yükseldiği 
bildirildi. 
Düzce’de etkili 
olan yağmur 
nedeniyle su 
taşkınları 
meydana geldi. 
Çok sayıda 
zincirsiz araç, 
buzlanma nedeniyle 
yolda kaldı

Tamer SİVRİ 
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu I 
Genel Başkan Yardımcısı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, 
SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜRLÜLERE 

VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK (4)

Cumartesi gününden devam ....
(6) Ağır özürlü olduğu tespit edilenler, bu 

Yönetmeliğin ekinde yer alan EK- 3 sayılı form
da gösterilen raporun Özürlü sağlık kurulu 
Raporunun Sonucu bölümünün Ağır Özürlü kıs
mında evet ya da hayır ifadesi yazılarak belirtilir 
ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz. Ağır 
özürlü olduğu Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile 
belgelendirilenler; bakım hizmeti, alabilmek 
amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu il müdürlüklerine başvurabilirler.

(7) Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmet
lerinden yararlanmak isteyen kişiler için verile
cek raporlarda ; ayrıntılı teşhis ile tüm vücut 
fonksiyon kaybı oranı ve raporun sürekli olup 
olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi 
mutlaka yazılır. Tüm vücut fonksiyon kaybı 
oranı % 40 ve üzerinde bulunanlar ve özel 
eğitim hizmetlerinden faydalanabilmek isteyen 
kiler, kendilerine düzenlenen Özürlü Sağlık 
Kurulu Raporu ile il milli eğitim müdürlüklerine 
başvururlar.

Özürlü sağlık kurulu raporu itiraz 
MADDE 10 - (1) Özürlü sağlık kurulu rapo 

runa; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu 
isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgili 
ler itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu 
raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulun
duğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağ 
hk müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu 
alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık ku 
rulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönde 

| rilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile 
itiraz üzerine verilen özürlü sağlık Kurulu rapo 
rundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık 
kurulu raporu kesinleşir.

(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı ol 
ması durumunda, bu Yönetmeliğin ekinde yer 
alan EK-2 sayılı listede belirtilen hakem has
tanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın 
bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene 
edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim 
edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü fl 
kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü 
sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

(3) Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker has
tanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri persone line 
verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz 
esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetle rinin ilgili 
mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık 
kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hasta nesi ile 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydar paşa 
Eğitim Hastanelerince kesin olarak karara 
bağlanır.

Birden fazla özür durumunun bulunması 
MADDE 11 - (1) Birden fazla hastalığı veya 

özrü bulunanların, özür durumuna göre tüm 
vücut fonksiyon kaybı oranlarından, en fazla 
kayba sebep olan hastalığın vücut fonksiyon | 
kayıp oranı esas alınır. Diğer rahatsızlıklara ait 
vücut fonksiyon kayıp oranları Balthazard 
Formülü ile toplanarak genel vücut fonksiyon \ 
kayıp oranı hesaplanır.
(2) Balthazard Formülü aşağıdaki şekilde uygu
lanır: a) Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları 
ayrı ayrı tespit edilir, b) Bu oranlar en yükseğin
den başlanarak sıraya konulur, c) En yüksek 
oran özürlünün tüm vücut fonksiyonunun 
tümünü gösteren % 100’den çıkarılır, ç) Bu 
çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen tüm 
vücut fonksiyon kaybı oranı ile çarpılır. 
Çarpımın 100’e bölünmesinden çıkan rakam en 
yüksek tüm vücut fonksiyon kaybı oranına 
eklenir; böylece, birinci ve ikinci arıza ların tüm 
vücut fonksiyon kaybı oranı bulunmuş olur, d) 
Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci arızaların 
kayıp oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki d 
oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır, e) 
60 yaşın üzerindekilerde; genel vücut fonksiyon 
kayıp oranına Baltha zard Formülü ile % 10 |
eklenir.(3) Balthazard formülünün uygulanması
na ilişkin olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer 
alan EK- 5 sayılı Birle şik Değerler Tablosu da 
kullanılabilir. Devamı var...
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Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, bazı bankala 
nn, "limit aşım 
ücreti", "yıllık kart 
ücreti" ve "komisyon 
ücretlerinden" ciddi 
ölçüde haksız kazanç 
elde ettiklerini öne 
sürerek, bu durumun, 
tüketici haklarına 
olduğu kadar ticaret 
etiğine de aykırı 
olduğunu bildirdi. . 
Aygün, yaptığı yazılı 
açıklamada, Kredi 
Kartları Yasasına 
göre, bankaların 
müşterinin talebi 
olmadan limit artıra
mayacaklarını belirte 
rek, yasayı dolaylı 
yollardan delen bazı 
bankaların, müşteri 
nin harcama limitini 
aşmasına göz yumup 
ardından da "limit 
aşım ücreti" talep 
ettiklerini belirtti. 
Limit aşımı halinde, 
aşılan miktara işlem 
tarihi ile ödeme tarihi 
arasındaki süre için 
akdi faiz uygula 
nabileceğini belirten 
Aygün, "Bankalar,

Irak’tan Türk firmalara tehdit
Irak Milli Petrol 
Şirketi SOMO'nün, 
Irak'a petrol ürünleri 
taşıyan Türk fir-. 
malarına, "Bundan 
sonra işe devam 
etmek istiyorsanız 
kuzey eyaletlerindeki 
yetkililerle temas 
geçin" şeklinde yazı 
gönderdiği öğrenildi. 
Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
bir soru üzerine 
olayı doğrularken, 
"Türkiye'yi test etmek 
isteyenler, bunun 
bedelini öder" 

Q_ Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdânırnj 
kaybettim. Hükümsüzdür.

X AHMET AYDIN

1992 Model Renault Brodvvay 
LPG’li ruhsata işli araç f= sahibinden satılıkS5 Tel : 0 505 627 79 08

akdi faizden 
başka herhangi 
bir ücret talep 
edemezler" dedi. 
Tüketicilere, "Kredi 
kartınızın limitini 
aşmamaya özen 
gösterip" 
.tavsiyesinde bulunan 
Aygün, limit âşim 
ücreti talep eden 
bankalara itiraz . 
edilmesini, gerekirse 
tüketici hakem 
heyetlerine başvurul
masını önerdi. 
Aygün, bankaların, 
borcunu kapatmak ; 
isteyen müşterilerine 
kolaylık göstermeme
si durumunda, 
önümüzdeki aylarda 
yeni bir kredi kartı . 
faciasıyla karşı 
karşıya kalınâbile- 
ceğini ifade etti. 
Yıllık enflasyonun 
yüzde 9.65 olduğu . 
göz önünde tutul
duğunda, Merkez 
Bankası tarafından 
yüzde 5.63 olarak 
ilan edilen kredi kartı 
akdi faiz oranının 
yüksek olduğunu ; 
vurgulayan 

diyerek tepkisini ' 
dile getirdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Irak Milli Petrol 
Şirketi SOMO, Irak'a 
petrol ürünleri 
ihracatı yapan ve 
sözleşmesi sona eren 
Türk firmalarının yeni 
sözleşme taleplerini 
kabul etmeyerek, 
SOMO Genel Müdürü 
Dr. Fallah Alamri 
imzasıyla bir 
yazı gönderdi. 
Firmalara gönderilen 
yazıdâ, "Bahse 
konu kontratlar

Aygün, "Yıllık 
enflasyonun yüzde 
9.65 olduğu 
bir ekonomide aylık 
faiZih yüzde 5.63 
olması tefeciliktir" 
görüşünü dile getirdi. 
Aygün, bazı 
bankaların yüzde 
5.63'ten daha düşük 
faiz uyguladıklarını 
belirterek, tüketici
lerin en düşük 
faizi uygulayan 
bankaların kredi 
kartını tercih etmesi . 
gerektiğini ifade etti. 
Bankaların, "limit 
aşım ücreti", "yıllık 
kart ücreti" ve 
"komisyon ücret

tarihinde sona 
ermiştir. Ançak^ 
Türkiye üzerinden 
Irak'a petrol ürünü 
sevkiyatına devam 

lerinden" ciddi 
ölçüde haksız 
kazanç elde 
ettiklerini, bu 
durumun tüketici 
haklarına olduğu 
kadar ticaret etiğine 
de aykırı olduğunu 
öne süren Aygün, 
bankaların sadece 
yıllık kart ücretinden 
yaklaşık 973 milyon 
YTL kazanç elde 
ettiklerini bildirdi. 
Aygün, tüketicilerin, 
yıllık kart ücretini 
iade etmeyen 
bankaları tüketici 
hakem heyetlerine 
şikayet etmelerini 
istedi.

etmek istiyorsanız 
kuzey eyaletlerindeki 
ilgili yetkililerle 
temasta bulununuz" 
denildi.

Geçici işçilere 
daimi kadro yolda

Kamuda çalışan 
yaklaşık 215 bin 
geçici işçinin 
daimi kadroya 
alınmasına ilişkin 
yasa tasarısının, 
bugün Bakanlar 
Kurulu'nda imzaya 
açılması bekleniyor. 
Son değerlendirme
si yapılan yasa 
tasarısına göre, 
kamu kurum, 
kuruluş ve 
idarelerinde 6 ay 
ve daha fazla 
süreyle çalışan 
geçici işçiler, 
daimi kadroya ya da 
sözleşmeli personel 
statüsüne 
geçirilecek.
Mevsimlik ve kam
panya işçileri ile 
orman yangınıyla 
mücadelede ve 
belediye şirket
lerinde çalışan 
geçici işçiler ise 
kapsam dışında 
tutulacak.
Geçici işçi, 
sözleşmeli statüye 

İnter 361 model MF LB 002826 
sicil nolu B. 07 OGEL/6507-26-2 
onay nolu yazar kasa ruhsatımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
RİCAL DANIŞ

geçirilme talebini 
veya mevcut 
statüsünde 
çalışmaya devam 
etmesine ilişkin 
tercihini, 15 gün 
içinde yazılı olarak 
ilgili idare, kurum 
veya kuruluşa 
bildirecek.
Sözleşmeli 
personel 
pozisyonlarına 
geçmeyi kabul 
etmeyenler, vizesi 
yapılacak geçici 
iş pozisyonlarında 
çalışmayı 
sürdürecek.
Düzenlemeden 
etkilenecek 
sendikaların 
tasarıya eleştirileri 
ise sürüyor. 
Tez-Koop İş, 
Belediye-iş ve 
Petrol-lş, 
sözleşmeli personel 
statüsünün işçi 
olarak çalışanların 
kazanımlarını 
ortadan kaldıra
cağını savunuyor.

SATILIK

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

ELEMANLAR ARANIYOR
Ön muhasebe bilen ve bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BAY ve BAYAN garson alınacaktır.
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

BURSA HfiKİMİVGT V€ K€NT 
GflZ€T€L€RİN€ İLfiN ve RGKLRM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

eleman ilanlannız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
reklamlannız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Faz: 513.35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.qemlikkorfezqazetesLcorW^
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Çocuklar tatilde 
bilgisayarı abartmayın

Barış Güler’in 
kaleminden

Sağlık Bakanlığı, 
çocukları yarıyıl tati
line giren ebeveyn
lere "çocuklarınızın 
beslenmesine özen 
gösterin", "zaman
larını teylevizyon ya 
da bilgisayar karşı 
sında değil, parkta, 
bahçede geçirmeleri
ni sağlayın” 
önerisinde bulundu. 
Sağlık Bakanlığı, 
ebeveynlere, çocuk 
larının iyi beslene 
bilmesi ve tatil döne
minde iyi vakit 
geçirebilmeleri için 
önerilerde bulundu. 
Sağlık Bakanlığı’n 
dan yapılan açıkla
mada, hızlı büyüme 
ve gelişme nedeni ile 
okul çağı çocuk
larının pek çok besin 
öğesine olan ihtiy
acının hayatın diğer 
dönemlerine oranla 
daha fazla olduğu 
belirtildi. Bu 
dönemde çocukların 
doğru beslenme 
alışkanlıkları kazan
maları ile yeterli ve 
dengeli beslen
melerinin oldukça . 
önemli olduğuna 
değinilen açıklama
da, Türkiye’de 
çocukların hatalı 
beslenme alışkanlık
ları nedeniyle önemli

I sağlık sorunlarına 
sahip olduklarına 
işaret edildi. 
Açıklamada, çocuk
luk dönemindeki bu 
hatalı beslenme 
alışkanlıklarının, 
büyüme ve gelişme 
yanında okul perfor
mansını da olumsuz 
yönde etkilediği ifade 
edilerek, "Ayrıca bu 
dönemde yapılan 
hatalı beslenme 
uygulamaları, 
alışkanlık sebebiyle 
ileriki dönemlerde de 
devam etmekte olup, 
kalp hastalıkları, yük
sek tansiyon ve şiş
manlık gibi hastalık
lar için de temel risk 
faktörü oluşturmak
tadır. Sağlıklı beslen
menin yanında ço 
cukların daha hare 
ketli bir yaşam tarzı 
benimsemelerinin 
sağlanması, fiziksel 
aktivite düzeylerinin 
arttırılması ve bu 

konuda desteklen
meleri ile sağlıklı 
olmalarının ön koşu
lu sağlanmış olur. 
Tüm bunlar aynı 
zamanda çocukların 
dikkat ve uyum 
yeteneklerinin 
geliştirilmesi ve 
sosyalleşmeleri 
açısından da çok 
önemlidir" denildi. 
Tatil süresince 
çocukların kişisel 
gelişimi, çevre ile 
iletişimi ve hareketli 
yaşamı engelleyen 
ekran (televizyon, bil
gisayar, cep telefonu 
vb) bağımlısı olması
na izin verilmemesi 
gerektiği kaydedilen 
açıklamada, ebeveyn 
ler tarafından bun
lara yasaklama ye 
rine sınırlandırılma 
getirilmesinin, izle
nilecek olan program 
larda seçici davranıl- 
masının daha uygun 
alacağına dikkat çek
ildi. Açıklamada, 
uzun süre bilgisayar 
oyunları, internet ile 
vakit geçirmek ve 
televizyon seyretmek 
yerine, çocukların 
daha hareketli ola
cağı aktivitelerin ter
cih edilmesi ve bu 
konuda cesaretlen 
dirilmeleri gerektiği 
vurgulandı. 
Açıklamada şu 
önerilere yer verildi: 
"-Çocukların sağlıklı 
alışkanlıklar edin
mesinde en büyük 
rolü aileler üstlen
mektedir. Eğer 
ebeveynler yeterince 
hareketli ise çocuk
ların da hareketli 
olma ihtimali çok 
yüksektir. Ama 
sürekli televizyon ve 
bilgisayar karşısında 
oturuyor ve bu esna
da bol kalorili besin
leri tüketiyorlarsa, 
çocuklarda da aynı 
davranış biçimi 
görülmektedir. Bu 
nedenle ebeveynlerin 
çocukları ile birlikte 
daha sık fiziksel 
aktivite (yürüyüş 
yapma, bisiklete 
binme, top oynama 
ev ve bahçe işleri ile 
uğraşma vb) yap
maya özen göster
melidirler.”

ÇİZİYORUM
7 YAŞ

Yakıt masrafını azaltmanın yolları
Aracın değer kay
bının yanı sıra, 
cebinizden çıkacak 
en büyük para benzin 
harcamalarıdır. Bu 
konuda dikkat ede
ceğiniz birkaç nokt: 
tasarruf yapmanızı 
sağlayabilir 
-Aracınızın kullanım 
kılavuzunda yazan 
benzin sarfiyatı veri
len, gerçek bayat
takinden farklı ola
bilir. Örneğin Avrupa 
Birliğine üye ülkeler
den birinden aldığınız 
bir otomobilin yakıt 
sarfiyatı verileri 
İstanbul trafiği 
ortalamasının 
altında olabilir.

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı Seanslar
MASKELİ BEŞLER IRAK 11.45 - 14.15 • 16.15 * 18.30 - 20.30
AMERİKALILAR KARADENİZDE (2) 12.00 - 14.005 • 16.15 - 18.15 - 20.00 
EVE GİDEN YOL 19.30 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER 12.00 • 14.00 • 18.00 - 20.30

IRAK (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

-Aracınızı çok 
yavaşta kaldırmak 
iyi bir tasarruf 
yöntemi değildir 
ve bu diğer sürücü
leri rahatsız edecek
tir. Normal bir 
şekilde kalkıp 
hızlanın ve 
mümkün olan 
en üst vitese atın. 
-Aracın motor devrini 
dakikada 2000 ila 
3000 arasında tutun, 
50-60 kilometre 
hıza ulaşınca 5. 
viteste seyredin. 
-Bir dakikadan 
uzun bekleyeceğiniz 
zaman motoru 
durdurun.
-Her zaman kul-1

(andığınız yolların 
alternatifine bakın. 
Eğer biraz daha uzun 
ama daha az dur kalk 
yapacağınız bir yol 
bulursanız, tasarruf 
edebilirsiniz.
-Camları ve açılır 
tavanı kapalı tutun. 
Lastiklerinizin olması 
gereken basınçta 
olmasına kesinlikle 
dikkat edin. Hava 
direnci ve sürtünmeyi 
arttıran düşük lastik 
basıncı benzin sarfiy
atını arttır.
-Müzik sistemindeki 
amfi, buğu önleyici 
ve klima benzin 
sarfiyatını arttırır. 
-Kurumlu ve yağı 

eski bir motor benzin 
sarfiyatını arttırır.
-Lastik basıncınızın 
doğru olduğundan 
emin olun, düşük 
lastik baıncı 
sarfiyatı arttırır.
-Arabanızın hava 
filtresini düzenli 
değişimine dikkat 
edin; zor nefes . 
alan bir araba 
benzini daha 
çok yakar.
-Orjinalinin 
dışında buji 
kullanmayın.
-Sert hızlanmalardan 
kaçının, sabit bir 
tempo ile sürün, 
mümkünse hız 
sabitleyici kullanın.
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Vitamin hakkında bilmedikleriniz!
Bütün vitaminler en 
geniş açıklamalarıyla 
okurlarımıza açıldı. 
Hangi vitamin nere 
lerde var, hangi vita
minleri ne zaman 
daha fazla almalıyız? 
Vitaminler, vücudun 
metabolik gereksinim
leri için vazgeçilmez 
olan ve vücutta yete 
rince ya da hiç elde 
edilemediği için 
dışarıdan alınması 
gereken küçük 
organik moleküllerdir. 
Klasik olarak vitamin
ler, yağda ve suda 
eriyenler biçiminde iki 
gruba ayrılır. Yağda 
eriyen vitaminler 
yağlarda, pişmemiş 
sebzelerde, tahıllarda, 
tereyağında, balık 
karaciğeri ve balık 
yağında, kaymak ve 
süt gibi yağlı besin
lerde bulunur.
Yağda eriyen 
vitaminler A. D, E ve 
K vitaminleridir.
Suda eriyen vitamin
ler B grubu vitaminler 
ile C vitaminidir.
A vitamini (retinol 
veya akseroftol) 
Yalnızca hayvanlarda 
bulunan ve yağda 
eriyen doymamış bir 
alkoldür.Sutte, yumur
ta sarısında, ton ve 
morina balıklarının 
karaciğer yağında 
(balıkyagı) bulunur. 
Havuç ve havuç 
benzeri sarı-turuncu 
renkli sebzelerde A 
vitamininin ön mad
deleri vardır.
A vitamini eksik-" 

liğinde gözde ve 
deride keratoz, 
kseroftalmi (göz akı 
ve korneanın parlak
lığını kaybederek 
kuruması), foliker 
hiperkeratoz ( deri 
hastalığı) ve gece 
körlüğü görülür.
D vitamini
Daha etkili olduğun
dan tedavide daha 
çok kullanılan D2 vita
mini (ergokalsiferol) 
ve D3 vitamini (köle 
kalsiferol) olmak 
üzere iki tipi vardır. 
Molekül yapısı steroi- 
dlerle aynıdır.D2' nin 
kaynağı deridir; 
derideki 7- dehidroko 
lestrol, mor ötesi ışın
ların etkisiyle vitamin 
D2’ ye dönüşür. D3 
vitamininin kaynağı 
besinlerdir; daha çok 
et, süt ve yumurta 
sarısında bulunur. 
Normal olarak güneş 
ışığı alan insan 
vücudunda D vitamini 
yeterince üretilir. Ama 
yenidoğanlarda, 
büyüme çağındaki 
çocuklarda, gebelik 
ve süt emzirme 
dönemlerindeki kadın
larda besinlerle dışar
dan daha fazla miktar
da alınması gerekir. 
D vitamini eksik
liğinde çocuklarda 
raşitizm, yetişkinlerde 
osteomalazi (kemik 
yumuşaması) gelişir. 
E vitamini 
(alfa-tokoferol) . 
Başta tahıl olmak 
üzere ıspanak, kabak, 
lahana, marul gibi 

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 5-13 18 79
Gar. Kom.. f <<513.12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk.Kütüphane 513 13 53
AskeHtkŞb. 513 10 57
Karayolları'. 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
- «KAVmAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

OTOBÜS

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 51*3 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

yeşil sebzelerde bol 
miktarda bulunur, 
insanda karaciğerin 
yanı sıra yağlı doku
larda, böbrekte, 
kalpte, kaslarda ve 
böbreküstü bezi 
kabuğunda depolanır. 
Fazla olan bölümü 
idrar ve dışkıyla atılır. 
Antioksidan özellik 
gösterir. E vitamini 
eksikliği son derece 
ender görülür ve 
kansızlık biçiminde 
ortaya çıkar.
K vitamini 
Sebzelerin yeşil 
bölümünde, ıspanak
ta, kabakta, marulda, 
yeşil domateste, 
çam iğnesinde, yeşil 
biberde bol bulunur. 
K vitamini insan 
bağırsağındaki bir 
grup bakteri tarafın- 
danda üretilir.
K vitamininin tamamı
na yakını kullanılır, 
yanhzca küçük 
bir bölümü 
karaciğerde depolanır. 
K vitamini eksikliği 
son derece nadirdir 
ve kafada, sindirim 
sisteminde, idrar yol
larında, akciğerlerde 
ve deride kanamalara 
yol açar. K vitamini 
yanlızca kanamalı 
hastalarda eksikliğini' 
gidermek için 
kullanılır.
B vitamini
Suda eriyebilen, 
molekül yapılarında 
bir azot atomu bulu
nan, bazı enzim sis
temlerinin etkinliğini 
arttırıcı koenzimler 

olarak işlev gören 15’ 
e yakın değişik 
maddeden oluşan bir 
vitamin gurubudur. 
B1 vitamini (tiyamin) 
Buğday başağı, 
kepek, bira mayası, 
sebzeler gibi bir çok 
besinde bol miktarda 
bulunur. Memelilerin 
karaciğer, böbrek, 
kalp, beyin ve 
bağırşaklarında az 
miktarda bulunur. 
Sebzelerin pişirilmesi, 
sütün kaynatılması ve 
sterilize edilmesi 
(mikroptan arındırıl- 
ması)-çok miktarda 
tiyamin kaybına yol 
açar. Tiyamin ince 
bağırsaklardan etkin 
taşınma mekanizma 
sıyla emilir.
Vücutta depolanmaz 
ve kullanılmayan 
bölümü yemekten 
üç saat sonra 
böbrekler yoluyla 
tamamen dışarı atılır. 
B1 vitamini 
yetersizliğine bağlı 
olarak gelişen 
hastalık tablosunda 
depresyon, 
huzursuzluk, 
bellek zayıf lığı ve 
dikkat azalması, 
hipotoni (kas gevşek
liği) ve anoreksi 
(iştahsızlık) yer alır 
B2 vitamini 
Hayvansal besinlerde, 
bira mayası, buğday 
başağı, yeşil sebzeler, I 
havuç, enginar, fındık. I 
yerfıstığı ve mercimek | 
gibi bitkisel besin
lerde bol miktarda 
bulunur.

İngiltere'de yapılan 
araştırmada, kuruntu
ların ve şüpheli 
düşüncelerin kalp 
krizi sebebi olduğu 
ortaya çıktı.
Bilim adamları, 
şüpheci insanların 
kanında iltihap 
olduğunu belirledi. 
Kandaki bu iltihap 
bileşeni de 
doğrudan kalp 
krizine neden oluyor.

Kuruntu ve
şüphe kalbe

zarar

Michigan 
Üniversitesi'nde 
yaşları
45-84 arasında 
arasında değişen 
7 bin kişi üzerinde

yapılan detaylı 
araştırma sonucunda 
ortaya çıkarılan bu 
gerçek, duyguların 
fiziksel sağlık 
üzerindeki etkisini 
bir kez daha gözler 
önüne serdi

GEMÜK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 
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Gemlikspor: 2 İnegöl Kurtuluşspor: 0

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci küme 
gençler ligi 4 grupta 
mücadele eden 
Gemlikspor, ilk 
galibiyetini İnegöl . 
Kurtuluşspor 
karşısında aldı.
Oynadığı 4 maçta iki 
beraberliği bulunan 
Gemlikspor evinde 
oynadığı maçta 
Kurtuluşspor'u 2-0 
yenmeyi başardı. 
Maça iyi başlayan 
Gemlikspor 9 dakika 
da Faruk'la 1-0 öne 
geçti. Yakaladığı 
pozisyonları değer

lendiremeyen 
Gemlikspor ilk yarıyı 
1-0 önde kapatırken, 
uzatma dakikalarında 
Muharrem'in 
gördüğü kırmızı 
kartla soyunma 
odasına 10 kişi 
döndü, ikinci yarıda 
10 kişiyle rakibine 
üstünlük kuran 
Gemlikspor gençleri 
yüzde yüz golleri 
değerlendiremedi. 
Oyunun bu skorla 
bitmesi beklenirken 
90+2'de Samet attığı 
golle Gemlikspor'un 
maçtan 2-0 galibiyetle 
ayrılmasını sağladı.

SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Muhsin Şahin (6) 
Ender Çelik (6) 
Sefa Uğur (6) 
GEMLİKSPOR : 
Bilal (5) Mehmet (6) 
(Tanju 5) Fatih (7) 
Faruk (8) Sercan (7) 
Metin (7) Selcan (6) 
(Mutlu 5) Samet (7) 
Adem (5) (Volkan 3) 
Muharrem (4) 
Selçuk (6)
İNEGÖL KURTULUŞ : 
Alpay (4) Mehmet (3) 
Isa (4) Efe (4) Aykut 
(4) Tarık (5) Burak (4) 
Gürbüz (4) (O. Han 2)

Tolga (4) (Yusuf 2) 
İbrahim (5) Fehim (5) 
(Ali 2)

GOLLER : Dk. 9 KIRMIZI KART :
Faruk Dk. 90+2 Samet Dk. 45+2 Muharrem 
(Gemlikspor) (Gemlikspor)



Jandarma zanlıyı arıyor 
Karacaali Köyü çöplüğünde öldürüldükten sonra yakılan 
cesedin Halil Marangoz’a ait olduğunun anlaşılmasından 
sonra jandarma tarafından yürütülen soruşturmada, 
cinayetin sırrının çözüldüğü, ancak bazı delillere ulaşılmak 
için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Cinayetin baş zan
lısı olarak jandarma tarafından gözaltına alınan ve 
Savcılıkça delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan 
avukat M.Ç.’nin ise aramalara karşın bulamadığı öğrenildi. 
Jandarmanın cinayet delillerini tamamlamasına karşın 
M.Ç’nin bulunmaması üzerine, çalışmalar bu yöne kaydırıldı.

Hırsızlar evde ol wlanHw
yfCumhuriyet Mahallesi’nde ev sahibinin evde 
olmamasını fırsat bilen hırsız ya da hırsızlar, 
dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, bilezik ve 
altın seti çalarak, kayıplara karıştılar.
Hırsızlık olaylarının sıkça yaşandığı ilçemizde, ev sahip
lerinin evde olmadıkları- zamanlarda hırsızlıkların meydana 
gelmesi dikkat çekiyor, önlemeyen hırsızlık olaylarının 
sonuncusu ise Cumhuriyet Mahallesi’nde ev sahibi N.D.’nih 
evde olmadığı bir zamanda gerçekleştirildi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
30 Ocak 2007 Salı infofa),gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

YEMEK 
WL ÜRETİM 

LTD.ŞTİ.
Goldstar Cemal Turan 
Fabrika S İşyeri Toplu 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez : İskele Meydanı No: 15 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 42 20 Fax : 524 71 06 
Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 

Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

Elektrik ısıtıcısından çıkan yangın Ulaş ailesine ait evi kullanılamaz hale getirdi

5 kişilik aile evsiz kaldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Baku
Yangın..

Dün, yine hareketli bir gün yaşadık.
Ani gelen bir telefonla Kayhan Mahal 

leşinde çıkan bir yangına koştuk arka 
daşlarla.

Çukurbahçe’ye bakan dar bir arada, 4 
katlı bir apartamanın 3. katında çıkan yan 
gını söndürmek için itfaiye bütün gücüyle 
çalışıyordu.

Bu evde bir aile oturuyordu ve tüm biri 
kimleri bu ev içindeydi.

Evin içinde ailenin annesi, kızı ve oğlu 
varken çıkmıştı yangın.

Ve de alevler bir anda tüm odalara yayı 
lınca, evdekiler canlarını zor kurtarmışlar 
dı.. 1

Sonra evin gençleri hiç olmazsa bazı 
eşyaları kurtarmak çabasıyla itfaiye ile bir
likte canla başla çalıştılar...

Ama nafile, alevler tüm odalara sıçradı 
ve umutlar söndü.

Neyse ki cana birşey olmadı.
Yangınlar, depremler, sel baskınları, tra 

fik kazaları bir anda herbirimizin kapısını 
çalabilir.

Kimsenin yarınına ayırdığı bir güvence 
yok.

Başımıza heran bir felaket gelebilir. 
Felaket korkusuyla da yaşanmaz. Bunun 
için önlem ve güvenci önce dikkatli olmak 
sonra sigorta yaptırmaktan geçiyor.

Ulaş ailesinin yangın sigortası var mı 
bilmiyorum ama, varsa belki biraz yaraları 
hafifler. Yoksa acı büyük.

Felaketler geliyorum diye haber vermez 
gelir.

Kayhan 
Mahallesi Şerefiye 
Sokak’ta bulunan 
4 katlı binanın 
3. katın da elektrikli 
ısıtıcıdan çıktığı 
belirlenen yangın 
5 kişilik aileyi 
evsiz bıraktı. 
Gemlik Belediyesi 
İtfaiye ekipleri, 
yangını alt ve üst 
kata sıçramadan 
kısa sürede 
söndürdü. 
Yangında duman 
zehirlenmesi 
nedeniyle Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ( 
Acil Servis i'ne 
kaldırılan Ayşe 
Ulaş'ın hayati 
tehlikesinin bulun
madığı bildirildi. 
Ercüment ESEN’in 
haberi sayfa 3’de

Açık öğretime kayıtlar 
2 Şubat’ta sona eriyor 
Açık öğretim Lisesi ve Mesleki Açık öğretim 
Lisesi 2 nci dönem yeni kayıtları 2 Şubat 
2007 tarihinde sona erecek. Kayıt yaptırmak 
isteyenlerin Gemlik Halk Eğitim Merkezi’ne 
müracaat etmeleri istendi. Haberi sayfa 6’da

Çarşı alanında arkeolojik 
bulgulara rastlanmadı

Yeni yapılacak olan alışveriş merkezi 
alanında başlatılan tarihi eser arama 
çalışmalarına dün son verildi. Kazılarda 
herhangi bir arkeolojik bulguya rastlan
madığı öğrenildi. Haberi sayfa 5’de

gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Durumun önemini kavramak
Televizyonlarda yarış

malar var..
Şan şöhret vaad edi 

yor..
Bir bakıma "umut" 

tacirliği yapılıyor.
Duygular sömürülüyor.
Sistem "hakem"ler 

olmasına karşın "SMS" 
yani kısa mesaj servisi 
esasına dayanıyor.

Ekonomik çarkların 
güçlüden yana dönmesini 
sağlayan tezgah.

Bir örneğine dün 
akşam rastladım.

Hakemlerin en düşük 
oy verdiği bir yarışmacı 
SMS'lerle ilk üçe girdi.

Bir çelişki var.
Yapılan işin önemini ve 

değerini biri tam olarak 
kavrayamıyor.

Ama hangisi ?
İzleyici mi?
Hakemler mi ?..
Durum çok ciddi..
Yıllar önce Doğan 

Avcıoğlu'nun "Devrim ve 
Demokrasi Üzerine" 
kitabında okumuştum.

"Umut kırıcı bir acı 
gerçeği belirtmek 
gereklidir: İşbirlikçi 
sermayenin düzeni, 
politik, ekonomik, 

sosyal bütün yönleriyle 
iflas etmiştir ama, 
ülkemiz onun yerini 
doldurabilecek halk ikti
darının şartlarına yaklaş
maktan hala çok 
uzaklarda bulunmak
tadır."

Avcıoğlu bu saptamayı 
ne zaman yapmış?

1970'li yıllarda.
Aradan 40'a yıla yakın 

süre geçmiş.
Ne yazık ki halk ikti

dara yaklaşacağı yerde 
daha da uzaklaşıyor.

Kendisinden ya da 
dışarıdan kaynaklanan 
nedenlerle "doğru karar 
verme" yeteneğini 
geliştiremiyor.

Çok partili siyasal yapı 
sağlıksız işliyor.

Halkın seçtiği partiler 
ulusun siyasal, ekonomik 
ve sosyal sorunlarına 
çözüm üretemiyor.

Yurttaşın temel hak ve 
özgürlükleri sürekli kısıt
lanıyor.

Özgürlükleri kısıtlanan 
toplum sağlıklı düşüne
miyor.

Büyük Sermaye'ye 
gelince...

Kendi gücü ve siyasi 

iradenin sunduğu 
olanaklarla çıkmazdan 
kurtulamıyacağını 
düşürtüyor. Batılı ülkelere 
ve çok uluslu şirketlere 
yöneliyor.

Dolayısıyla, IMF ve 
Dünya Bankası'nın 
sağladığı kredilerin yanı 
sıra dışarıdan bulduğu 
"ortaklarla" işbirliği 
yaparak ayakta durabili 
yor.

Enerji, haberleşme ve 
finans sektöründeki dış 
destekli ortaklıklar strate
jik noktalarda yabancılara 
olanak sağlıyor.

Bu sonuç, sermayenin 
kendini kurtarma 
kaygısından kaynaklanı 
yor.

"Bocalama" yukarıdan 
aşağıya doğru toplumsal 
yapıyı tutsak etmiş 
durumda..

Dolayısıyla toplum 
hayal dünyasının sun
duğu renkli yaşamlara 
ulaşmanın derdine 
düşmüş.

Doğal olarak hayal 
dünyasında gezinenler 
kendi çıkarlarının 
kısır döngüsünde 
boğuluyorlar.

Hırsızlar evde 
olmayanları 

kolluyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Son günlerde meydana 
gelen hırsızlık olaylarında 
ev sahiplerinin evde 
olmadıkları zamanda 
kollayan hırsızlar 
belirledikleri evlere 
rahatlıkla girebiliyorlar. 
Önceki gün
Cumhuriyet Mahallesinde 
yaşanan hırsızlık 
olayında ev kapısını 
zorlayarak açan 
hırsızlar içeriye girerek 
değerli eşyaları çaldılar.

Dink cinayeti ile ilgili 
2 kişi gözaltına alındı 
Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma 
kapsamında, Trabzon ve İstanbul'da gözaltına alınan 
şahısların H.S. ile O.Ö. olduğu öğrenildi.
Fethiye Çetin'in de aralarında bulunduğu 6 avukat Dink 
ailesi adına soruşturmayı yürüten cumhuriyet 
savcılarıyla görüştü. Çıkışta bir açıklama yapan Avukat 
Fethiye Çetin, ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu 
belirterek, "Soruşturmayı yürüten savcılarla birlikte 
bilgi alış verişinde bulunuyoruz. Otopsi raporu henüz 
açıklanmamış, soruşturma gizli yürütülüyor. Size daha 
fazla bilgi veremem, 2 kişinin gözaltına alındığını 
öğrendik" dedi, Trabzon'da gözaltına alınan H.S. ile 
İstanbul Gaziosmanpaşa'da gözaltına alınan O.Ö.'nün 
Ogün Samast ve diğer 5 kişinin ifadelerinden yola 
çıkılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; 
N.D.'ye ait evde 
öğleden sonra 
kimsenin olmadığını 
anlayan hırsızlar 
kıpıyı zorlayarak içeri 
girerek diz üstü bilgisa
yar, fotoğraf makinesi, 
3 adet bilezik ile 1 adet 
altın takı setini çaldılar. 
Evine gelen N.D.'nin 
hırsızların girdiğini 
anlayarak durumu 
polise beyan etti. 
Olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

www.kocakgayrimenkul.com 
K A r A !/ GAYRİMENKUL 
lXvy^-/AlV BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 414 O 550

€DRS / GEMLİK ŞUBESİ
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
İstiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe149 M2 Deniz Manzaralı yola
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50 000 M2 anayol a400 met.
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imarlı
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı yol
90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenarı 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçları var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL
AA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın
50.000 YTL
AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etüdîü 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL
AA-088 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama
imarlı 1.500.000 YTL
AA-091 Yalova yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 20000 M2 Gemllk'e çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL
AA- 105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır
konut imarlı 65.000 YTL
AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trizm teşvik böl
gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

SATILIK ÇİFTLİK
EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks

EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev
meyve ağaçlı 130.000 YTL
EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tek kat ev var 140.000 YTL

SATILIK DAİRE
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70 000 YTL 
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı daire 60 000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3*1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 1 kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL

। EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL

EE-018 Hamidiye Mh. 144*M2 4.kat 
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL 
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1 
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL 
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL » 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer, 
kalorifer, full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz 
bakımlı daire 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazarı 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5.kat doniz yola cephe, 
kaloriferli 70.000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 doniz.yola 
cepheli kaloriferli 70.000 YTL
EE-061 Balıkpazan 88 M2 5.kat

EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3*1 full
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamidiyo Mh. 114 M2 l.kat 3*1
bakımlı daire 60.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL
EE-083 Eşref Dinçor Mh. 130M2 2.kat
3*1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyeri!, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 Kat 3*1 Deniz manzaralı

EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3*1 özel yapım lüks 
kalariferli 120.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-. katlarda
3+1 full. lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
125 000 YTL
EE-125 Manastır 155 m2 1.2.3.4. Katlarda 3*1 daire 2007
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120.000 YTL
EE-130 Manastır 195 M2 2.2.3.4. Katlarda 4+1
2 banyo.2 WC. asansörlü. doğalgazİı 5 adet
170.000 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı,
kartonpiyeri! 70 000 YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000

EE-149 Hamidiye Mh. 110 M2 3+1 Gazi okulu yanı bakım
lı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full
lüks daire 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 site içerisinde bakımlı
manzaralı full eşyalı 42.000 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3*1 bakımlı deniz
manzaralı 100.000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı
denize sıfır mutfak 80.000 YTL
EE-159 Dörtyol 130 M2 10 kat 3+1 özel yapım lüx 105.000

EE- 176 Orhangazi Cad. 90 M2 5. Kat 2+1 Kaloriferli, 
bakımlı 65.000 YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4. kat 3+1 bakımlı daire
80.00 YTL
EE-181 Hamidiye Mh. 108 M2 4. Kat 3+1 doğalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamidiye Mh. 160 M2 4. Kat 3+1 Krediye uygun
doğalgaz kapıda 75.000 YTL
EE-186 İstiklal Cad. 148 M2 5. Kat 3+1 Deniz manzaralı
asansörlü, kaloriferli, bakımlı 9,0.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2+1 Asansörlü, kalar
iferli, full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 £ amili daire 60.000

EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
60.000 YTL
EE-194 Manastır 115 M2 2. Kat 3+1 bakımlı full daire
85.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli,

11.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL 
EE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M2
kapalı alanlı hazır 7 500 000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARSA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı 
AA-04 2 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstâkil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Balıkpazarı 165 M2 •
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazarı 130 M2 3 kat|ı bakımlı ev, 
kapalı gajajı ve zeytin havuzu var. 195.000 
YTL
EE-156 Dr. Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili, 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE-175 Kumsaz 105 M2 2 katlı 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL
EE-178 Gemsaz 180 M2 2 Katlı bağ evi 300
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı

EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize sıfır,

jakuzili bahçe 325.000 YTL

EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı

lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL

EE-097 Kumla 250 M2 triplex site içi denize 50 mt 220.000 YIL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı

250.000 YTL

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu 

özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL

SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 120.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto 
bün geçecek 120.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrı girişi var. 130.000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40.000 YTL
EE-173 Ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 YTL

il

http://www.kocakgayrimenkul.com
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Kayhan Mahallesi Şerefiye Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 
Xkatında elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlenen yangın 5 kişilik 
aileyi evsiz bıraktı. Yangında duman zehirlenmesi nedeniyle 

Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 
Ayşe Ulaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ercüment ESEN
Kayhan Mahallesi 
Şerefiye sokakta 
bulunan 4 katlı 
binanın 3. ncü 
katında dün saat 
13.00 sıralarında 
çıkan yangın, 
mahalle sakinlerine 
korkulu dakikalar 
yaşattı.
Yangın ihbarının 
ardından kısa 
süre içinde olay 
yerine gelen 
Gemlik Belediyesi 
İtfaiye ekipleri, 
ev içinde 3 kişinin 
olduğu şeklinde 
mahalle 
sakinlerinden

... ■

ı ~ ___ kafarı^sıtıcıdan çıkan ş
| yangın Ulaş ailesine ait evin tamamen yanmasına neden oldu. ■

gelen uyarı üzerine 
bir yandan binayı 
saran alevleri 
söndürme çalışırken 
diğer yandan da bir 
ekiple de evde 
kaldığı söylenen 
kişiyi aradı. 
Kısa süre içinde 
yoğun dumandan 
zehirlenmek üzere 
olan ev sakinlerinden 
Ayşe Ulaş kurtarıldı. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılılan Ulaş 
acil serviste 
tedavi altına alındı. 
YANGIN ISITICIDAN 
ÇIKMIŞ 
Elektrikli ısıtıcının 
açık kalması sonucu 
çıkan yangın bir 
anda odayı alevler 
içinde bıraktı. 
Evden alevler yük
seldiğini gören 
vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen Gemlik itfaiye 
ekipleri, tüm evi 
saran yangını kısa 
sürede söndürdü. 
Yangında 5 kişilik

bulunmadığı öğre
nilirken, yangını 
söndürmeye

çalışan evin Olayla ilgili
gençleri gözyaşlarını soruşturma 
tutamadı. başlatıldı.

Belediye itfaiyesi 4 katlı binanın 
3. katındaki yangını, alt ve üst 
katlara sıçramadan söndürdü.

İ Çevre sakinleri yangını 
korkulu ve meraklı bakışlarla izledi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Adalet ve güven duygusu kayboluyor...
Bir ülkenin başına gelecek en kötü şeyle rin 

birincisidir, o ülke insanının adalet ve güven 
duyularının zedelenmesi..
Türkiye bugün büyük ölçüde bunu yaşıyor.. 
Adalete ve güvenlik güçlerine inanç fena halde 
sarsıldı.

Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü (CMUK) 
yasasını izleyen gelişmeler, ardından polisin de 
boş vermesi ile ülke bir suç cennetine dönüştü.

Halk gazetelerde okuduğu haberlere inana 
maz oldu. Her gün bir başka şok, bir başka 
şaşkınlık yaşıyor..

En çarpıcı, en acı örneklerden birini Hrant 
Dink cinayetinde yaşadık..

Yasin Hayal diye birisi var. Dink'i öldüren 
Ogün'e silahı veren ve "Git öldür" diyen kişi..

2004 Ramazan ayında, McDonald's'a bomba 
atıp, 5'i çocuk 6 kişiyi ağır yaralayan terörist.. 
McDonald's'a bomba atınca, solcu olmalı.. 
Değil.. Tersine fena halde sağcı. McDonald's*!, 
Ramazan'da oruç tutmuyorlar diye bombalıyor.. 
Duruşması sırasında yığınla sabıkası olduğu da 
ortaya çıkıyor, ama mahkeme "Tutuksuz" 
yargılanmak üzere serbest bırakıyor..

Bombalı bir terör eylemini gerçekleştiren 
kişi, hem de terörün kol gezdiği günümüzde 
serbest bırakılıyor. Sebep.. Yaralananlardan 
hiçbiri davacı olmamış..

1. Niye kimse davacı olmamış?.
Çünkü devlete ve onun güçlerine güven yok. 

Davayı geri almazlarsa, başlarına daha kötü 
şeyler gelebilir.

2. Savcının işi kamu adına davayı sürdürmek 
değil mi?..

II polisinin izlemesi, peşine istihbarat ele
manları takması gerekmez mi?.. Bugün öğreniy
oruz ki, Trabzon Polisi gaflet ve dalalet içinde.. 
Yasin gezmekle kalmıyor, kendine bir çete 
kurup onlara kırlarda atış ta lirhleri yaptırıyor, 
yeni tetikçiler yetiştiriyor.

Bunlar olurken Trabzon Valisi, Trabzon 
Emniyet Müdürü ne yapıyor?..

Hiç.... Oysa 1991'de yürürlüğe giren Terörle 
Mücadele Yasası (TMK) Hrant Dink'in korun
masını amir.. "Terör örgütlerinin hedefi haline 
gelen veya getirilenler hakkında gerekli koruma 
tedbirleri devlet tarafından alınır" deniyor..

İki ayda 2 binden fazla tehdit alan birisi 
hedef değilse kim hedeftir?.

Yasa bir yana, ayrıca Danıştay, güvenlik güç
lerini "Açık hedef haline gelenleri koruyun" diye 
uyarmadı mı?.. Uğur Mumcu cinayetinin ardın
dan Danıştay "Terör örgütlerinin açık hedefi 
haline gelenler için 'Korunma istemediği* savun
ması kabul edilemez. Böyleleri istemeseler de 
korunmak zorundadır. Yasanın açık ve kesin 
hükmü karşısında gerekli koruma tedbirlerinin 
alınmayışı açık bir hizmet kusurudur" tarihi 
kararını vermedi mi?.

Yığınla lüzumsuz adamı, senin benim vergi
lerimle koruyan İstanbul Valiliği 
Hrant Dink gibi bu ülke için içerde dışarıda çok 
önemli bir açık hedefi koruyamıyorsa, 
görevini yapmış sayılır mı?.. "Efendim Agos 
gazetesi önüne devriye çıkardık.."

Devriye çıkardın da, onun için Ogün sabah 
erkenden geldi, gazetenin kapısına konuşlan^* 
gitti, geldi, sonunda elini kolunu sallaya sallaya 
Hrant'ı vurdu ve gene elini kolunu sallaya sal
laya kaçtı..

Nerde devriye?.
Gazete de, onun yönetmeni de açık hedef iken 
Agos'un önüne bir polis kulübesi koymak çok 
mu zor, çok mu masraflıydı?.

Etrafta polis kamerası bile yok. Boğaz man
zarası seyretmek için dahi kurulan o MOBESE 
kameralarının en yakını Agos'a 200 metre ki, 
kimse teşhis edilmesin.

Civardaki özel şirketlerin kameraları var 
Allah'tan..

Şimdi bu ülke insanının güven ve adalet duy
gusu yara almaz da ne yapar?.

Köpekler salınmış, taşlar bağlanmış.. "Her 
kes kendi başının çaresine baksın.

Devlet yok" denmiş, açıkça.. Suçlular, suç 
işleyecekler iyisiniz, iyisiniz...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Atatürk Kordonunda derin çatlaklar
Atatürk Kordonu’ndaki gezi alanında zeminin oturması nedeniyle yer yer çatlaklar meydana geldi. Kordon 

boyunda dolaşan vatandaşların şikayetlerine de neden olan dolgu alanındaki çatlaklarda endişe ile karşılandı.
Ercüment ESEN
Gemlik Belediye 
si'nin bazı yatırım
ları hizmete 
açıldıktan sonra ya 
kapılarına kilit vuru
luyor ya da görkemli 
açılışlardan sonra 
birer birer çatlıyor. 
Büyük harcamalar 
yapılarak tamam
lanan ve Gemlik’in 
incisi olarak 
sunulan Atatürk 
Kordonu’nun karo 
parke döşemele 
rinde çatlaklar 
meydana geldi.
Kilim desenleri ile 
oluşan Atatürk 
Kordonu önündeki 
kayaların yeniden 
düzenlenmesine 
karşın, denizin 
dipten kordonun 
altını oyması ile kor
donda derin çatlak
lar ortaya çıktı. 
Deprem sonrası 
çatlamaları andıran 
yarıkları gören 
Gemlikliler,

Atatürk Kordonu 
nun onarılmasını 
ve denize kayan 
bölümlerin 
kayalarla desteklen
mesini istediler.
Yandaki fotoğraflar
da Atatürk 
Kordonu’nda 
meydana gelen 
çatlaklar görülüyor.
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

ÜYE YAP, PARA KAP....
2001 yılında 

yaşanan ekonomik 
kriz spnucu ticari 
hayatta büyük çapta 
iflaslar oldu. İşyer
leri kapandı. Sanayi 
çok düşük kapasi 
tede işler oldu.

Büyük işçi 
çıkarılmaları le işsiz-, 
lik arttı. Ekonomik 
gelecek karardı.

Bunun sonucu 
iledir ki; finans 
çevrelerini bir telaş 
ve endişe aldı.

Ekonomik olum
suz tablo sonucun
da “Para risk 
edilmez” dendi. 
Riski yangın- 
laştırarak paralarını 
güvence altına ala
bilmenin bir yolu 
olarak kredi kartı 
kullanımı yaygın
laştırıldı.

Sokaklarda 
standlar kuruldu. 
Kolundan tutulan 
her vatandaşa mali 
durumu aranmak
sızın kredi kartı ve 
rildi.

Böylesi uygulama 
ile paralarının satışı 
sağlandı, risk 
yaygınlaştırıldı.

Hükümetlerin 
IMF’ye para basma
ma taahhüdü iledir- 
ki; kart sahibine 
tanınan kredi tutarı 
bir noktada para 
basımı olduğundan 
kredi kartlarının 
dağıtımına bazı kıs

taslar koymayarak 
toleranslı davran
mıştır.

Ama... Kısa 
zamanda görüldü ki; 
vatandaş geleceğini 
yer hale geldi.

35 milyon kredi 
kartı sahibi borç 
içinde. Ailelerde 
geçimsizlikler 
başladı. Boşanmalar 
cana kıymalar, inti
harlar arttı. 
Toplumun sosyal 
yaşamı bozuldu. . 
Halen binlerce 
vatandaş icra 
dairelerine koşuştu
rup duruyor.

Risk yaygın
laştırılarak azaldı, 
müşteri bollaştı, kul
lananlar borç içinde 
aciz, güçsüz düştü 
ya...

Bin omuzuna, 
yüklen de yüklen!

Kredi kartı kul
lanıyorsun, bundan 
böyle kart parası 
vereceksin.

Sen üyesin her 
yıl üyelik aidatı 
ödeyeceksin.!

Neyin üyesisin, 
nereye üyesin tabii 
belli değil.

Nasıl olur, ben 
üyelik için başvur
madım.

Ben müşteriyim 
desenizde siz 
üyesiniz, ve her yıl 
üyelik aidatı ödeye
ceksiniz.

Bu yıl üye aidatı

50 YTL.
Kart paraları ile 

üyelik aidatları iyi 
hizmet için alınıyor 
diye kendilerini 
savunmazlar mı...

Gel de çileden 
çıkma.

İyi hizmet, müş
teriyi en iyi şekilde 
yararlandırmaktır 
oysa.

Kart ve üyelik 
aidatını faturaya 
borç yazarak, kendi
lerine güvenerek 
teslim edilen pa 
ralara yalnız harca
malar için verdiğin 
talimat gözardı edip 
el uzatarak, kart 
parası üyelik 
aidatını tahsil etmek 
bir nevi gasp değil 
de nedir?

Zorla, rıza alın
madan üye yaptım 
deyin, sonra 
parasını alın, hesabı 
müsait değilse faiz 
yürütün.

Oh...! Ne ala 
memleket. .

35 milyon kart ve 
üyelik aidatı adı 
altında alınan pa 
raları bir düşünün.

Trilyonlar, trilyon
lar!

Alınan paralarda 
zar zor geçinen borç 
harç içinde gele
ceğini yiyen kesim
den.

Gelde kızma, 
sabret!

Sormak lazım bu 

devlet bu kadar 
sahipsiz mi?

Aklına esen, iste
diğini yapacak, 
nerede bankalar 
denetim kurulları? 
Nerede Tüketiciyi 
Koruma 
Dernekleri....?

Uyuyorlar mı?
Yoksa gözlere 

perdemi indi?
Yasal olmayan 

yollarla milyonlarca 
vatandaştan trilyon
lar alınıyor, alınmak 
isteniyor, hiç 
umurlarında değil. 
Sanki bu uygula
malar başka bir 
ülkede oluyor.

Efendiler! 
Yazıktır, günahtır 
vatandaşa.

Hem de ayıptır!
Tek taraflı üye 

yapılıp para almak 
yasal değildir, suç
tur!

Ülkenin en yüce 
makamı sahibi 
Sayın 
Başbakanımız:

Bu konu ile 
neden, niçin ilgile
nilmiyor? “Haksız 
olarak aldığınız pa 
raları sahiplerine 
geri verin” denilmi 
yor?

Seçim yakındır 
diye mi çekiniliyor? 
Siz Babasınız 
Baba!

Koruyun vatan
daşı para babala 
rımn pençesinden ...

Çarşı alanında arkeolojik 
bulgulara rastlanmadı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeni- yapılacak olan 
alışveriş merkezi için 
başlatılacak çalış
malarda tarihi eser 
amacıyla yapılan 
kazılara son verildi. 
Zemine inilen çalış
malarda zamanında 
yapılan taş temele 
rastlanırken elle 
tutulur herhangi 
bir arkeolojik bul- • 
gûya rastlanıla- 
madığı öğrenildi. 
Dün tamamlanan 
kazı işlemlerinde 

sadece çanak çöm
lek denilen parçalar 
poşetlere dolduru
larak Bursa'ya 
gönderildi.
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu'nun 
önümüzdeki gün
lerde yapacağı ilk 
toplantısında eldeki 
bulgular ile kazı 
yapılan alanın 
fotoğrafları değer
lendirilerek ilgili 
firmanın inşaata 
başlayıp başlaya- 
mayacağına açıklık 
getirilecek
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Açık öğretime kayıtlar 
2 Subat’ta sona eriyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Açık Öğretim Lisesi 
ve Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi 2 nci 
dönem yeni kayıtları 
2 Şubat 2007 
tarihinde sona 
erecek.
22 Ocak'ta Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nde 
başlayan kayıtların 
2 Şubat 2007 
tarihinde sona ere
ceği bildirilirken 
bu tarihe kadar 
müracaatlar 
kabul edilecek.
Açık Öğretim 
Lisesine başvuruda

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

bulunacakların
1- ilköğretim 
Okulu/Ortaokul 
mezunu olmaları
2- Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı 
Orta öğrenim 
düzeyindeki okulları 
bitirenler
3- Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi, 
Spor Lisesi, Sosyal 
Bilimleri liselerinden 
ayrılanlâr
4- Yurt dışında 
öğrenim görmüş 
oküllardan denklik 
belgesinde belirtilen 
öğretim düzeylerinin 
yukarıdaki şartlardan 
birisini taşıyanların 

kayıtları kabul 
edilecek.
Mesleki Açık Öğre
tim liselerinde 
aranan şartların ise 
1- Meslek liseleri 
ara sınıfından ayrılan 
yüz yüze eğitimle 
alacağı meslek 
dersi kalmadığını 
belgelendiren 
öğrenciler
2- Kaydı silik durum
daki Meslek Açık 
Öğretim Lisesi 
öğrencilerinden 
mesleki eğitirnlerini 
tamamladıklarını 
belgelendiren 
öğrenciler kayıt 
edilecekler.

Öğretmenlik başvurulan 1 Şubat’ta
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın (MEB), 10 bin 
kadroya yapılacak 
öğretmen atamalar 
için başvurular 1-7 
Şubat 2007 tarihleri 
arasında yapılacak, 
ilk atama, açıktan 
atama ve açıktan ilk 
atama yoluyla 10 bin 
kadroya toplam 28 
branştan öğretmen 
atanacak. En fazla 
İngilizce ve sınıf 
öğretmenlikleri ile 
ilköğretim matematik 
branşlarından öğret
men alınacak.
Atamalar için, halen 
sözleşmeli görev 
yapan öğretmenler 
de başvurabilecek. 
Kadrolu öğretmen
liğe atananlardan olu 
şacak boş pozisyon
lar ölçüsünde yoğun 
ihtiyaç bulunan alan
larda görevlendiril 
mek üzere sözleşme 
li öğretmenlik için de 
başvuru yapılabile
cek. Başvurulara 
ilişkin bilgilere, 
MEB'in "http://per- 

sonel.meb.gov.tr" 
internet adresinde 
yayımlanacak 
kılavuzda yer verile
cek. Başvurular 
internet üzerinden 
gerçekleştirilecek. 
MEB'in atama 
yapacağı branşlar, 
kontenjanları ve 
taban puanları şöyle: 
"Beden Eğitimi 
(510 kişi-72 puan), 
Bilgisayar (510 kişi- 
55 puan), Biyoloji 
(102 kişi-86 puan), 
Coğrafya (154 kişi 
79 puan), Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi (510 
kişi-70 puan), 
Elektronik/Telekomü 
nikasyon (10 kişi-75 
puan), Felsefe (154 
kişi-81 puan), Fen 
Bilgisi/Fen ve 
Teknoloji (460 kişi-84 
puan), Görme Engelli 
ler Sınıf Öğretmenliği 
(25 kişi-50 puan), 
İmam Hatip Liseleri 
Meslek Dersleri 
Arapça (62 kişi-64 
puan), İlköğretim 
Matematik (1020 kişi- 

68 puan), İngilizce 
(1326 kişi-60 puan), 
İşitme Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği (30 
kişi-60 puan), Kua 
förlük/Cilt Bakımı (6 
kişi-50 puan), Muha 
sebe grubu (10 kişi- 
60 puan), Müzik (460 
kişi-50 puan), Okul 
Öncesi Öğretmen- 
liği/Çocuk Gelişimi 
ve Eğitim Öğretmen
liği (460 kişi-70 
puan), Psikoloji (10 
kişi-75 puan), 
Rehber Öğretmen 
(510 kişi-50 
puan), Resim- 
Iş/Resim/Görsel 
Sanatlar (358 kişi-68 
puan), Sanat Tarihi 
(12 kişi-75 puan) ımf 
Öğretenliği (1326 
kişi-73 puan), Sosyal 
Bilgiler (433 kişi-80 
puan), Tarih (204 
kişi-82 puan), 
Teknoloji ve Tasarım 
(204 kişi-58 puan), 
Türk Dili ve Edebi 
yatı/Dil ve Anla 
tım/Türk Edebiyatı 
(256 kişi-81 puan),

‘Hazine’ çocuklara sahnelendi
Berkay KARABULUT
Gemlik Belediyesi 
kültür etkinlikleri 
çerçevesinde 
Elit Yapımın 
bünyesinde yer 
alan "Başka Tiyatro" 
grubunun sergilediği 
"Hazine" adlı 
çocuk oyunu 
çocuklara keyifli 
dakikalar yaşattı. 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi'nde 
dün sahnelenen 
"Hazine" adlı 
tek perdelik çocuk 
oyununu Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yanı sıra çok 
sayıda öğrenci ve 

veli tarafından 
izlendi.
Hazine çocuk 
oyununda; doğru 
dürüst iş bulup 
çalışmak yerine 
hırsızlık dolandırıcılık 
gibi kötü alışkanlıklar 
edinen iki gencin 
traji komik hikayesi 
anlatılıyor.
Oyun hırsızlık 
yapmak için gittikleri 
bir evde başlarına 
gelen olaylar 
sonucu akıllanıp, 
gerçek hâzinenin 
aslında insan da, 
dolayısıyla kendi
lerinde olduğunu 
anlayan gençlerin bir 
iş bulup çalışmaya

başlama kararıyla 
noktalanıyor.
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un çocuklara 
karne hediyesi 
olarak getirdiği

"Başka Tiyatro 
Grubu"nda 
Mehmet Tokat, 
Ali Murat Karaaslan, 
Yaşar Ayvacık, 
Selim Bayraktar, 
Pınar Cangökçe

yer alıyor. Tamamı 
profesyonel 
oyunculardan 
oluşan grup 
Gemlik'te ilk defa 
rol aldıklarını 
belirtirken,

15 günlük turlarının 
son ayağı olan 
Gemiik'te olmaktan 
ve çocuklarla 
buluşmaktan 
mutluluk duyduk
larını ifade ettiler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://per-
sonel.meb.gov.tr


30 Ocak 2007 Salı KLfrfez Sayfa 7

Büyükşehir Nilüferin yolunu açıyor
“Ulaştıran ulaşım” 
hedefi doğrultusunda 
şehir içindeki tıkanan 
damarları açan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Nilüfer 
llçesi’nde sorumluluk 
alanı içinde olmayan 
5 mahallenin de 
ulaşım sorununu 
çözdü.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili 
Recai Ekmekçi, 
Nilüfer İlçe sınırların
da toplam 7,5 kilome
trelik iki yol çalış
masında inceleme 
lerde bulundu. İlk 
olarak Gökçe, Irfaniye 
ve Büyükbalıkh 
mahallelerini birbirine 
bağlayan 3,5 kilome
trelik yeni yolda 
incelemelerde bulu
nan Ekmekçi, bu yol 
açılmadan önce üç 
mahallenin sakin
lerinin birbirlerine 
ulaşması için 8 
kilometrelik bir yolu 
aştığına dikkat 
çekerek, yapılan 
yatırımın önemini 
vurguladı.
Yıllardır üç mahal
lenin birbirleriyle 
ulaşım bağlantısının 
İzmir Yolu üzerinden 
sağladığına dikkat

çeken Ekmekçi, 
“Büyükşehir 
Belediyesi’nin 3,5 
kilometrelik yeni yolu 
açmasıyla birlikte 
mahalle sakinleri artık 
ana yol riskine girme
den ve daha kısa bir 
sürede birbirlerine 
ulaşabilecekler. Yol 
şu anda stabilize 
olarak hizmet veriyor. 
Ancak yaz döne
minde soğuk asfaltını 
da atarak yolu tama
men hizmete aça
cağız” dedi.
15 Km.lik mesafe 
2 Km.ye indi 
Ekmekçi daha sonra 
Nilüfer llçesi’nde 
Yolçatı ve Doğan 
Köyü’nü Görükle’de 
yapımı devam 

eden Kent Hali’ne 
bağlayan yolda da 
incelemelerde 
bulundu. Köylülerin 
Büyükşehir Belediye 
si’ne teşekkür için 
kurban kestiği 
inceleme gezisi 
sırasında konuşan 
Ekmekçi, yaklaşık 4 
kilometrelik yeni yol 
sayesinde Doğan Köy 
ve Yolçatı Köyü’nün, 
yeni Bursa Sebze ve 
Meyve Hali ile Bursa 
Çevre Yolu’na olan 
mesafeyi 15 kilome
treden 2 kilometreye 
indirildiğini kaydetti. 
“Bursa’nın 
her yatırımında 
Büyükşehir’in 
imzası var” 
Büyükşehir Belediye 

si’nin, hangi belediye 
hin sorumluluk 
alanında olduğuna 
bakmadan ihtiyacı 
olan her mahallenin 
hizmetine koştuğuna 
dikkati çeken 
Ekmekçi, sorumluluk 
bölgesinde olmayan 
sıkıntıları dahi kendi 
imkanları nispetinde 
çözüme kavuştur
duğunun altını çizdi. 
Başkanvekili Ekmekçi 
ile birlikte yeni yol 
çalışmalarındaki 
incelemelere katılan 
AK Parti Nilüfer 
İlçe Başkanı Metin 
Düvencioğlu da 
yapılan yatırımların 
önemine dikkat çekti. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet

Şahin’in, ulaştıran 
ulaşım sloganıyla 
göreve başladığını 
hatırlatarak, kent 
merkeziyle birlikte 
şehrin çevresindeki 
ulaşım sorunlarına da 
müdahale ettiğini 
ve çözüme 
kavuşturduğunu ifade 
eden Düvencioğlu, 
“Bursa’nın her 
yatırımında Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
imzası var. Bakın 
Nilüfer’de, sorumlu
luk alanı olmamasına 
rağmen yıllardır 
yaşanan sorun Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından giderildi. 
Bursa’mız Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
mız Hikmet Şahin’in 

kararlı politikasıyla 
kangren haline gelen 
sorunlarından 
bir bir kurtuluyor” 
diye konuştu.
Muhtarlardan Başkan 
Sahin’e teşekkür 
5 mahalleyi temsilen 
konuşan Gökçe 
Mahallesi Muhtarı 
Osman Avşar da 
daha önceki dönem
lerin hiçbirinde 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
böylesine ilgi ve 
destek görmediklerini 
belirterek, yeni yolun 
3 mahalle açısından 
da önemli bir kazanım 
olduğunu söyledi. 
Daha önce 
mahalledeki öğrenci
lerin yol eksikliği 
nedeniyle okula 
gidemediklerini 
anlatan Avşar, 
traktörle dahi iki 
mahalle arasında 
ulaşımın güçlükle 
sağlandığını belirtti. 
Yeni yol ile artık İzmir 
Yolu’na çıkmadan 
3 köye da ulaşma 
imkanına kavuştuk
larını ifade ederek, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e 
teşekkür etti.

VMİM mya dogalgaz ısı san, 
r ’ 7? W 1 HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI 
gemlik ana bayii

I

► DOGALGAZ
KOMBİ
KAT KALORİFERİ
MERKEZİ ISITMA

rIsıtma, »su\“

► SPLIT KLİMALAR
► DOGALGAZ SOBASI
1 TESİSAT ve PROJE

kontrol titatannûa w*
LİDER °

RADYATÖR
Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 

Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 
Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 

Tel: (0.224) 513 49 93 
e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Otomobil TIR’a çarptı hurdaya döndü
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesi'nde bir otomo
bil, park halindeki 
TIR'a çarparak 
hurdaya döndü. 
Olay yerine gelen 
bir kişi; sürücü 
olduğunu söyleme
sine rağmen, 
vücudunda hiçbir 
yara olmadığı için 
polisleri ikna 
edemedi.
Edinilen bilgiye göre, 
kaza İstanbul-Bursa

Karayolu'nda 
Familya Otel 
yakınlarında mey
dana geldi.
Yalova 
istikametinden 
Bursa istikametine 
seyreden 77 DA 880 
plakalı otomobil, 
yolun sağına park 
eden 16 UR 523 
plakalı TIR'a 
arkadan çarptı. 
Kaza ihbarını 
alan polis ekipleri

olay yerine gittik
lerinde otomobilde 
kimseyi göremedi. 
Çevre sakinleri, 
hurdaya dönen 
otomobilde birkaç 
kişi olduğunu, 
ancak olay yerinden 
uzaklaştıklarını 
söyledi. Kaza yerine 
gelen bir şahıs, 
kendisinin sürücü 
olduğunu iddia etti. 
Ancak ön koltukları
na kadar ezilen oto-

mobilin sürücüsü 
olduğunu iddia 
eden kişinin 
hiçbir yerinde 
yara izi olmaması 
polisleri

• şüphelendirdi. 
Polis ekipleri, 
hazırladıkları 
kaza raporunda, 
otomobil sürücü 
sünün tespit edile 
mediğini kaydetti. 
Kazayla ilgili, 
tahkikat sürüyor.

Serbest Kürsü

Avukat ve doktorun hali harap!
Adana Vergi Dairesi 
Başkanı Fatih Acar, 
geçen yıl aralarında 
avukat, doktor, 
mimar, mühendis ve 
büyük işletmelerin 
sahiplerinin de yer 
aldığı 20 bin 450 
mükellefin, asgari 
ücretlinin matrahında 
daha düşük beyanda 
bulunduğunu 
söyledi.
Acar, düzenlediği 
basın toplantısında, 
10 yıl önce Adana'nın 
Türkiye vergi gelirleri 
içerisindeki payının 
yüzde 2.02 olduğunu 
hatırlatarak, "Bu pay

10 yıl içerisinde 
sürekli düştü. Göreve 
geldiğimizcTe yüzde 
0.74'e kadar düşmüş 
olan vergi payı bu 
sene yüzde 0.80'e 
çıkartıldı. Bu, başkan 
lığımız uygulamaları 
açısından oldukça 
olumlu bir gelişme 
dir" dedi. Geçen yıl 
toplam 2 milyon 380 
bin 845 YTL tahakkuk 
ve 1 milyon 465 bin 
415 YTL tahsilat 
yapıldığına dikkat 
çeken Acar, "Toplam 
tahakkuk bir önceki 
yıla göre yüzde 19.43 
oranında arttı.

Toplam tahsilatta ise 
geçen yıla göre 
yüzde 22.25 oranında 
artış sağlandı. Bu 
rakamlar Türkiye 
ortalamasının 
oldukça üzerindedir" 
diye konuştu.
2006 yılında yapılan 
incelemelerde arala 
rında avukat, doktor, 
mimar, mühendis ve 
büyük işletmelerin de 
bulunduğu 20 bin 450 
mükellefin asgari 
ücretlinin matrahın
dan dana âz matrah 
bildirdiğini söyleyen 
Acar, "Geçmiş yıl 
beyanları yeterli

_____ _________£

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALMINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

Bahkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan, 

önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 

Mac ide ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

görülmeyen, sürekli 
zarar beyannamesi 
veren tüm gelir ve 
kurumlar vergisi 
mükellefleri tespit 
edildi. Asgari ücret 
linin matrahından 
daha düşük matrah 
veren tüm mükelle
fler inceleme altına 
alındı. Yapılan ince 
lemeler sonucunda 
da mükelleflerin sem
bolik matrah göster
diği ortaya çıktı" 
dedi. Bu kişilerin ve 
işıöftTieterirı asgarî 
ücretliden daha az 
matrah göstermeme
si için çalışmalara 
başladıklarını kayde
den Acar, "Avukatlar 
için barodan bir 
rapor istedik. 
Arkadaşlarımızda 
hangi avukat hangi 
duruşmaya giriyor? 
Ne kadar para kaza 
nıyor? Yıl boyunca 
bunun incelemesini 
yapacak. Yıl sonunda 
verilen beyan
nameyle bizim rapo
rumuz tutuyor mu 
inceleyeceğiz. Aynı 
şekilde doktor, 
mimar, mühendis ve 
büyük işletmelerde 
mercek altında” dedi.
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KAYIP
Gemlik Endüstri 

Meslek Lisesi’nden 
aldığım 

tastiknamemi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
MÜJDAT GÖRAL

KAYIP
A 48151 -48200 
seri nolu fatura 

koçanımı ve 
A 1851 -1900 seri 

nolu gider 
pusulası koçanımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
KAMİL KUMRU

Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, -J 
SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜRLÜLERE 

VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK (5).

Dünden devam...
Kurul kararlarının kaydı
MADDE 12 - (1) Kurul kararlarının kaydı 

için özürlü sağlık kurulu raporu vermeye 
yetkili her hastanede ayrı bir özürlü sağlık 
kurulu defteri tutulur. Kurul üyeleri, deftere 
kaydedilen özürlü sağlık kurulu raporlarının 
suretlerini de imza ederler.

Kararlara muhalefet edenler, raporun 
kurumda kalan nüshasına ve bu deftere 
gerekçeli olarak muhalefet şerhini yazarak 
imza ederler. İlgiliye verilecek veya kurumu- 
na gönderilecek rapor nüshaları kurula 
katılan bütün üyeler tarafından muhalefet 
gerekçesi yazılmaksızın imzalanır.

Kararın öy birliği veya oy çokluğu ile ve 
rildiği, raporların karar bölümüne mutlaka 
yazılır.

(2) Özürlü sağlık kurulu kararları oy çok
luğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, 
kurul başkanının kullandığı oy yönünde 
karar alınmış sayılır.

Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik 
süresi

MADDE 13 - (1) Özürlü sağlık kurulu 
raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli 
raporlarda kontrol süresi mutlaka belirtilir.

(2) Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür 
durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi 
durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun 
ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak 
özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve 
buna bağlı tüm vücut fonksiyon kaybı oranı 
yeniden belirlenir.
, (3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür 
durumunun sürekli olmadığına karar verilme
si halinde de bu husus ilgili bölümde belir
lenerek Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun 
geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde 
değişebilen veya kontrolü gerektiren 
hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık 
kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü 
sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde 
yeniden görüşülür ve karara bağlanır.

(4) Bu yönetmelik hükümlerine göre alınmış 
olan sürekli raporlar ile süreli raporların 
geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor isten
mesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini 
önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce 
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu alıp almadık
larına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı 
üzerine veya bir başka şekilde, evvelce Özür
lü Sağlık Kurulu Raporu verilmiş olduğunun 
tespiti halinde tekrar rapor verilmez.

Özürlü sağlık kurulu raporunun tasdiki ve 
verilişi

MADDE 14 - (1) Raporların usulüne uygun 
olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki 
bilgilerin tam olarak doldurulup doldurul- 
madığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve 
yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; 
kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müra
caatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve 
baştabip tarafından tasdik edilir.

(2) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun bir 
nüshası ilgili kişiye verilir. İlgilinin talebi 
üzerine hazırlanmış olan özürlü sağlık kurulu 
raporlarından; özürlünün kullanılabileceği 
hakları sayısınca çoğaltılarak imza edilir, 
onaylanır ve mühürlenerek ilgiliye verilir. 
Kurum müracaatlarında ise raporun bir 
nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir.

(3) Raporun bir nüshası, gerektiğinde bel
gelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık 
kuruluşunda saklanır.

Raporların saklanması usul ve esasları; 
sağlık kuruluşlarının bağlı bulunduğu kuram
ların ilgili mevzuatına tabidir.

Devamı var...
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MEB’den hükümete zam uyarısı
Merkez Bankası 
Başkanı Yılmaz, 
hükümeti ücret 
artışları konusunda 
yine uyardı. Yılmaz, 
“Kısa vadeli 
çıkarları, uzun vadeli 
çıkarların öğüne 
koymayalım” dedi. 
Memur zamları ve 
asgari ücret artış 
oranlarını eleştiren 
Merkez Bankası’ndan 
bu kez de kamu 
işçilerine yapılacak 
artışa ilişkin uyarı 
geldi. Yılın ilk 
enflasyon raporunu 
açıklayan Merkez 
Bankası Başkanı 
Durmuş Yılmaz, 
Şubat ayındaki 
toplu iş 
görüşmelerinde 
önümüzdeki iki yıl 
için kamu işçilerine 
yapılacak zammın 
enflasyonla uyumlu 
olması gerektiğini 
söyledi.
Kamudaki

2007 ve 2008 için enflasyon rakamı
Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz, enflasyon 
rakamlarının 2007'de 
yüzde 3.6-6.6, 
2008 yılında ise 
1.6 ve 5.6- arasında 
olmasını bekledikleri
ni açıkladı.
Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz, enflasyon 
rakamlarının 2007'de 
yüzde 3.6-6.6, 2008 
yılında ise 1.6 ve 
5.6 arasında olmasını 
beklediklerini 
açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı 
Durmuş Yılmaz, 

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

SITKI UÇAR

1992 Model Renault Brodvvay
=3 O LPG’li ruhsata işli araç
I— ■ sahibinden satılık
5Ş Tel : 0 505 627 79 08

ücret ayarlamalarının, 
özel sektör ücret 
artışlarını da et 
kilediğini söyleyen 
Yılmaz, bunun da 
enflasyona etki 
yapacağını söyledi. 
‘HEDEF ÇOK İDDİALI’ 
Yıl sonu için belir
lenen yüzde 4’lük 
enflasyon hedefinin 
çok iddialı olduğunu 
belirten Yılmaz, “2006 
yılında enflasyonu 
yüzde 9.65’le bitirmek 
hoş değil. Hedefi 
tutturamadık. Biz 
Merkez Bankası 
olarak ekonomide 
bütün taşların yerli 
yerine oturması için 
elimizden gelen her 
türlü çabayı göstere
ceğiz. Hedefin tut
ması için riskler var. 
Ancak biz elimizdeki 
araçlarla bunu tuttur
mak için yapılması 
gereken ne varsa 
yapacağız” dedi. 
‘SIKI DURUŞ BİR 

enflasyon tahminleri
ni yüzde 70 ihtimalle 
2007 yılı sonu için 
ortalama 5,1 , 2008 
yılı sonu itibariyle 
de yüzde 3,4 
olarak açıkladı.
Yılmaz, Enflasyon 
Raporunu açıkladığı 
basın toplantısında, 
enflasyonun bu yıl 
sonu için yüzde 
3,6 ile 6,6 bandında, 
gelece yıl ise yüzde 
1,6 ile 5,2 bandında 
olmasını bekle 
diklerini vurguladı. 
Yılmaz, “enflasyonun 
orta vadeli hedef 
olan yüzde 4'e yakın
saması için, para 
politikasının sıkı

MÜDDET DAHA 
SÜRECEK’
MB Başkanı Yılmaz, 
kuraklık ve hava 
koşullarının önümüz 
deki dönemde 
enflasyon üzerinde 
önemli risk oluştur
duğunu belirtti. 
2007’de maliye poli
tikasının enflasyona 
yaptığı katkının daha 
sınırlı kalacağını 

duruşunun bir 
müddet daha 
sürdürülmesi 
gerekmekte” 
diye konuştu. 
Yılmaz, petrol 
fiyatlarındaki düşüş 
ve küresel büyü

kaydeden Yılmaz, 
para politikasının 
mevcut sıkı duruşu
nun bir müddet daha 
süreceğini ifade etti. 
Elektrik ve doğalgaz 
zammının zamanında 
yapılması gerektiğini 
yineleyen Yılmaz 
ancak böyle artışlar 
olursa da kendileri 
için sürpriz olmaya
cağının altını çizdi.

menin etkisiyle 
petrol fiyatı beklen
tisinin 60 dolardan 
55 dolara çekildiğini 
ve önünüzdeki 
yıl enflasyonda 
önemli düşüşler 
beklediklerini anlattı.

Sanal suçlara 
ceza geliyor

Sanal ortamda 
suikast eğitimi 
veren sitelerin 
ortaya çıkmasından 
sonra hükümet bu 
alandaki yasal 
boşluğu doldurmak 
için harekete geçti. 
Kanun tasarısı 
görüşülüyor.
Suikast kursu 
Sanal alemde şid
detin önü almamı 
yor. Bugüne kadar 4 
binin üzerinde inter
net sitesinin erişimi 
engellenmesine kar 
şın bazı internet site 
terinde bir suikastın 
nasıl düzenlenece 
ğinden bomba yapı 
mına kadar ayrıntılı 
bilgiler veriliyor 
Adalet, Ulaştırma ve 
İçişleri Bakanhğı’mn 
ortak çalışmasıyla 4 
binin üzerinde inter
net sitesine erişimin 
engellenmesine rağ
men, her gün onlar- 
câsı kurulan yeni 
siteler, dehşet saçı 
yor. Türkiye’de son 
günlerde artan terör 
olayları, okullarda 
ve gençler arasında 
dikkat çekici boyut
lara ulaşan şiddet, 
tartışılmaya devam 

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım 

tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

AHMET TÜMER

ederken, isteyen 
herkesin sadece 
tuşlara basarak 
ulaşabileceği bilgi
lerin denetimsizliği 
sorgulanıyor. Bazı 
internet sitelerinde 
silahlı saldırıdan 
sorgu tekniklerine 
kadar ayrıntılı 
bilgiler verilirken 
bazılarında ise basit 
araç ve gereçlerle 
bomba yapımı 
hakkında bilgiler 
veriliyor.
Bakan Yıldırım 
harekete geçti 
ULAŞTIRMA Bakanı 
Binali Yıldırım da 
geçen hafta TBMM 
Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmada 
konunun ciddiyetine 
dikkat çekerek “ 
Elektronik ortamda 
işlenebilecek suç 
ların önlenmesine 
dair kanun tasarısı, 
en kısa zamanda, 
komisyonlarda, ge 
nel kurulumuzda 
görüşülecek ve 
yakın gelecekte 
büyük tehdit 
oluşturan bu alanın 
kontrol edilmesi 
imkanı sağlanmış 
olacaktır.”

SATILIK

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

ELEMANLAR ARANIYOR
Ön muhasebe bilen ve bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BAY ve BAYAN garson alınacaktır.
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

BURSA HftKİMİV€T V€ K€NT 
GAZ€T€L€RİN€ İLAN ve RCKIAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB GEMLİK

eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Faz: 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bebekleri hoplatmayın

Erzincan il Sağlık 
Müdür Yardımcısı Dr 
Halit Çobanoğlu, 
küçük bebeklere 
yönelik olarak 
yapılan ve ölümünün 
ortaya çıkmasına 
neden olabilecek en 
önemli olaylardan 
birisinin de çocuğun 
tutulup sarsılması 
olarak nitelendirilen 
‘sarsılmış çocuk 
sendromu' olduğunu 
söyledi.
Sarsılmış bebek 
sendromunun özel
likle 6 aydan küçük 
bebeklerde ortaya 
çıkan, çocukların 
maruz kaldıkları kaza 
dışı yaralanma ve 
ölümün görüldüğü 
olayların başında 
geldiğini belirterek," 
Sarsılmış bebek 
sendromu küçük 
bebeklerin aşırı 
kızgınfık içinde kol
larından tutulup 
sarsılmasıyla o 
dönemlerde çok 
güçlü olmayan 
boyun kaslarının 
başı sabit tutama
ması sönucu beyine 
giden damarların 
yırtılması ile beyinde 
kanama meydana 
gelmesi olayıdır. 
Burada bebeğe yöne
lik yapılan sarsma 
hareketi bebeğin 
mamasını yememesi 
yada sürekli ağla
ması ebeveyni 
kızdıran bir davranı 
şın sonucu gelişe
bilir. Bebeğe yönelik 
kızgınlık, korunması 
olmayan çocuğun 
sertçe ve sürekli 
olarak sarsılması ve 
bazı olgularda kol
larından tutulup bir 
yere fırlatılması şek
linde gelişmektedir. 
Uzun zaman bebek
lerde nasıl gerçek
leştiği bilinmeyen 
beyin kanamalarının 
gelişmesi ve bu tip 
olgularda kollarda 
şiddet uygulandığı 
gösteren morlukların 
gözlenmesi gerçek
leşen bu tip olayların 
istismar sonucunda 
olduğu göstermiştir. 
Bebeğin gövdesin
den ve kollarından 
tutulup sarsılması 
sonucu oluşan beyin 
kanaması, göz içi 
kanamalar şeklinde 
görülmektedir. Kaza- 
dışı nedenlerle olu 

şan kafa travmaları 
ölümle sonuçlanan 
çocuk istismarı olgu
ları şeklinde ilk sırayı 
almaktadır"dedi. 
Anne ve babalara 
çağrıda bulunarak 2 
yaş altındaki çocuk
ların hiçbir zaman 
sarsılmamasını 
isteyen Çobanoğlu," 
Çocuğunuzu 
taşırken, tutarken her 
zaman başına destek 
olun. Çocuğunuzla 
ilgilenecek herkesi 
sarsıntının zararların
dan haberdar edin. 
Buna bebek 
bakıcıları, akrabalar 
ve oynarken ona 
zarar verebilecek 
olan kardeşler de 
dahildir. Eğer 
bebeğiniz durmadan 
ağlıyorsa ne yap
manız gerektiğini 
öğrenin. Pek çok 
bebek yaşamın ilk 
yıllarında bol bol 
ağlar. Bunun normal 
olduğunu bilerek 
alışmaya çalışın.
Eğer bebeği bilerek 
yada istemeden 
sarstınızsa kork
madan vç utan
madan onu bir sağlık 
kuruluşuna götürün. 
Beynindeki bir kana
ma eğer doktoralara 
bebeği sarstığınızı 
söylersiniz tedavi 
edilebilir. Bu 
bebeğinizi daha 
sonra çıkabilecek bir 
çok sorundan korur, 
hatta hayatını kur
tarır. Sadece kızgınlık 
anında yapılan 
davranışlar değil, 
severken de çocuk
lara ciddi zarar vere
biliyoruz. Çünkü biz 
severken de dozu 
kaçırıyoruz. Yada 
birkaç aylık bebekleri 
üst üste havaya atıp 
tutmak, havada 
yakaladığımızda 
hafifçe sağa sola 
sarsmak gibi gele 
neksel davranışları 
mız var. Sırta omuza 
alınmayan çocuk 
yoktur. Üstelik omuz
dayken zıplatarak 
yürünür. Çocuğu 
dizde yada ayağın 
üzerine oturtarak 
zıplatmak, ayak bilek 
lerinden veya kolla 
rından tutarak kendi 
etrafında döndürmek 
görünür de masum
dur ama sonuçları 
acıdır.”dedi

-ITlpİl
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Çocuklar en çok ilaçtan zehirleniyor
Evde yalnız başı- 
nayken ilacı şeker 
sanarak yiyen ve 
"hastaneyi boylayan" 
minik bir yaramazın 
başından geçenleri 
anlatan çocuk 
şarkısında olduğu 
gibi, "114 Alo 
Zehirlenme" hattına 
ilaçtan zehirlenen 
çocuklar için her 
yıl yüzlerce 
telefon geliyor. 
Evde yalnız başı- 
nayken ilacı şeker 
sanarak yiyen ve 
"hastaneyi boylayan" 
minik bir yaramazın 
başından geçenleri 
anlatan çocuk 
şarkısında olduğu 

GEMİİK SİNEMA GÜN1Ü6Ü
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER İRAK
AMERİKALILAR KARADENİZDE (2)
EVE GİDEN YOL
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER 

İRAK

Seanslar
11.45 - 14.15 - 16.15 - 18.30 • 20.30
12.00 - 14.005 ■ 16.15 ■ 18.15 • 20.00
19.30 (Rezervasyon Tel î 513 33 21)

12.00 • 14.00 - 18.00 - 20.30 
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)

gibi, Sağlık 
Bakanlığının "114 
Alo Zehirlenme" 
hattına ilaçtan 
zehirlenen çocuklar 
için her yıl yüzlerce 
telefon geliyor. 
Sağlık Bakanlığı 
Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığı Zehir 
Danışma Merkezi 
yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, 114 
numaralı telefonla 
ulaşılan merkeze 
2000-2005 yılları 
arasında yapılan 
toplam başvuruların 
yüzde 56'sını 
çocuk zehirlenmeleri 
oluşturdu.

Zehirlenmeye neden 
olan maddelerin 
başında ise ilaçlar 
geldi. Evlerde kul
lanılan kimyasal 
maddeler (deterjan
lar, kibrit, naftalin) 
ikinci, tarım ilaçları 
ise üçüncü sırada 
yer aldı.
Çocuklarda zehirlen
meye yol açan ilaç 
grupları arasında 
trisiklik antidepresan- 
lar, ağrı kesici ve 
ateş düşürücülerle 
alerji tedavisinde 
kullanılanlar ilk 
sıralarda bulunuyor. 
Zehirlenmeler, 
0-9 arası yaş 
grubundakilerde

"bilinçsizlikten", 10- 
19 arası yaş grubun
dakiler de ise "intihar 
amaçlı" gerçekleşti. 
1-9 arası yaş grubun
daki zehirlenmeler 
en fazla erkek çocuk
larda, özelikle 2-3 
arası yaş grubunda 
sık görülürken;
10-19 yaş aralığın- 
dakilere en fazla 
kız çocuklarda 
rastlandı.
Çocukluk çağı 
zehirlenmelerinin 
yüzde 98'inin 
ağızdan, yüzde 
1.6'sının solunum, 
yüzde 0.4'ünün de 
deri yoluyla olduğu 
saptandı.
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Miliz için kırmızı ellen uzak ton
Daha uzun ve sağlıklı 
bir yaşam sürmenin 
anahtarının kalbimizi

•en iyi şekilde 
korumak olduğumu 
belirten Kalp ve 
Damar Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Pınar 
Koksal, yaşam 
biçimimizde 
yapacağımız 
küçük değişikliklerle 
hayatımızı 
değiştirebileceğimizi 
söyledi.
Mardin’e atanan 
ilk kalp ve damar 
hastalıkları uzmanı 
olan Opr. Dr. Pınar 
Koksal, kalbin 
vücudumuzdaki 
işleyişi ve nasıl 
korunması gerektiği 
hakkında bilgi ve 
rerek, organların 
çalışmaları için gerek
li olan maddeleri 
taşıyan kanı pompala
makla görevli olan 
kalbin, bu görevini 
yapmak için dakikada 
ortalama 70 kere 
kasıldığını ve her 
defasında ortalama 
70 mİ kanı organlara 
gönderdiğini söyledi. 
Ortalama bir insanın 
ömrü boyunca, 
kalbinin yaklaşık 2.5 
milyar kez kasıldığını 
ve bu süre boyunca 
180 milyon litre kanı 
vücuda pompaladığı
na dikkat çeken Dr. 
Koksal, "Organların

canlılığını koruya
bilmeleri ve görevleri
ni yapabilmeleri için 
besin maddelerine ve 
oksijene gereksinim
leri vardır. Bunlar 
organlarımıza kanla 
ulaştırılır. Kan ise 
organlara atardamar
lar (arter) yoluyla 
taşınır. Kanın atar
damarlara pompalan
ması işini kalbimiz 
yapar. Her organ gibi 
kalbin de beslenmesi 
gereklidir. Kalbin 
kendisini besleyen 
koroner damarlarda 
olabilecek hastalıklar 
doğrudan kalbin 
çalışmasını ve verimi
ni etkileyeceğinden 
hayati öneme 
sahiptir" dedi.
Kalp sağlığı için 
en kolay yollardan 
birisinin sağlıklı yiye

cekleri tüketmek 
olduğunu vurgulayan 
Dr. Koksal, 
açıklamasını şu 
şekilde sürdü: 
"Kolesterolünüzü 
gerekli seviyeye 
düşürmek ve kalp 
hastalıklarından 
korunmak için bu 
bölgede çokça 
tüketilen tereyağı, iç 
yağı gibi hayvansal 
kaynaklı yağlardan 
uzak durun.
Zeytinyağı, ayçiçek, 
mısırözü, soya gibi 
bitkise! yâg'ıan teFCİh 
edin. Kırmızı eti 
mümkün olduğunca 
yemeyin. Et tercih
leriniz balık, hindi, 
tavuk olsun.
Beslenmenizde 
fasulye, mercimek, 
bezelye gibi koles
terolsüz protein kay

naklarına yer verin. 
Yağsız veya az yağlı, 
süt ve süt ürünleri 
tüketin. Konsantre 
süt, karaciğer, 
işkembe gibi sakatat
lardan; sosis, sucuk, 
salam gibi gıdalardan 
uzak durun." 
Sebze ve meyvelerin, 
hem lif hem de vita
min ve mineral kay
nakları açısından çok 
zengin besinler 
olduğu için tercih 
edilmesi gerektiğini 
söyleyen Dr. Koksal, 
"Düşük kalorili olan 
sebze ve meyveler 
ayrıca kalp hastalık
larına karşı koruyucu 
maddeler içerirler. 
Bu nedenle 
mümkünse günde 5 
porsiyon sebze ve 
meyve tüketmeye 
özen gösterin.
Beslenmenizde beyaz 
un yerine işlenmemiş 
buğday unu (kepekli) 
tercih edin. Örneğin 
seçimleriniz kepekli 
makarna, kepekli 
pirinç olabilir.
Porsiyonlarınızın 
dengeii oimasına 
dikkat edin" şeklinde 
konuştu. Dr. Koksal 
son olarak, kalp sağ 
lığı için herkesin gün 
de en az 20 dakika 
olmak üzere düzenli 
olarak fiziksel etkinlik 
yapması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Sebze ve
meyveleri çok 

iyi yıkayın

Sebze ve meyvelerin 
buruşmaması için 
mumlama yapıldığı, 
bu nedenle tüketici
lerin sebze ve 
meyveleri çok iyi 
yıkadıktan sonra 
tüketilmesi gerektiği 
bildirildi.
Malatya İl Tarım 
Müdürlüğü'nde 
görevli Gıda 
Mühendisi Selma 
Öztürk, bazı 
meyve ve sebzelere 
parlak bir görünüş 
vermek, zarlaşan 
mumsu örtüyü 
destekleyerek su 
kaybını, dolayısıyla 
buruşma ve solmayı 
azaltmak için yapılan 
mumlama işlemi 
konusunda uyarılarda 

bulundu. Büyük 
işletmelerde, bitkisel 
yani yenilebilir mum
lar kullanıldığını, 
ancak merdiven 
altı tabir edilen 
işletmelerde ucuz\ 
olduğu için kalitesiz 
mumlar tercih 
edildiğini ifade eden 
Öztürk, "Meyve ve 
sebzeye elimizle 
dokunduğumuzda 
yapış yapış oluyorsa 
mutlaka bu meyve 
çok iyi yıkanmalı ve 
soyularak yenmelidir. 
Eğer yeterli yıkama 
yapılmadan sebze ve 
meyve tüketilirse, 
yarar yerine zarar 
verir. Tüketiciler bu 
konuda dikkatli 
olmalıdır" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 3742
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tanm Müd.' 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz ' 51316 37

Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Aykent’in resim sergisi AS Merkez’de

1-B sınıfı öğrencilerinden Barış Güler ve Alp

izleyenlerin 
beğenisine sunulan 
çalışmalarda Aykent 
ilkokul ile ana sınıfı

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu ve 
Anasınıfı öğrenci
lerinin birinci dönem

Kar ve karayel 
fırtınası uyarısı

boyunca hazırladık
ları Resim-iş çalış
maları AS Merkez’de 
gösterime açıldı. 
24-31 Ocak 2007 
tarihleri arasında

öğrencilerinin 
birbirinden güzel 
resimleri ve el 
sanatları çalışmaları 
sergileniyor.
Resim-lş Öğretmeni

Ereselli’nin Orman projesi sergide ilgi gördü.
Burçak Uslu’nun 
düzenlediği sergi, 
beğeni ile izlenirken, 
yarıyıl sonlarına 
doğru okulda

açılan proje 
yarışmasında 
dereceye giren 
çalışmalara da 
sergide yer verildi.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmak üzere 
kuzey iç ve doğu bölgelerde kar yağışı, 
Batı Karadeniz ve Marmara’da ise karayel 
fırtınası bekleniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar 
yağışı ve karayel fırtınasının, yarın akşam 
saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği 
belirtildi.
Karadeniz bölgesi başta olmak üzere yur
dun kuzey iç ve doğu kesimleri kar 
yağışının etkisi altında kalırken, yağışların 
bugün Karadeniz Bölgesi genelinde, yarın 
ise Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde 
etkili olacağı tahmin ediliyor.
Marmara ve Batı Karadeniz'de bugün sabah 
saatlerinden itibaren karayelin kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına (saatte 60-80 kilometre 
hızla) şeklinde eseceği uyarısında 
bulunuluyor.
Yetkililer, kar yağışı ve fırtına nedeniyle 
ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile 
düşük hava sıcaklığından kaynaklanan 
buzlanma ve don olaylarına karşı vatan
daşları uyardılar.
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DÜĞÜN & NİKAH & SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YEMEKLİ-YEMEKSİZ HİZMETİNİZDEYİZ
Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak ■ GEMLİK



Mehmet Vural adlı şahıs, Mehmet Ali Yaşar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Balıkpazarı’nda yaralama
~ Balıkpazarı Mahallesi Alemdar Cadde Ballı 
Sokak'ta meydana, gelen olayda, Mehmet Vural 
(42) adlı şahıs silahla vurularak, yaralandı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında mey
dana geldi. Öğrenildiğine göre, evine gitmekte 
olan Mehmet-Vural, daha önce tartıştığı Mehmet 
Ali Yaşar ile karşılaştı.

Mehmet Ali Yaşar üzerinde taşıdığı tabanca ile 
hasmını kurşun yağmuruna tuttu.

Diz kapağından ve belinden yaralanan Vural, 
çevredekilerin yardımı ile Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altı
na alındı.

Olaydan sonra, Mehmet Ali Yaşar’ın koyu 
renk bir-araçla kaçtığı öğrenildi.

Polis, Mehmet Ali Yaşar’ı aramaya başladı.
Öte yandan olay ile ilgili çok yönlü soruştur

ma başlatıldı.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

MMHEj TARAFSIZ SİYASİ GAZETE I
31 Ocak 2007 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Goldstar

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

Fabrika & İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez: İskele Meydanı No: 15 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 42 20 Fax: 524 71 06 

Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 
Tel: (0.224) 524 8417 Cep Tel: 0.533 653 77 55

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası TSE-ISO-EN 9001:2000 Belgesi alan Gemlik’te ilk kurum oldu

Gemlik TSO
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
İmajımız düzelmiyor

Gün geçmiyorki Gemlik ile ilgili olum
suz bir olay yaşanmasın..

Gün geçmiyorki, ilçede silahlı bir olay 
olmasın.

Üzerinde dumanı tüten bir cinayetin 
sonucu alınmadan, dün akşam saatlerinde 
gazetemizi tamamlamak üzere olduğu
muzda bir sırada, Balıkpazarı semtinde 
birinin tabancayla yaralandığı haberi üzer
ine olay yerine koştuk. ,

Akşam karanlığının sokaklara düştüğü 
bu saatte, evlerde yemek sofrasına oturul
duğu bir zamanda, ard arda sıkılan 
kurşunların sesiyle sokağa fırlayan halk, 
ne olduğunun şaşkınlığını üzerinden ata
madan, belki birinin vurularak öldüğünü 
düşünüyordu.

Öyle olmamıştı ama, biri diz kapağın
dan ve belinden vurulmuştu.

Vuran belliydi, ama kaçmıştı.
Mafya bozuntularını, seri katilleri, 

öldürdüğü kişiyi yakanı, sokak ortasında 
adam dolandıranları, ev, araba hırsız lan 
nın çirit attığı bir kent olmuştu Gemlik..

Suçlar azalmıyor çoğalıyor.
İmaj bozan haberler manşetlerde 

dolaşıyor, Gemlik birçok yönden kaybet 
meye devam ediyor.

Dışardaki adam böylesine kötü olayları 
okudukça ve gördükçe, Gemlik’e karşı 
neden sempati duysun.

Kendi bindiğimiz dalı kesemeye devam 
ediyoruz.

Bu ne zamana kadar sürecek?

▼ Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’na dün 
düzenlenen törende 
Kalite Yönetimi Sistemi 
TSE-ISO- EN 9001:2000 
Belgesi verildi.
Türkiye genelindeki 368 
oda içinde belgeyi alan 
49 odadan biri olduk
larını söyleyen Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
çağdaş metot ve teknik 
ler ile teknolojiyi en üst 
düzeyde kullanan ülke 
mizin ve tüccarın ticari 
ve ekonomik hayatının 
gelişmesini sağlayıcı 
katkılarda bulunan, 
sürekli iyileşmeyi 
amaç edinmiş lider 
örnek bir kurum ola
caklarını söyledi.

Haberi sayfa 3’de

Muhtarlar BUSKİ’yi 
göreve davet etti Özdilek’te son

yapılıyor
düzenlemeler

Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı Enver Çelik 
ile Hamidiye Mahallesi Muhtarı Necmi ünlü, 
her yağmur yağdığında vatandaşlardan 
gelen tepkilere artık cevap veremez duruma 
geldiklerini belirterek, "BUSKİ’yi göreve 
davet ediyoruz" dediler. Haberi sayfa 4’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sayfa

Doktordan tehditle para almak
isteyen 3 kişi yakalandı

Kırmızı ışık yanıyor.
Otomobiller duruyor.
Murat, Adnan, Enver, 

Songül hep birlikte akın 
ediyorlar..

Kiminin elinde kağıt 
mendil...

Kiminin elinde sakız...
Umut..
Belki bir ekmek parası.. 

Belki de çikolata...
Gün geceye dönmüş.
Hava soğuk...
Ayaz insanın iliklerini 

donduruyor..
Çocuklar..
Çocuklarımız..
Salıncakta şatlana

mamış..
Parka gidememiş.
Şeker alamamış.
Oyuncağı olmamış, 

uçurtma uçurmamış 
çocuklarımız..

Sokaktaki çocuk
larımız..

Sosyal gerçeğimiz..
İyileşmeyen yaramız..
Tahminlere göre

9 milyon çocuğumuz 
yoksulluk sınırının 
altında.

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sokaktaki çocuklarımız
Beş yüz bin kadar 
sokak çocuğumuz veya 
sokakta çalışan gencimiz 
var.

Sokağın sınırsız ve 
sorumsuz özgürlüğünü 
seçme gerçeği, sokakta 
çalışan çocukları sokak 
çocuğu olmaya doğru 
yöneltiyor.

Çocuk politikalarımız 
onlara güvenli bir gelecek 
sağlamıyor.

Sağlamadığı gibi 
dışlıyor.

Dışlanan, itilen, kakılan 
çocuk doğal olarak suça 
yöneliyor.

Kırılıyor..
Dökülüyor..
Sevgiye aç yürekde kin 

tohumlanıyor..
Büyüyor...
Büyüyor..
Suç makinasına 

dönüşüyor.
Eline geçen ilk fırsatta 

da kendisine kötülük eden 
herkesten intikamını alı 
yor.

Annesinden, babasın
dan, arkadaşından, 

kardeşinden dahası 
toplumdan.

Bir sokak çocuğunun 
yüreğinden dökülenler...

Kulak vermek, 
dinlemek, gereğini 
yapmak üzerimize 
düşen..

"Ben sokak 
çocuğuyum!

Fakat siz sokak 
çocuğu deyip de 
geçmeyin, beni bir 
dinleyin

Bu sokaklar yaralı bi 
linçlerin, kör vicdanların 
eseridir.

S izler sıcak yatak
larınızda sabahlarken, 
biz uzandık soğuk 
taşlara...

Yüreklerimiz hep 
korkuyla tetikte bekledi 
gecenin ayazında

Kalmaz size de 
köşkler, saraylar, 
kâşaneler ve süslü 
hanlar...

Suçlusunuz ey insan
lar! ...

Suçlusunuz ey insan
lar! ..."

Bursa’da, Çocuk 
Hastanesi doktorlarından 
Cemil Tüzüner'den tehdit 
le para almaya çalıştığı 
iddia edilen biri kadın 
3 kişi gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya göre, 
bir çocuk annesi 
Gülay T. (27) ile 2 erkek 
arkadaşının kendisinden 
zorla para almaya 
çalıştığını ihbar eden 
Bursa Çocuk Hastanesi 
doktorlarından Cemil 
Tüzüner'in şikayetiyle 
harekete geçen Gasp 
Bürosu ekipleri, Gülay T. 
ile erkek arkadaşları

Cenaze beklerken zehirlendiler
Bursa'da, ölen babaannelerinin cenazesini kaldırmak 
için sabah olmasını bekleyen 4 kişilik aile, sobadan 
sızan gazdan zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi İlçesi Altınova 
Mahallesi'ndeki evinde baba Veli N. (47), anne Meryem 
N. (45), çocukları Pınar (17) ve Burak (19), vefat eden 
babaanneleri Fatma N.'nin (68) cenazesini kaldırmak 
için sabah olmasını beklemeye başladı. Ancak yatak 
odasındaki kömür sobasından sızan karbonmonoksit 
gazı 4 kişiyi zehirledi. Cenazeyi kaldırmak için sabah 
eve gelen Veli Narin'in yeğeni Ali Ihsan Koca, kapının 
açılmaması üzerine polise haber verdi. Olay yerine 
gelen Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, 
kapıyı kırarak içeri girdiğinde, aile fertlerini baygın 
halde buldu. 2 ambulansla Bursa Devlet Hastanesi 
kaldırılan Narin ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu 
bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Erhan O. (24) ve Turgut 
A.'yı (32) gözaltına aldı. 
Gülay T.'nin doktor 
Tüzüner ile çocuğunun 
hastalığının tedavişi 
sırasında tanıştığı belir
tilirken, doktordan bir 
süre önce yine tehditle 
500 YTL aldığı, daha 
sonra da 2 bin YTL daha 
isteyince, Tüzüner'in 
şikayetçi olduğu belirtildi. 
Zanlıların doktoru 
"Para vereceksin, yoksa 
aileni göremezsin" 
diye tehdit ettikleri öne 
sürüldü. Sorgulaması 
tamamlanan 3 şüpheli 
adliyeye sevk edildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
www.kocakgayrimenkul.com
1/ A f A GAYRİMENKUL 
l\UVni\ BAMKASI

GENEL MÜDÜRLÜK 4.4 O 550

€DAS / GCMLİK ŞUB6Sİ 
Tel : (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61 
istiklal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA

AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL 
AA-005 Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL 
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilir. 120.000 YTL
AA-014 Manastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola 
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe149 M 2 Deniz Manzaralı yola 
cephe hisseli tapu 20.000 YTL
AA-019 Kanalboyu 970 M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 YTL
AA-029 Orhangazi yolu 30.00 M2 sanayi imarlı 
depolamaya müsait 700.000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50.000 M2 anayol a400 met. 
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imarlı
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaralı
villa imarlı 70.000 YTL
AA-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 730 M2 üç yanı yol
90.000 YTL
AA-050 Umurbey 5325 M2 yol kenan 25.000 YTL 
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı 
zeyitin ağaçlan var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL 
AA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın 
50.000 YTL

I AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2 
Zemin Etûdlû 5 kat imarlı 1.600.000 YTL 
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2 
Sanayi İmarlı 3.000.000 YTL
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1J50.000 YTL 
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL 
AA-086 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama 
imarlı 1.500.000 YTL
AA-091 Yalova yolu 1.081 M2 yola 50 mt.
cephe ticari imarlı 750.000 YTL
AA-092 Yalova Yolu 20000 M2 Gemlik'» çok
yakın ticari imarlı 3.000.000 YTL
AA-096 Fıstıklı Köyü 4.500 M2 denize 60 mt. 350.000 YTL 
AA-105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır 
konut imarlı 65.000 YTL
AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trizm teşvik böl
gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

SATILIK ÇİFTLİK
EE-048 Gölyaka 2.000 M2 içinde evi olan 
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev 
meyve ağaçlı 130.000 YTL
EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tek kat ev var 140.000 YTL

SATILIK DAİRE i
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL 
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 2 kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor alanı ve çocuk parkı masrafsız 75.000 YTL 
EE-012 Manastır 120 M2 6.kat 3+1 masrafsız 
bakımlı daire 100.000 YTL
EE-013 Yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL
EE-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL

I EE-018 Hamidiye Mh. 144 M2 4.kat 
3+1 bakımlı daire 70.000 YTL 
EE-019 Balıkpazarı 60 M2 3.kat 2+1 
acil ihtiyaçtan satılık 55.000 YTL 
EE-021 Gemlik 87 M2 5.kat 2+1 
çelik kapı kartonpiyer , pimapen 55.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer, 
kalorifer, full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz 
bakımlı daire 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazan 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5.kat deniz yola cephe, 
kaloriferli- 70.000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola 
cepheli kaloriferli 70.000 YTL
EE-061 Balıkpazan 88 M2 5.kat 
2+1 bakım ister 35.000 YTL 
EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full 
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l.kat 3+1 
bakımlı daire 60.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat 
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12. kat kartonpiyeri i, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3+1 Deniz manzaralı 
kalarifer özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks
kalarlferli 120.000 YTL
EE-108 Manastır 150 M2 1-2-3-4-5-.. katlarda
3+1 full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10
adet daire Gemlik Merkez 110 M2 5.kat 3+1 çarşıya yakın 
125.000. YTL
EE-125 Manastır 155 m2 1.2.3.4. Katlarda 3+1 daire 2007
temmuz teslim krediye uygun 5 adet daire 120.000 YTL 
EE-130 Manastır 195 M2 2.2.3.4. Katlarda 4+1
2 banyo,2 WC, asansörlü, doğalgazlı 5 adet
170.000 YTL
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı,
kartonpiyeri! 70.000 YTL
EE-145 Manastır 135 M2 3.kat 3+1 süper deniz
manzaralı, kombili 80.000 YTL
EE-146 İstiklal Cad. 110 M2 2.kat bakımlı daire 67.000 
YTL
EE-149 Hamidiye Mh. 110 M2 3+1 Gazi okulu yanı bakım
lı 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full
lüks daire 120.000 YTL
EE-153 Kumla 80 M2 5.kat 2+1 site içerisinde bakımlı
manzaralı full eşyalı 42.000 YTL
EE-154 Eski sahil kayıkhane 120 M2 3+1 bakımlı deniz 
manzaralı 100.000 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı
denize sıfır mutfak 80.000 YTL
EE-159 Dörtyol 130 M2 10. kat 3+1 özel yapım lüx 105.000 
YTL
EE- 176 Orhangazi Cad. 90 M2 5. Kat ^+1 Kaloriferli, 
bakımlı 65.000 YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4. kat 3+1 bakımlı daire
80.00 YTL
EE-181 Hamidiye Mh. 108 M2 4. Kat 3+1 doğalgaz kombili
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamidiye Mh. 160 M2 4. Kat 3+1 Krediye uygun
doğalgaz kapıda 75.000 YTL
EE-186 İstiklal Cad. 148 M2 5. Kat 3+1 Deniz manzaralı
asansörlü, kaloriferli, bakımlı-90.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2+1 Asansörlü, kalar-
Ifertl, full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 Bamılı daire 60.000 
YTL
EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
60.000 YTL
EE-194 Manastır 115 M2 2. Kat 3+1 bakımlı full daire
85.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-161 Orhangazi Seneyi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, İçinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL
EE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160.000 YTL

SATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi’de 33000 M2 12000M2 
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

KAT KARŞILIĞI ARŞA
AA-037 Hisartepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILIK MÜSTAKİL EV
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Balıkpazan 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazan 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000
YTL
EE-156 Dr. Ziya Kaya Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili, 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE-175 Kumsaz 105 M2 2 katlı 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahçeli 70.000 YTL 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL
EE-178 Gemsaz 180 M2 2 Katlı bağ evi 300
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe içerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı
EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize sıfır, 
jakuzili bahçe 325.000 YTL
EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 triplex site içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 
250.000 YTL
EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 bipleks site içinde yüzme havuzu, 
özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL
SATILIK ZEYTİNLİK

AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 12U.000 YTL
AA-048 Kurtul 7418 M2 köy içi
Yalova yoluna 1 Km. 350.000 YTL
AA-051 Umurbey 1650 M2 yola yakın, 
araba girer, 50 zeytin ağacı var 20.000 YTL 
AA-084 Engürü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto- 
bün geçecek 120.000 YTL
EE.-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı, 
imarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarh benzinlik 1.200.000 YTL
EE-045 Karsak Boğazı 7265 M2 2,5
katlı hazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayn girişi var. 130.000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal durumda 
dikiş atölyesi makineler yeni devren kiralık 
dükkan 40.000 YTL
EE-173 Ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 YTL

Kayıt No'sbi Mdiıitesi rica otar.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kocakgayrimenkul.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası TSE-ISO-EN 9001:2000 Belgesi alan Gemlik'te ilk kurum oldu

Gemlik TSO belgelendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ağustos ayında 
Kalite Yönetimi 
Sistemi TSE-ISO-EN 
9001:2000 Belgesi 
almak için müracaat 
eden Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası amacına 
dün ulaştı. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Gemlik TSO Başkanı 
Kemal Akıt, TSE 
Bursa Personel 
Sistem Belgelen
dirme Müdürü 
Ömer Eyüboğlu, TSE 
Ürün Belgelendirme 
Müdürü Dilara 
Yenikale ile TSO 
Yöneticilerin katıldığı 
törenle TSE-ISO-EN 
9001:2000 Belgesi 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt'a verildi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası toplantı 
salonunda 
düzenlenen törende 
konuşan Kemal Akıt, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
Gemlik'te bu belgeyi 
alan ilk kurum 
olduğunu söyledi. 
Türkiye genelindeki 
368 oda içinde bel
geyi alan 49 odadan 
biri GTSO olduğuna 
dikkat çeken Akıt, 
odanın kalite 
bakımından idare ve 
kontrolü için gerekli 
yönetim sisteminin 
oluşturulduğunu 
belirterek, kurulacak 
ve sürekli yürütüle
cek bi sistem ile, 
beklentilerin karşılan
ması ve sürekli 
iyileştirme sağlan
masının hedeflen
diğini söyledi. 
ODA İÇİN FAYDALI 
Müşterilerin bir işin 
can damarı olduğunu 
hatırlatan Kemal Akıt, 
şöyle konuştu: 
"Müşterileri memnun 
edip onların devam
lılığını sağlamak için 
hizmetlerimizin ve 
oda birimlerimizin 
üyelerin ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi 
gerekmektedir. ISO 
9001 üyelerimizin 
isteklerini karşılaya
bilmemiz ve hizmet
lerimizde sürekli 
iyileşmeyi sağlaya
bilmemiz için işimizi 
yönetirken denenmiş 
ve test edilmiş siste 
matik bir yaklaşımın 
ç atışını sağlamaktır" 
KALİTE POLİTİKAMIZ 
Tarihten günümüze

çalışmaları sürdüre
ceklerini söyledi.
AKREDİTASYON

gelen güçlü kurum 
kültürü ve profes
yonel yönetim 
anlayışı ile, ilkeliği 
ve üyelerinin mem
nuniyetini esas alan, 
bürokratik sorunlar
dan uzak, hizmet 
odaklı, kanunlar 
ve mevzuatlar 
çerçevesinde hareket 
eden, çağdaş metot 
ve teknikler ile 
teknolojiyi en üst 
düzeyde kullanan 
ülkemizin ve tüccarın 
ticari ve ekonomik 
hayatının gelişmesini 
sağlayıcı katkılarda 
bulunan, sürekli 
iyileşmeyi amaç edin
miş lider örnek bir 
kurum olacaklarının 
altını çizen Gemlik 
TSO Başkanı Kemal 
Akıt, bundan sonraki 
amaçlarının Kalite 
Yönetim Sistemini 
uygulamakla beraber, 
oda içi hizmetlerin 
kalitesini artırmak ve 
ileriye yönelik yeni 
projeler oluşturmak 
için gerekli çalış
maların başlatılması 
olacağını belirterek, 
"Kalitemizi 
Memnuniyetiniz 
Belirler" ilkesi ile üye 
memnuniyetini artır
mak ve bunu sürekli 
iyileştirmek için ilgili

Akıt, “Akreditasyon 
konusunda ise 
"İngiltere Odalar 
Birliği (BCC) ile 
Türkiye Odalar 
Birliği tarafından 
yürütülen "Türk Oda 
Geliştirme Programı" 
ile odaların hizmet 
türlerinin artırılması, 
hizmet kalitelerinin 
daha da iyileştirilme
si, Odaların 
yakınlaşmalarının 
sağlanması ve 
bu sayede daha 
geniş anlamda Türk 
Oda Sisteminin 
Avrupa Oda Sistemi 
ile entegrasyonuna 
katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda 
bizi erde 2007 yılı 
içinde Akreditasyon

sistemini inceleyip 
Oda olarak Akride 
Oda olmak için t 
gerekli çalışmaları 
başlatacağız" dedi. 
İLK GÖREVİM 
Bursa'ya yeni 
tayin olduğunu ve 
Ankara'dan henüz 
gelerek ilk görev 
olarak Gemlik'e 
geçtiğini söyleyen 
TSE Bursa 
Personel Sistem 
Belgelendirme 
Müdürü Ömer 
Eyüboğlu yaptığı 
konuşmada, 
"Bursa'ya adım 
atar atmaz Gemlik'e 
geldim. Benim için 
unutamayacağım bir 
sürpriz oldu. Odanın 
bu teşebbüsü bizleri 
onurlandırdı, mutlu
luk verici bir olay. 
Odalar ile Enstitüler 
arasında bu tür çalış
malar iyi bir şekilde 
yürüyor. Gemlik 
TSO'nın öne çıkması 
büyük bir gelişmedir. 
Oda yönetimini 
kutluyorum" dedi. 
BELGE VERİLDİ 
Daha sonra 
TSE-ISO-EN 
9001:2000 
Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesini 
alan Kemal Akıt, 
oda olarak mutlu 
ve tarihi bir gün 
yaşadıklarını söyledi.

in.UIKcîllllZ.U ı

gelişmesini sağlayıcı ka
edinmiş

urum olmaktır.

kılarda

Akıt,
Gemlik Ticaret ye Sanayi Odası’nın 

Gemlikte bu belgeyi alan ilk 
kurum olduğunu;söyledi.

.. Dün yapılan törene Kaymakam Mehmet Baygül, 
TŞO Başkanı.Kemal Akıt, TSE Bursa Personel Sistem 

Belgelendirme Müdürü Ömer Eyüboğlu, TSE Ürün Belgelendirme 
Müdürü Dilara Yenikald ile TSO yöneticileri katıldılar.

uış neKirrıı vzcan vukal 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

Yazı YORUM

Derin devlet!...
Meşru savunma şartlarının oluştuğuna 

karar verdiği zaman devleti, milleti, rejimi 
korumak için güç kullanma yeteneğine 
sahip bir örgüte veya örgütler işbirliğine 
derin devlet denir.

Yani derin devlet, zaten devletin bir 
uzvu, unsurudur.

Onu “derin”e iten, meşruiyetini şüpheli 
hale düşüren sebep, demokratik devlet 
işleyişinden koparak kendi başına çare 
üretmeye kalkışmasıdır.

Yani yok edilecek bir kurum veya kurul
dan söz etmek yerinde değildir.

Burada gerekli olan şey, söz konusu 
kurum ve kurulları derine veya kayıt dışına 
iten sebeplere ortam yaratmamaktır.

Derin devlet, yangını önleyen sigorta 
işlevi gördü Türkiye’de.

O sigorta daha tahammüllü hale geti 
rilseydi, 12 Eylül’de ve 28 Şubat’ta cereyan 
kesilmeseydi bugün nerede olurduk 
acaba?

Çabuk unutuyoruz ama Türkiye iki kez iç 
savaşın eşiğinden dönmüştür.

28 Şubat AKP çıkışını keşfeden Milli 
Görüş çülere yaramıştır.

İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı 
döneminde Recep Tayyip Erdoğan’ın danış
manlığını yapan yazar Mehmet Metiner 
şöyle söylüyor...

İşte söyledikleri:
“Erdoğan değişti. 90’İarın ortasında 

demokrasiye kuşkuyla bakıyordu.
Taliban gibi düşünüyorduk, islâmi bir 

devlet kurup toplumu bu devlette gerekirse 
zorla Müslümanlaştırmayı planlıyorduk.

Darbe onaylanmaz ama İslâmcılar 28 
Şubat ile demokrasiyi keşfetti!”

Derin devleti önlemenin ilk şartı, ülkede 
devlet boşluğuna meydan vermemektir.

Onun yolu da kanunları, kuralları, 
kurumlan ahenk içinde işletmek, iktidar 
kıskançlığına kapılarak tahakküme 
yönelmemektir.

Bir mülâkatında Demirel, iktidarların 
jakoben tutku ile yetki paylaşmama 
hastalığına kapıldıklarını, kendisinin de 
vaktiyle bu yanlışa düştüğü nü anlatmıştı.

Şu öğüt Recep Tayyip Erdoğan’a ışık tut
malı:

“İktidar gücü taksim edilemez ama 
devletin yönetimine iştirak eden kuramların 
fikrini almak var, danışmak var..

Öyle yaparsınız ki anayasal kuramların 
düşüncesini alır, tartışır ve ona göre kararı 
verirsiniz.”

Eski cumhurbaşkanı, devleti suyun 
yüzünde tutmanın iyi iktidarların, iyi yöneti
cilerin sorumluluğu ve marifeti olduğunu 
anlatmaya çalışıyor.

Derin devleti demokratik rejim için tehdit 
olmaktan çıkarmanın yolu budur. •

Derin devlet, ülkeyi batağa sürükleyen 
yönetimlerin başımıza açacağı ağır sorun
lara karşı bir “denize düşen yılana sarılır” 
çaresizliği ise, ki çoğunlukla bizde böyle 
işledi...

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN 

‘Gemlik KörfezMıOlg» 
www.gemlikkorfezgazetesi.com1

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com1
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her yağmur 
yağdığında 
mahallelerinin bir * 
çok bölümü sular 
altında kalan 
Dr. Ziya Kaya ve 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarları yaptıkları 
açıklamada, 
BUSKİ'nin vakit 
geçirmeden alt 
yapı çalışmalarını 
başlatmasını 
istediler.
"BUSKİ'yi göreve 
davet ediyoruz” 
diyen Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Muhtarı 
Enver Çelik ile 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi Ünlü, 
her yağmur 
yağdığında vatan
daşlardan gelen 
tepkilere artık 
cevap veremez 
duruma geldiklerini 
söylediler.
”Biz her yağmur

yağışta gece gündüz 
işyerlerini bekleye
meyiz" diyen iki 
mahalle muhtarı, 
"185'i aradığımızda 
karşımıza çıkan 
görevli bize iki 
araçlarının bulun

duğunu ve sırasıyla 
giderek hizmet 
verdiklerini söylü 
yor. Geçen yıl 
BUSKİ'ye verdiğimiz 
dilekçelerde bize 
2007 yılbaşında 
bölgede alt yapı 

kanalizasyon çalış
masını başlatacak
larını ve su baskını 
olmayacağını 
söylediler.
Mahallemizde evleri 
ve işyerleri su 
altında kalan vatan

daşlarımıza cevap 
veremez olduk, . 
yağışlı havalarda 
cep telefonu ile 
ev telefonlarımızı 
kapatmak durumun
da kalıyoruz" 
dediler.
Hamidiye Mahallesi 
İtfaiye altı Altıntaş 
Sokak ve çevresi 
ile Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Orhangazi 
Caddesi Buğday 
Sokak ile Adliye 
binası önlerinin 
Gemlik'in yüz karası 
haline geldiğine 
dikkat çeken 
mahalle muhtarları 
"Bildirdiğimiz 
işleri yapmak için 
1,5 gün sonra ancak 
geliniyor, aradan iki 
yıl geçmesine rağ
men BU SKİ hala 
çalışma başlatmadı. 
Bizimle yapılan 
toplantılarda BU S Kİ 
Genel Müdürü 

hepimize söz verdi, 
verilen sözler 
neden tutulmuyor" 
diyerek tepkilerini 
dile getirdiler.
Gemlik'in sular altın
da kalan iki büyük 
mahallesine hizmet 
verdiklerini ancak 
vatandaşlardan 
gelen aşırı şikayet
leri artık karşılaya
maz durumda 
olduklarını 
söyleyen Dr. Ziya 
Kaya ve Hamidiye 
Mahallesi Muhtarları 
"Herkes yağmur 
bekliyor, biz ise 
yağmur yağacak, 
sokaklar kapanacak, 
işyerleri ve evler 
zarar görecek, 
insanlarımız 
mağdur olacak 
diye endişe 
içindeyiz. BU SKİ 
artık çözüm 
arayışlarına başla 
malı" dediler.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin SEKERSÖZ

Büyük Kumla'da 
yaza hazırlıklar 
başladı, 
özel İdare tarafından 
açılan ihaleler 
sonucu alınan kilitli 
parke taşları köye 
ulaşım sağlanan 
en önemli yola 
döşenmeye başlandı. 
Büyük Kumla Köy 
Muhtarı Nuri Çakır'ın 
nezaretinde 
başlatılan 
çalışmalarda 
yaklaşık 300 metrelik 
yol kilitli parke 
taşı ile döşenecek. 
Küçük Kumla'dan 
sonra hah sahadan 

| başlayarak
Büyük Kumla 
köy meydanına 
kadar sürecek 
olan taş döşeme 
işlemi sonucu yaz 
aylarında ulaşım 
daha rahat olacak. 
Büyük Kumla'nın 
görüntüsünü daha 
da güzelleştirecek 
olan sahil yolu taş 
döşeme işleminin 
havaların iyi gittiği 
günlerde aksatıl
madan sürdürüle
ceğini bildiren 
Büyük Kumla 
Muhtarı Nuri Çakır, 
"Yaz aylarında 
daha güzel bir 
Büyük Kumla 
görüntüsünü 
halkımıza yansıtmak 
için çalışıyoruz" dedi.

Toplanan ilaçlar şifa daâıtıvor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 2005 yılında 
başlatılan ilaç kam
panyası 2007'de de 
devam ediyor.
Yeni yılın ilk 25 
gününde toplanan 
ilaçlarla 200 ihtiyaç 
sahibi hasta 
tedavi edildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 2 
yıldır sürdürdüğü 
ilaç toplama kampa
nyasına bu yıl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
İl İzci Kurulu 
Başkanlığı da destek 
veriyor. Sadece 
Büyükşehir Belediye 
si sınırlarındaki değil 
tüm Bursa'daki 
okullarda yürütülen 
kampanya ile

toplanan ilaçlar, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin sağlık 
poliklinikleri ve 
gezici sağlık 
aracında çeşitlerine 
göre ayrılıyor. 
Kampanyada 
toplanan, kullanım 
tarihi geçmemiş 
serumlar, tablet ve 
flakon ilaçlar ile 
açılmamış şurup, 
sprey ve damlalar 
gruplarına 
ayrıldıktan 
sonra ihtiyaçlar 
doğrultusunda, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
sağlık poliklinikleri 
ve gezici sağlık 
aracı yardımıyla 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor.

AKPliler kahve gezilerini sürdürüyor
için mahalle 
ziyaretlerini gerçek
leştirdiklerini ifade 
eden İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
AK Parti olarak 
her zaman halkın 
içinde olduklarını 
ve olmaya da 
devam edeceklerini 
söyledi.
Mahalle ve köyleri 
sürekli ziyaret 
ettiklerini de 
söyleyen Şahin, 
vatandaşlardan 
gelen istek ve 
sorulara da cevaplar 
vererek onları 
bilgilendirdi.
Samimi bir hava 
içinde başlayan 
toplantı, 
katılımcıların k 
arşılıkh görüş 
belirtmeleri ile 
yaklaşık iki saat 
sürdü.

Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti ilçe 
Teşkilatı'nın 
mahalle ziyaretleri 
devam ediyor. 
Hisartepe Mahallesini 
ziyaret eden parti 
yönetimi, 
Dörtyol kahvelerinde 
vatandaşlarla

sohbet ederek, 
onların sıkıntılarını 
ve isteklerini 
dinleyerek yapılması 
için not aldılar, 
ilçe Başkanı Enver 
Şahin ile İl 
Genel Meclisi ve 
Belediye Meclis 
üyelerinin de

katıldığı kahvehane 
toplantısına 
Kadın Kolları ile 
Gençlik Kolları 
yönetimleri katıldı. 
Sorunları yerinde 
görmek hem de 
mahalle de 
yaşayan vatandaşlar
la birlikte olmak

AKOM’dan eğitim seferberliği
Her türlü yangın ve afete karşı 24 saat 
görev başında olan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi 
(AKOM) asli görevlerinin yanı sıra halkı 
bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalış
malarını da aksatmıyor.
AKOM Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Yalın, 
yangına ilk 3 dakikada yapılacak doğru 
müdahalenin çok önemli olduğunu belir 
terek, eğitimlerin önemine dikkat çekti. 
Eğitimlerle yangın ve deprem konusunda 
halkın bilinçlendirildiğini belirten 
Yalın, "Alevlerin büyümeden 
yapılacak müdahale büyük felaketleri 
yaşanmadan önleyebilir" dedi?
AKOM Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye Daire Başkanı Orhan 
Doğan da, 2006 yılında başta sanayi böl
gelerindeki özel kuruluşlar ile okullar olmak 
üzere 20 binin üzerinde kişi yangından ve 
afetten korunma yolları konusunda bilinç 
lendirildiğini söyledi. Okullardaki eğitim 
seminerleri çerçevesinde 2006 yılında 
toplam 15 bin öğretmen, memur ve öğren
ciye, deprem ve yangından korunma 
eğitimi verdiklerini ifade eden Doğan, 
ayrıca toplam 4 bin 321 kamu personeli 
ile 646 özel fabrika ve işyerinin personeline 
yangında alınması gereken tedbir 
konusunda bilgi aktardıklarını söyledi.
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“Gemilerde Talim Var” sahnelendi
Berkay KARABULUT

Gemlik Belediyesi 
kültür etkinlikleri 
çerçevesinde 
önceki gün iki 
kez sahnelenen 
"Hazine" isimli 
çocuk tiyatrosunun 
ardından, aynı 
akşam yetişkinler 
için sahnelenen 
"Gemilerde Talim 
Var" isimli komedi 
oyunu izleyenlere 
keyifli dakikalar 
yaşattı.
"Başka Tiyatro" 
grubu ekibi tarafın
dan sahnelenen tek 

perdelik komedide, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Menderes Bingül 
ve bazı meclis üyeleri 
de hazır bulundular. 
Tiyatro etkinliği 
için İskele 
Meydanı’ndan 
ücretsiz servislerin 
kaldırılmasına ve 
oyunun ücretsiz ’ 
olarak sahnelenme
sine karşın vatan
daşlar fazla ilgi 
göstermediler.
Muammer Yılmaz 
tarafından yazılan

"Gemilerde Talim 
Var" isimli oyun 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezinde 
yedi oyuncu 
tarafından 
sahnelenirken, 
"Bizimkiler" dizisin- . 
den tanıdığımız 
"Sarhoş Cemil" 
lakaplı Uğurtan 
Sayıner de oyunda 
rol aldı.
Merhum sinema 
oyuncusu Kemal 
Sunarın başrolünü 
oynadığı 
"Süt Oğlan" 
isimli filmin, 
Ragıp Arcan tarafın
dan tiyatro 
uyarlaması olan 
"Gemilerde Talim 
Var" da yalan 
söyleyen karakterin 
başına gelen 
komik hikayesi 
"yalancının mumu 
yatsıya kadar 
yanar" ana fikriyle 
seyirciye aktarıldı. 
Gecenin sonunda 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Menderes Bingül 
oyunculara çiçek 
vererek teşekkür etti.

r
VBVdillant ulukaya dogalgaz ısı san, 

cpm. h HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
GEMLİK ana bayii

I

i

/ Isıtma, sıcak su w 
A tantıct cihazlannûa 

M ÜMR ®

► DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA
► RADYATÖR
► SPLİT KLİMALAR
► DOGALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 
Tel: (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.con.
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http://www.ulukaya.ticaret-ltd.con
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Özdilek’te son düzenlemeler yapılıyor

Berkay KARABULUT
3 Şubat 2007 
Cumartesi günü 
saat 11.00 de 
hizmete girecek 
olan özdilek 
Hipermarketi'nde 
açılış çalışmaları 
sürüyor.
6000 m2 kapalı 
alan üzerine 
kurulu olan 
Özdilek

Tesisleri’nde 
çevre düzenlemesinin 
tamamlanması 
ardından, iç. 
mekanda reyon 
düzenlemeleri 
de bitirilerek, 
personel eğitimi 
çalışmalarına 
başlandı.
Özdilek yönetimi 
açılış gününde 
ve sonrasında 

vatandaşların 
ulaşım 
zorluğu çekmemesi 
için mağaza 
güzergahı üzerindeki 
Gemlik Çevre 
Yolu ve Orhangazi 
Caddesi arasındaki 
bağlantı yollarını 
tamamlamak 
için yoğun 
çalışma 
yapıyor.

Yol yapım çalışmaları 
için özel bir şirket 
ile anlaşan Özdilek 
ilgilileri, çalışmaların 
açılış tarihinden 
önce bitirileceğini 
söylediler..
Özdilek; Bursa, 
İzmir, Kocaeli, 
Afyonkarahisar, 
İnegöl, Bursa 
Kaplıkaya, 
Bursa Ataevler,

Galeri Mağaza, 
Bodrum
Oasis Mağaza, 
Cevahir Mağaza, 
Bursa Çarşı Mağaza, 
Beylicium Mağaza, 
İzmir Crovvne 
Plaza'nın ardından 
Eskişehir ve 
Gemlik'te de iki 
yeni mağazısını 
hizmete açarak 
mağazalar «

zincirini 
genişletecek. 
Özdilek 
Hipermarketinde 
gıda, oyuncak,/ 
restaurant, giyim, 
kitap, temizlik, 
müzik, meyve 
sebze reyonları 
ile dış mekanda 
otopark ve 
çocük parkı 
bulunuyor.
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Bursa’da esrar sevkiyatına suçüstü
Diyarbakır'dan temin 
ettikleri 4.2 kilogram 
esrarı, yorgan ve 
döşeklerin arasına 
zulalayıp bir otobüsle 
Bursa'ya getiren 
2 kişi, narkotik 
polisinin nefes 
kesen operasyonuyla 
yakalandı. 
Operasyonda 
görev alan narkotik 
köpeği Öncü, 
bagajdaki yorganların 
arasına saklanan 
uyuşturucuları kısa 
sürede bulmayı 
başardı.
Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
alınan bilgiye göre, 
inşaat işçisi

Vedat E. (27) ve 
amcasının oğlu 
İlyas E.'nin (21) 
Diyarbakır'dan 
Bursa'ya esrar 
maddesi getireceği 
ihbarını alan

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Narkotik 
Büro Amirliği - 
ekipleri, bu kişileri 
takibe aldı. Zanlıların

esrar maddesini 
yatak ve yorgan 
içerisine gizlediğini 
belirleyen polis, 
otobüs garaja 
geldiğinde 
operasyona start 
verdi. Narkotik 
köpeği Öncü, 
bagajdaki yatakların 
arasına saklanan 
uyuşturucuları 
bulmayı başardı. 
Bingo yapan 
narkotik dedekifleri, 
2 zanlıyı gözaltına 
aldı. Sorgulamala 
rının ardından adli 
yeye sevk edilen 
akraba 2 şahıs tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.

BursalIların yüzde 54'ii doğalgaz sözleşmesini imzaladı
Bursa’da 2006 yılında 
doğalgaz kullanımına 
geçen abonelerin 
yüzde 54'ü "Doğalgaz 
Kullanım Sözleşme 
Jerini" evlerinde 
imzalamayı tercih 
etti. Bursagaz 
2007'de hedefin bu 
oranı yüzde 90'a 
çıkarmak olduğunu 
açıkladı.

Bursagaz'ın 
"müşteri mem
nuniyeti odaklı 
hizmet anlayışı” 
çerçevesinde, 2005 
yılında duyurduğu 
'Evinde Sözleşme' 
hizmeti, BursalIlar 
tarafından büyük 
ilgiyle karşılandı. 
2006 yılında doğalgaz 
tesisat dönüşümü

gerçekleştiren 
abonelerin yüzde 
54'ü "Doğalgaz 
Kullanım 
Sözleşme lerini" de 
tesisat ka bullerinin 
yapıldığı sırada 
evinden çıkmadan 
imzaladılar.
Bursagaz, 2006 
yılında 75 bin 443 
Doğalgaz Kullanım

Sözleşmesi 
yapıldığını bunun 
40 bin 485'inin 
abonelerin evinde 
gerçekleştirildiğini 
bildirdi.
Yapılan açıklamada, 
2007 yılındaki 
hedefin bu hizme.ti 
yüzde 90 oranında 
yaygınlaştırmak 
olduğu ifade edildi.

t

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesinde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
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Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, 
SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜRLÜLERE 

VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK (6)

Dünden devam...
(4) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye 

yetkili sağlık kuruluşları, özürlü sağlık kurulu 
raporlarına ait bilgileri ulusal özürlüler verita- 
banında yer alması amacıyla Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi Başkanlığının belirleyeceği 
veri yapısında her ayın ilk haftası 
Başbakanlık Özürlüler idaresi Başkanlığına 
elektronik ortamda gönderir. Özürlü sağlık 
kurulu raporlarına ait bilgilerin ulusal özür
lüler veritabanına aktarılması ile ilgili teknik 
yöntem ve veri aktarma periyoduna ilişkin 
usul ve esaslar gerekli görüldüğünde Özür
lüler İdaresi Başkanlığı tarafından değiştirilir.

Vergi indirimine esas raporlar
MADDE 15 - (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, 
sakatlık indirimine esas olmak üzere düzenle
nen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık 
kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu 
yerdeki il defterdarlığına gönderilen Özürlü 
Sağlık Kurulu Raporu esas alınır.

Tahrifat ve sahtecilik
MADDE 16 - (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve 

kazıntı olan raporlar geçersizdir.
(2) Gerçeğe uygun olmayan raporları kas

ten düzenleyenler ve kullananlar ile raporlar 
üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı yaparak 
kullanan ve kullanmak isteyenler hakkında 
genel hükümlere göre işlen yapılır.

Özürlülere bağlanacak aylıklar için verile
cek raporlar

MADDE 17 - (1) 1/7/1976 tarihli ve 2022 
sayılı 65 yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz

3 Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.
S_________ _______ Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta işlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macıde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

t !

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun ile 17/7/2004 
tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle 
Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 
Hakkında Kanun kapsamında verilecek sağlık 
kurulu raporlarında da, bu Yönetmeliğin tüm 
vücut fonksiyon kaybı oranlarına ilişkin 
hükümler uygulanır.

“Genç Çiftçi 2007” çalışmaları başladı
Bursa İl Özel 
Idaresi'nin ilkini 
geçtiğimiz sene 
gerçekleştirdiği 
doğal kaynakların 
verimli kullanımı ve 
tarım teknolojilerinin 
gençlere aktarılması 
doğrultusunda 
başlattığı Genç Çiftçi 
Projesi 2007 çalış
maları başladı. 
Tarımda verimliliği 
artırmak üzere mo 
dern tarımın gerek
lerinin kırsal kesimde 
yaşayan çocuklara 
aktarılmasını hede
fleyen Genç Çiftçi 
Projesi’nin rehber 
eğitmen eğitim 
seminerleri hafta 
sonu İl Özel İdaresi 
tesislerinde 
gerçekleştirildi.
II Özel İdaresi tesis
lerinde gerçekleşti 
rilen seminerin açılış 
konuşmasını yapan 
il Özel İdaresi

| Genel Sekreteri Ali

Altuntaş, geçtiğimiz 
sene ilki gerçekleş
tirilen projenin 
meyvelerini topla
maya başladıklarını 
dile getirerek "Bu 
proje ile amacımız 
tarımda geleneksel 
tutumlardan 
sıyrılarak teknik 
altyapı ile modern 
tarıma geçişi 
hızlandırmak.
Tarımda sağlıklı 
ürünleri elde etmek 
ve verimliliği artır
mak için tarımda 
bilinçlenmeyi 
sağlamalıyız bu da 
ancak çekirdekten 
başlamak ile 
mümkün. Bu 
anlamda hayata 
geçirdiğimiz genç 
çiftçi projesi de 
bunlardan biri. Biz 
bu proje ile kırsal 
kesimde tarımla 
uğraşan ailelerin 
çocuklarını 12 
günlük bir kamp

dönemine alıyoruz 
ve uzman eğitmen 
kadromuzla tarımda 
babalarından, 
dedelerinden 
gördükleri tarımsal 
üretim tekniklerinin 
değiştiğini 
gösteriyoruz ve 
olması gereken 
hakkında bil
inçlendiriyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Kampın bir diğer 
önemli yanının da 
kırsal kesimde 
yetişen çocukların 
sosyalleşme 
süreçlerini 
hızlandırmak 
olduğunu belirten 
Altuntaş, farklı ■ 
köylerden gelen 
çocukların birbiriyle 
kaynaşarak yeni 
dostluklar oluştur
duğunu, kişisel 
gelişimlerine de 
proje ile katkıda 
bulunulduğunu 
sözlerine ekledi.
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4 kutu ilaçtan birinin bedeli ödenecek
Ayaktan tedavilerde, 
belirli hastalıklar için 
kullanılan yüksek 
fiyattaki antibiyotikler 
hariç, bir reçetede 
en fazla 4 kalem ilaç 
ve her kalem ilaçtan 
bir kutunun bedeli 
ödenecek.
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğünce 
yayınlanan genel
geyle, Danıştay 5. 
Dairesinin 2006 Yılı 
Tedavi Yardımına 
İlişkin Uygulama 
Tebliği'nin bazı mad
delerinin yürütmesini 
durduran kararı 
doğrultusunda yeni 
düzenlemeler yapıldı. 
Buna göre, ayaktan 
tedavilerde, tebliğde 
sayılan belirli hastalık 
ların tedavisinde krl- 
lanılan yüksek fiyat
taki antibiyotikler 
dışında, bir reçetede 
en fazla 4 kalem ilaç 
ve her kalem ilaçtan 
bir kutunun (damar
dan verilen ve mer
hem şeklindeki form

Turizm geliri, 2006’da yüzde 7.2 azaldı
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun Çıkış 
Yapan Ziyaretçiler 
Anketi çalışması 
sonuçlarına göre, 
2006 yılı 4. dönem 
turizm geliri geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 12.9 
oranında azalarak 3 
milyar 119 milyon 346 
bin 879 dolar oldu. 
Geçen yılın aynı döne
minde 3 milyar 580 
milyon 749 bin 332 
dolar turizm geliri 
gerçekleşmişti. 2006 
yılının tamamında 16 
milyar 850 milyon 
dolar olarak gerçek
leşen turizm gelirleri 
bir önceki yıla göre, 
yüzde 7.2 oranında 
azaldı. 2005 yılında 
turizm gelirleri 18 
milyar 153 milyon 
dolar seviyesindeydi. 

ları hariç) bedeli 
ödenecek.
Tetrasiklinler(dok- 
sisiklin ve tetrasik- 
lin), amfenikoller 
(kloramfenikol ve 
tiamfenikol), 
ampisilin (kombine 
preparatlar hariç), 
amoksisilin (kombine 
preparatlar hariç), 
fenoksimetil 
penisilin, eritromisin, 
klindamisin, sulfon- 
amid ve trimetoprim 
kombinasyonlarını 
içeren klasik antibi 
yotikler ise 
10 güne kadar 
tedaviyi sağlayacak 
miktarda reçete 
edildiği takdirde 
Ödenecek.
İlacın enjektabl form
larının reçeteye yazıl
ması durumunda, en 
fazla'5 günlük tedavi 
dozuna uygun olacak 
şekilde olan ambala
jının ödemesi 
yapılacak. Reçetede 
mutlak surette 
günlük kullanım 
dozu belirtilecek.

Aralık ayında gerçek
leşen rakamın 2 mil
yar 251 milyon doları 
yabancı ziyaretçiler
den, 867 milyon 374 
bin doları ise yurt 
dışında ikamet eden 
vatandaş ziyaretçile 
rimizden elde edildi. 
Açıklamada şu bilgiler 
verildi: "Ziyaretçiler 
seyahatlerini kişisel 
olarak veya paket tur 
ile gerçekleştirmekte
dir. Turizm gelirinin 
2 milyar 790 milyon 
doları kişisel, 328 
milyon 597 bin doları 
ise paket tur harca
malarından oluşmak
tadır. Ekim, Kasım 
ve Aralik aylarından 
oluşan 4. dönemde en 
yüksek turizm geliri 
1 milyar 450 milyon 
dolar ile Ekim ayında 
gerçekleşmiştir.

Danıştayın iptal 
kararından önce 
fiyatı son derece yük
sek olan yeni nesil 
antidepresaniarı 
reçete etmede uzman 
hekim şartı aranırken, 
yeni düzenlemeyle bu 
ilaçları artık raporla 
pratisyen hekimler 
de yazabilecek. 
Bu çerçevede 
genelgeye, "Yeni 
nesil (SSRI, SNRI, 
SSRE, RIMA, NASSA 
gibi gruplara giren) 
antidepresanların 
psikiyatri (erişkin ve 
çocuk), nöroloji 
(erişkin ve çocuk), 
üroloji, kadın 
hastalıkları ve 
doğum, dahiliye,

Kasım ayında 887 
milyon 631 bin dolar, 
Aralık ayında işe 
781 milyon bin dolar 
gelir elde edilmiştir. 
Ocak-Aralık döne
minde kişi başı 
ortalama harcama 
yabancılarda 651 
dolar, vatandaşlarda 
ise bin 110 dolardır. 
Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarında toplam çıkış 
yapan ziyaretçi sayısı 
4 milyon 732 bin 4’tür. 
Bu sayının 3 milyon 

fizik tedavi ve 
rehabilitasyon 
veya aile hekimliği 
(aile hekimliği yapan 
pratisyen hekimler 
dahil) uzman 
hekimleri tarafından 
veya bu hekimlerden 
birinin çıkardığı 
ilaç kullanım 
raporuna dayanılarak 
pratisyen hekimler 
dahil tüm hekimler 
tarafından 
yazılabileceği" 
ibaresi eklendi. 
Söz konusu ilaçlar, 
yatan hastalarda 
yatışı yapan ilgili 
uzman hekim 
tarafından da tek 
kutu olarak reçete 
edilebilecek.

923 bin 764'ü yabancı 
ziyaretçi, 808 bin 
24O'ı ise yurt dışında 
ikamet eden vatan
daşlarımızdır. 4. 
dönemde en fazla 
ziyaretçi 2 milyon 
226 bin 270 kişi ile 
Ekim ayında gerçek
leşmiştir. Kasım 
ayında 1 milyon 347 
bin 781, Aralık ayında 
ise 1 milyon 157 bin 
954 kişi ülkemizi 
ziyaret etmiştir.” 
Şeklinde konuştu.

Kurşunsuz 
benzine zam

Rafineri çıkış fiyatın
da yapılan ayarla
manın ardından, 
95 oktan kurşunsuz 
benzinin pompa 
fiyatına litrede 2-3 
YKr zam geldi. 
Benzinin pompa 
fiyatındaki artış, 
dünden geçerli 

İLAN

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No: 2006 / 290

Davacı Kazım Karpuz tarafından davalı 
maliye hâzinesi ve Fıstıklı Köyü Muhtarlığı 
aleyhine açılan senetsizden tescil 
davasının verilen ara kararı gereğince;

Yalova İli, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, 
Yayla mevkinde kain kuzeyi 235 nolu 
kadastro parseli, ile Necati Kaya taşınmazı, 
güneyi 156 nolu kadastro parseli ile Hanifi 
Mutlu zeytinliği, batısı Süleyman oğlu 
Bilal Sağnak zeytinliği, doğusu yol ve dere 
ile çevrili 31209 m2 dik taşımazın davacı 
KAZIM KARPUZ tarafından senetsizden 
tescil istenildiğinden dava konusu taşın
maz hakkında hak iddiasında bulunanların 
ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
mahkememizin 2006/290 esas sayılı 
dosyasına itirazda bulunmaları ilan olunur.

B-443

1992 Model Renault Brodvvay 
ZZj O LPG’li ruhsata işli araç 
iHp <"-> sahibinden satılık 
03 Tel : 0 505 627 79 08

olmak üzere 
yürürlüğe girdi. 
Yeni ayarlamayla 
OPET, POAŞ, BP 
bayilerinde kurşun
suz benzinin litre 
fiyatı Ankara ve 
İzmir'de 2,65 YTL, 
İstanbul'da 2,66 
YTL'ye çıktı.

SATILIK

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

ELEMANLAR ARANIYOR
Ön muhasebe bilen ve bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BAY ve BAYAN garson alınacaktır.
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

BURSA HAKİMİYET V( KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü ahm-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

. eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
reklamlannız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bebeklik 
döneminde oyuncak 

seçimine dikkat

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden

Bebeğiniz doğar 
doğmaz dış dünyayı 
duyu organları 
aracılığı ile tanımaya 
başlar. Çevresinde 
bulunan her nesne 
onun için uyarıcı 
ve öğretici 
niteliğindedir.
Hızla büyüdüğü ve 
değiştiği ilk yıllarda 
oyun ve oyuncaklar, 
bebeğinizin 
neredeyse tüm 
zamanını alır.
Duygusal ve fiziksel 
gelişim açısından, 
en doğal ve en aktif 
öğrenme ortamı 
oyun sırasında 
oluşmaktadır.
Oyun, bebeğin hayal 
gücünü ve yaratıcılık 
yeteneğini geliştirir, 
düşünmeyi ve 
keşfetmeyi 
öğrenmesini, 
kendisine güven 
kazanmasını ve 
sosyalleşmesini 
sağlar. Oyunların 
vazgeçilmez öğeleri 
olan oyuncaklar, 
onun zihinsel, 
bedensel ve psiko- 
sosyal gelişimine 
yardımcı olur.
Bir yandan bebek 
için eğlenceli anlar 
yaratırken diğer 
yandan da etkili 
bir eğitimsel görev 
üstlenir. Oyuncak, 
bebeği oyalayarak 
annenin rahat 
etmesini sağlayacak 
bir nesne olarak 
değil, önemli bir 
eğitim aracı olarak

elemamaramiyor
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

Siz de geleceğimize bugünden el koyun

görülmelidir. 
Bebeğinizin 
gelişiminde bu 
derece önemli bir 
rol oynayan oyun
cakların seçimini 
özenle yapmalı, 
alacağınız oyuncağın 
onun yaşına, gelişim 
dönemine, beceri 
ve ilgilerine uygun 
olmasına dikkat 
etmeli ve her zaman 
güvenilirliğini kanıt
lamış markaları 
tercih etmelisiniz.

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell

haltınızdan 3464’e mesaj atın.

TEMA>

Çukurova Üniversite
si (ÇÜ) Mediko- 
Sosyal Birimi 
Uzmanı Psikiyatrist 
Dr. Sabri Yurdakul, 
işyerlerinde yapılan 
dedikodunun 
stres kaynağı 
olduğunu söyledi. 
Adana F Tipi Ceza 
İnfaz Kurumu'nun, 
Adana Büyükşehir 
Belediyesi Tiyatro 
Salonu'nda 
düzenlediği "Stresle 
Başa Çıkma 
Yollan ve Zor 
İnsanla İletişim" 
konulu konferansa 
konuşmacı olarak 

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı Seanslar
MASKELİ BEŞLER IRAK 11.45 - 14.15 - 16.15 - 18.30 - 20.30
AMERİKALILAR KARADENİZDE (2) 12.00 • 14.00 - 16.15 - 18.15 - 20.00 
EVE GİDEN YOL 19.30 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER 12.00 - 14.00 - 18.00 - 20.30

İRAK  (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

katılan Yurdakul, 
metropollerde 
yaşayan insanların 
kabusu olan stresin, 
vücudun tüm organ
larını olumsuz 
etkilediğini ifade etti. 
Kişilerin özellikle 
yoğun iş ortamındaki 
sıkıntıları nedeniyle 
stresle karşılaştık
larını belirterek, 
stresle başa çıka
bilmek için psikolojik 
yardım alınması 
gerektiğini vurguladı. 
Stresin basit gibi 
görünmesine 
rağmen birçok 
hastalığı tetikleye- 

bildiğini hatırlatan 
Yurdakul, "Kişi 
hayatının her anında 
stresle karşılaşabilir. 
İşyerlerinde yaşanan 
stres, hayatı en 
fazla olumsuz 
etkileyen stres 
çeşidi olarak bilini 
yor. Genellikle çalış
ma düzeni, vardiya 
sistemi ve işyeri 
dedikoduları stres 
kaynağı olarak gös
teriliyor. Aşırı stres 
ise kilo sorunuyla 
alkol ve fazla sigara 
kullanımına yol 
açıyor. Stres, 
beyinden ayak

7 YAŞ

ucuna kadar 
vücudun bütün 
organlarını olumsuz 
etkiliyor" dedi. 
Stresli ortamların 
ve sürekli devam 
eden stresin viral 
enfeksiyonlara 
yakalanma riskini 
artırdığını belirten 
Yurdakul, "Stresle 
birlikte hastalıklardan 
kurtulma zamanı da 
uzuyor. Kişinin 
stres durumundan 
kurtulmak için 
mutlaka uzman 
yardımı alması 
gerekiyor" diye 
konuştu.

www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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Burun eti büyümesinde ameliyatsız çözüm
Sağlıklı her insanda 
üçü bir tarafta, üçü 
diğer tarafta olmak 
üzere toplam altı adet 
burun eti vardır.
Konka diye de 
adlandırdığımız bu 
burun etlerini geniz 
eti ve burun polipleri 
ile karıştırmamak 
gerekir. Gerek geniz 
eti, gerekse polipler 
sonradan oluşan, 
vucut için faydası 
olmayan dokulardır. 
Halbuki burun etleri 
solunum yollan için 
vazgeçilmez doku
lardır. Soluduğumuz 
havayı nemlendirirler, 
ısıtırlar, temizlerler. 
Bir tür süzgeç görevi 
görürler ve klima 
gibi çalışırlar.
Bu görevi nasıl 
yaparlar?
Burun etini saran bir 
zar tabakası(mukoza) 
vardır. Burun etlerinin 
asıl görev yapan 
kısmı bu zardır. Zarın 
üzerindeki hücreler 
soluduğumuz havayı 
ısıtma, temizleme ve 
nemlendirme işinde 
ustalaşmışlardı^ 
Burun etleri gün 
içinde geçici olarak 
bazen buyürıer, 
bazen küçülürler. 
Stabil ve aynı boyda 
değillerdir. Bu 
büyüyüp küçülmeleri 
süzgeçin çapının 
büyüyüp küçülmesi 
gibi düşünün.
Bulunduğumuz ortam 
soğuk ise burun etleri

geçici olarak büyür. 
Soğuk havada burnu
muzun tıkanmasının 
sebebi budun Sıcak 
ve temiz havada ise 
burun etleri geçici 
olarak küçülür; böyle
likle burnumuzu daha 
açık hissederiz ve 
daha rahat nefes 
alırız. Solunum için 
bu kadar gerekli olan 
burun etleri bazen 
kalıcı olarak aşırı 
büyüyüp nefes alıp 
vermemizi sürekli 
engelleyecek hale 
gelebilirler. Bu durduk 
yerde olmaz tabi ki; 
alerjik nezle, kronik 
sinüzit, kötü hava 
koşullarına sahip yer
lerde yaşamak, uzun 
süre burun açıcı 
damlalar kullanmak 
gibi bazı sebepler bu 
duruma yol açabilir. 
Böyle bir sorunla 
karşı karşıya 
kaldığınız zaman 
ne yapmak gerekir? 
Tedavi ne olmalıdır? 
Burun etlerindeki 

büyüme hafif- orta 
derecede ise 
muhakkak, ilaç 
tedavisi denenmelidir. 
Çünkü ilaçla küçülme 
ihtimali vardır ve bu 
ilk denenecek tedavi 
olmalıdır. İlaçla 
küçülmeyen veya ileri 
derecede büyük bir 
burun eti varsa o 
zaman ilaç tedavisi 
dışında çözümlere 
başvururuyoruz. 
Burun eti 
büyümelerinin 
tedavisinde, ilaçlar 
dışı ameliyatsız 
çözüm nedir?
Bunun için son 
zamanlarda burun 
etlerine radyofrekans 
dediğimiz işlemi 
uyguluyoruz.
Radyofrekans uygu
lanması muayenehane 
koşullarında yapıla
bilen ağrısız, sizin için 
oldukça basit bir 
yöntemdir.
BU İŞLEMİN EN 
ÖNEMLİ
AVANTAJLARI;

- Hastahane ortamı 
gerektirmez, ofis 
ortamındada 
uygulanabilir, 
- Lokal anestezi ile 
yapılabilmesi 
sayesinde Genel 
anestezi alması riskli 
hastalarda da uygu
lanabilir.
- işlem 5 ila 10 dakika 
gibi kısa bir sürede 
tamamlanabilir.
- İşlem sonrası burun 
tamponu gerektirmez.
- Burun içi keşi 
olmadığı için kanama 
olmaz.
- Günlük hayata 
hemen dönülmeside 
önemli avantajların- 
dandır. Radyofrekans 
sonrası sizin çalış
manıza da engel 
olmamış oluruz; 
Böylece istirahat 
gerektirmeyen basit 
bir işlem sonrası 
hemen aynı gün 
işlerinize devam 
edebilirsiniz. 
Radyofrekans ile 
burun etlerini sadece 
küçültüyoruz. Burun 
etlerini tamamen 
almıyoruz. Şunu unut
mayalım ki; bu kadar 
yararı olan burun 
etlerinin tamamının 
ameliyatla çıkarılması 
"burun cinayetidir" 
denilebilir, şunu çok 
iyi biliyoruz ki; sizin 
burun etleriniz 
hayatınızda "nefes 
almak" gibi çok 
önemli bir role 
sahip...

Parkinson
hastalarının sayısı

Asya’da 2 kat
artacak

ABD'de yapılan bir 
araştırma, gelecek 25 
yıl içinde Parkinson 
hastalığına 
yakalananların 
sayısının özellikle 
Asya'da iki kat 
artacağını 
öngörüyor.
New York'taki 
Rochester 
Üniversitesinden 
Nörolog Ray 
Dorsey başkanlığında 
bir grup araştırma
cının gerçekleştirdiği 
çalışmaya göre, 
en büyük 15 ülkedeki 
Parkinson hasta
larının sayısı 4.1 
milyondan 8.7 
milyona yükselecek. 
Araştırma, hastalığın 
en hızlı yayıldığı 
yerin Asya olacağını, 
2Ö3Ö yılında 
yalnızca Çin'de 
yaşayan Parkinson 
hastalarının sayısının 
tahminen 5 milyonu 
bulacağını 
belirtiyor.
Bugün yayınlanan 
araştırma,

Parkinson hasta
larının sayısında 
artışa sebep 
olarak ülkelerin 
nüfuslarının 
giderek 
yaşlanmasını 
gösteriyor. 
Öte yandan 
Dorsey, araştırmayla 
ilgili yaptığı 
açıklamada, 
"Parkinson 
hastalığında en 
önemli büyüme ABD 
ya da Avrupa'da 
değil, diğer yerlerde, 
örneğin Çin'de ola
cak" diye konuştu. 
Dorsey ayrıca, 
hastalığa yakalanan
ların sayısında 
artışın, sağlık 
hizmetleri sistem
lerinde büyük 
sikinıiiar oluştun^ 
cağını ifade etti. 
Sinir sisteminde 
bozulmalara neden 
olan Parkinson 
hastalığı, 65 yaş 
civarındaki insanlar 
arasında sıkça 
görülüyor.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md,. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 513 10 53
•jC.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Sü^r Turizm w 512 10 72
KanDeroğlu-Esadaş 514 45 49
Anıttır'K 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
31 Ocak 2007 Çarşamba 

Murat Eczanesi 
İstiklal Cad. No: 82 

Tel: 514 37 63-Gemlik

KHrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2660 

FİYATI : 0.25 YTL. (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)



31 Ocak 2007 Çarşamba

Gemlikspor’a şanslı kura Sahaya çakmak at 
taraftarlara cez<
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Berkay KARABULUT
Pazartesi günü 
yapılan birinci 
amatör küme kuraları 
sonucunda ilçemiz 
temsilcilerimizden 
Gemlikspor'un 
rahat bir grupta 
yer alması kulüp 
yönetimini 
sevindirdi.
Çekilen kura 
sonucunda 
Gemlikspor'un 
rakipleri Baharspor, 
Dikkaldırım, 
Inegölspor, 
Ağaköyspor, 
Emek Belediyesi, 
Sırameşelerspor 
ve Geçitspor 
olurken, grupta 
Gemlikspor'un en 
dişli rakibinin 
Inegölspor olduğu 
göze çarpıyor. 
Gemlikspor Genel 
Sekreteri Serdar 
özaydın çekilen 
kurayı değerlendirir 
ken Gemlikspor'un 
geçtiğimiz yıllarda 
yaptığı hataları 
tekrarlamayarak 
gruptan çıkacağını 
ifade etti.

özaydın, yaptığı 
açıklamada, 
"Çekilen kura 
sonucunda rakipler
imizi geride bırakıp, 
gruptan rahatlıkla 
çıkacağı miza takım 
ve yönetim olarak 
inanıyoruz. Bu yıl 
hataya kesinlikle 
tahammülümüz yok. 
Yeni transferler ile 
kadromuzu 
güçlendirirken 
Şubat ayının ilk 

haftalarında sezon 
açılışımızı yapacağız. 
Büyük taraftarımız
dan sonuna kadar 
destek bekliyor, 
içte ve 
dıştaki maçlarımızda 
bizleri yalnız 
bırakmamalarını 
bekliyoruz. Taraftar 
desteği ile Gemlik 
spor'u özlendiği 
ve beklendiği yerlere 
getirmeye sonuna 
kadar kararlıyız"

dedi.
Serdar özaydın, 
bazı Gemlikspor 
yöneticilerine de 
sitem edip 
duyarsızlıklarından 
yakındı.
Gemlikspor'un 
Başkan Faruk 
Güzel ve bazı 
yöneticileriyle ayakta 
durduğunu ifade 
eden Özaydın, 
birlik çağrısında 
bulunup tüm 
yöneticilerin 
takıma destek 
olmalarını istedi, 
öte yandan diğer 
Gemlik temsilcilerin 
den Kumla Belediye 
spor; Namık Kemal 
spor, Cihanspor, 
İnegöl Doğanspor, 
Akarspor, Hamitler 
spor, Fethiyespor, 
Hürriyetspor ile 
aynı grupta 
yer alırken;
Umurbeyspor ise; 
19 Mayıs, Ayyıldız 
spor, Lalaşahinspor, 
Akçalar, Altınokspor, 
Şükraniyespor ve 
Y.Karamanspor 
ile aynı grupta 
mücadele edecek.

Bursa'da futbol ve 
basketbol karşılaş
malarında olay 
çıkarıp oyuncuların 
üzerine çakmak 
attığı belirlenen 8 
taraftara İl Spor 
Güvenlik Kurulu tara 
fından ceza verildi. 
Kurul, yaşı büyük 
taraftarları 6 ay 
sahalardan men ve 
bin 316 YTL para 
cezasına, yaşı küçük 
taraftarları ise 658 
YTL para cezası ve 3 
ay sahalardan men 
cezasına çarptırdı. 
İl Spor Güvenlik 
Kurulu, Vali Yardım 
cısı Ali Rıza Çalışır 
başkanlığında, 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Sırrı Tuğ, 
Çevik Kuvvet Şube 
Müdürü Mehmet 
Gündal, spor kulüp
lerinin temsilcileri, 
taraftar temsilcileri 
ve Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü temsil
cisinin katılımıyla 
yapıldı. Kurul, 
Bursa'da oynanan 
Bursaspor Kayseri 
Erciyesspor Türkiye 
Fortis Kupası maçın
da oyuncuların 
üzerine çakmak

attığı belirlenen 
şahsı bin 316 Yİ 
para ve 6 ay 
Bursaspor mü
sabakalarından 
cezasına çarptır 
öte yandan 27 
Ocak'tâ Atatürk 
Salonu'nda oyn; 
Oyak Renault-C< 
Turka Beşiktaş 
karşılaşmasında 
sahaya sert cisiı 
atan 3 şahıs bin 
YTL para cezası 
ay basketbol ma 
rından men, ayn 
maçta olay çıkaı 
yaşı küçük 4 şal 
ise 439 ve 658'eı 
YTL para cezası 
2 ve 3'er ay sah: 
dan men cezasır 
çarptırıldı. Kurul 
bu hafta Bursa'd 
oynanacak 
Bursaspor Kays< 
Erciyesspor maç 
ise 800 polisin g 
yapacağını açıklı 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Sırrı 1 
TCK'nın ilgili hül 
leri ve Bursa Vali 
ği'nin aldığı kara 
doğrultusunda y 
küçük taraftarlar 
bundan sonra ce 
verileceğini bildiı
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