
, Cinayet zanlısı Avukata yurt dışı vaşağı
Karacaalli çöplüğünde bulunan yanık 
cesedin faili olduğu ileri sürülen Avukat 
Mehmet Ç.‘ın bürosunun mahkeme tara 

i fından arandığı, suç unsuru bulunamadığı 
belirlendi. Aracının lastik izlerinin olşy 
yerindeki izlere uyması sonucu Avukat 
Mehmet Ç. jandarma tarafından aranmaya

başlandı. Mehmet Ç.’nin banka hesapları 
mahkeme kararıyla donduruldu, yurt dışı
na çıkması da yasaklandı.
Avukat Mehmet Ç.’nin olaydan sonra 
ilçede bulunamaması cinayetle ilgili 
şüpheliler arasında girmesine neden oldu.

Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 2’de
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Üç ay önce öldürülen Haşim Seymen cinayeti ile ilgili 7 kişi gözaltına alınarak, dün Adliye’ye çıkarıldı

»Seymen cinayeti failleri Adliye’de
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

GÜYAŞ
Gemlik Üniversite Yaptırma ve Yaşatma 

Derneği GÜYAŞ dün görücüye çıktı.
32 kişilik GÜYAŞ kurucuları arasında 

ben de bulunuyorum. Dünkü ziyaretlere 
işlerim nedeniyle katılamadım.

Gemlik’e Üniversite kazandırmak için 
verilen mücadele çetin geçti.

Birileri Üniversite yapılacak Sunğipek 
Fabrikası’nı Uludağ Üniversitesi’ne verdir 
memek için elinden gelen herşeyi yaptı.

ı Ama, Gemlik için doğru olan gerçek
leşti.

Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek 
I Yerleşkesi’nde iki yıldır üniversiteli gençlik 
। öğrenim görmeye başladı.

AKP hükümeti, Gemlik’teki üniversite 
I ye maddi destek sağlamıyor.

' Borusan Kurucusu * Asım Kocabıyık’ın 
destekleriyle gençler bu yıl modern bir

’ binaya kavuştu.
I) Gemlik’te açılan bu büyük eğitim yuva 

* ’l sına bugüne kadar Gemlikliler destek ver- 
*11 medi.
|ı İşte GÜYAŞ bu amaçla kuruldu.
j Yeni kurulan ve kurulacak diğer bölüm- 

j ler için üniversitenin büyük desteğe ihtiya 
I cı var.

Gemlikliler bu dernek aracılığıyla 
üniversite ile bağlantı kurabilecek.

Çevre ilçelerde üniversitelere büyük 
y destek yapılırken, Gemlik bu konuda çok 

gerilerde kaldı. Bu açığı kapatmak - için 
||GÜYAŞ gerekeni yapacak.

Balıkpazarı Sefa Sokak’ta işlenen Haşim Seymen cinayetinin sanıklarından 5 kişi dün çıkarıldık
ları Adliye’de tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı, bir kişi de adli takip kararı ile serbest kaldı.

28 Ekim 2006 günü 
Atatürk İlköğretim 
Okulu yanındaki 
Sefa Sokak’ta aracının 
içinde kurşunlanarak 
öldürülen Haşim Sey- 
men’in katil zanlıları 
dün Adliye’ye çıkarıldı 
lar. Cinayet ile ilgili 
Soner B. Cihat Ç. 
Cemal K. Tufan T. 
Süleyman D. tutukla
narak Bursa E tipi 
cezaevine gönderildi. 
Haydar Ü. serbest 
bırakılırken, Ahmet I. 
adli takip, ile serbest 
bırakılmasına karar 
verildi. Sayfa 3’de
II

Üniversiteye destek için ilk adım atıldı 
Gemlik Üniversite Yaptırma, 
Yaşatma ve Koruma
Derneği kurucuları Atatürk 
Anıtı’na çelenk sundu, 
saygı duruşunda bulundu. 
Üyeler Kaymakam, Belediye 
Başkanıt Cumhuriyet 
Başsavcı Vekili ve İlçe 
Emniyet Müdürünü 
makamında ziyaret ederek, 
çalışmalar hakkında bilgi 
yerdiler. Haberi sayfa 4’de
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Cinayet zanlısı avukata yurt dışı yasağı
Karacaalli çöplüğünde bulunan yanık cesedin faili olduğu ileri sürülen Avukat Mehmet Ç. ‘ın bürosunun mahkeme 

tarafından arandığı ancak suç unsuru bulunamadığı belirlendi. Ancak, aracının lastik izlerinin olay yerindeki 
izlere uyması sonucu Avukat Mehmet Ç. jandarma tarafından aranmaya başlandı, ban|ca hesapları dolduruldu..

Seyfettin SEKERSÖZ
Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü 
Karacaali üstlerinde 
bulunan Çöplük 
yanında önce 
kurşunlanıp 
sonrasında yakılan 
Halil Marangoz'un 
Cinayet zanlısı 
henüz yakalanamadı.- 
Cinayetin zanlısı 
olarak aranan 
Avukat Mehmet Ç.'nin 
olayın ardından 
kayıplara karışması 
ise şüpheleri 
üzerinde toplamasına 
neden oluyor. 
Cinayetin ardından 
sürekli konuşulan 
dedikodular arasında 
şüpheli olarak göste
rilen ve göz altına 
alındıktan sonra 
serbest bırakıldığı 
şeklindeki 
söylentilerinin 
doğru çıkmadığı 
öğrenildi.
Avukat Mehmet Ç’nin

I 
t • ■

Avukat «Mehmet Ç.

bankaları dolandıra 
rak kaçtığı söylenti
lerinin de gerçek 
olmadığı anlaşıldı. 
Avukat Mehmet Ç,'nin 
ölen kişiyle tanıştığı 
ve kardeşi olan

kadınla da gönül 
ilişkisi olduğu iddia 
larını kabul ettiği 
doğrulanırken, olay 
gününden bir gün 
sonra bürosunda 
Mahkeme kararıyla

yapılan aramaya da 
tepki göstermediği 
ve cinayet olayını 
soğukkanlı karşıladığı 
öğrenildi. Cinayetin 
sonrasında Avukat 
Mehmet Ç’nin

aracının lastik 
izlerinin laböratuvar 
sonuçlarının 
alınmasından 
sonra, savcılık 
Avukat Mehmet 
Ç’yi arama emri

çıkarılırken, 
yurt dışına çıkma 
yasağı konulduğu 
ve bankalarda 
bulunan hesaplarının 
da dondurulduğu 
öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
www.kocakgayrimenkul.com
IZ f \ f a K GAYRİMENKUL 
aULAI\ BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK -.14 0 550

€DflS / G6MLİK ŞUB6Sİ
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 
GAYRİMENKÜLLER

SATILIK ARŞA

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 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
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 Gemsaz 800 M2 Villa İmarlı
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 Gemlİk'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 Trizrn teşvik böl* 
geçinde 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 Dûrdane 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 vo 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 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 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 İster 35.000 YTL 
EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full

EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l.kat 3+1 
bakzmh /lairo 60,000 YTL „
EŞ-082 Manastır 145 M2 3.kaİ3+1 cifti 
banyo ve wc/ kaloriferli; asansörlü 90,000 YTL
EE-083 Eşref Dinç«r Mh. 130M2 2,kat
3*1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır'>10 M2 12-kat kartonpiyeri!, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL r

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 
kalariferll 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. Kâtlarda 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

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 Hamldlye Mh 108 M2 4. Kat 3+1 doğalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EEd82 Hamldlye 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-
Iferli, 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
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, 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 M 2 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 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 YIL
EE-097 Kumla 250 M2 triplex site içi denize 50 mt 220.000 YIL

EE-141 Orhaniye M. 200 M2 dtlpleks 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 ,20.000 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: Telefonla görmelinizde

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kocakgayrimenkul.com
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Üç ay önce öldürülen Haşini Seymen cinayeti ile ilgili 7 kişi gözaltına alınarak, dün Adliye'ye çıkarıldı

Seymen cinayeti 
failleri Adliye’de

I) YazıYORUM

Balıkpazarı Sefa Sokak’ta işlenen Haşim Seymen 
cinayetinin sanıklarından 5 kişi dün çıkarıldıkları 
Adliye’de tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı, 

bir kişi de adli takip kararı ile serbest kaldı.
Seyfettin SEKERSÖZ 
28 Ekim 2006 
Cumartesi günü 
Atatürk İlköğretim 
Okulu yanındaki 
Sefa Sokak’ta aracı 
mn içinde kurşunla
narak öldürülen 
Haşim Seymen'in 
katil zanlıları 
Adliye'ye çıkarıldılar. 
Cinayetin ardından 
bir araçla kaçtıkları 
belirlenen cinayet 
zanlılarından 7 kişi 
göz altına alınarak 
Adliye'ye çıkarıldılar. 
Yaklaşık 3 aydan bu 
yana cinayet olayı 
üzerinde titizlikle 
çalışan Asayiş Büro 
Ekipleri, Gemlik 
dışında olduklarını 
belirlediği zanlıları 
ilçeye döner 
dönmez önceki gün 
göz altına almıştı. 
Göz altına alınarak 
Adliye'ye çıkarılan 
Haşim Seymen 
cinayeti zanlıları 
Soner B. Cihat Ç. 
Cemal K. Tufan T. 
Süleyman D.
Ahmet I. İle Haydar 
Ü. Emniyet Müdürlü

ğü ekipleri tarafından 
Cumhuriyet Savcılığı 
na çıkarıldılar.
Bilindiği gibi olay 
günü sabah saat
lerinde evinden 
aracıyla çıkan Haşim 
Seymen, Sefa Sokak 
çıkışında silahlı 
saldırıya uğrayarak 
vücuduna isabet 
eden 4 kurşunla 
olay yerinde ölmüştü. 
Aracının içinde 
10 adet boş kovan

bulan Polis ekipleri 
olayın faailleri olarak 
belirle diği kişileri 
tespit ederek önceki 
gün göz altına 
almıştı.
Geniş güvenlik 
önlemleri altında 
Adliye binasına 
getirilen cinayet 
zanlıları yakınları 
ile çevredeki vatan
daşların meraklı 
bakışları arasında 
binaya alındılar.

Geç saatlere kadar 
süren Savcılık 
soruşturmasından 
sonra gözaltına 
alınanlardan 
Haydar Ü. serbest 
bırakılırken, 
Ahmet I. adli takip 
ile serbest 
bırakılmasına 
karar verildi. 
Diğer 5 sanık ise 
tutuklanarak, 
Bursa E tipi 
cezaevine gönderildi.

R^.^'^^^İDişHekimi Özcan VURAL
‘ । ozcanvural1933@hotmail.com

L_\_L_zL__ı www.milliyet/blog/özcan vural

Derin Devlet 2 (Bu ciddi bir iştir)
Sayın okurlar; Herkesin okuması ve bilmesi 

için beni.aşan bazı konu ve yazıları sizlere 
aktararak bilgilenmenizi isteyerek, Sayın Güneri 
Cıvaoğlu’nun bir yazısını aynen naklediyorum..

Eski İçişleri Bakanı Meral Akşener'le yan yana 
oturuyorduk.

O gece "derin devlet" bağlamında bir söylemi 
unutmak mümkün değil.

Konu Susurluk'tu. Sağ tarafımda da, dosyada 
adı geçen ünlü emniyetçi İbrahim Şahin oturuyor
du.

Akşener'e sormuştum:,
"Sizce derin devlet nedir?” Bana verdiği ce 

vabı aynen yansıtıyorum:
"Size derin devleti anlatabilmem için asıl İçiş

leri Bakanı'nın ne olduğunu tanımlamalıyım. 
Bakan koltuğuna oturduğumdan itibaren anladım 
ki...

Ben bakan olarak tepede yanan ampul gibiy
dim. Birisi düğmeyi çevirdiğinde ışık sönüyordu.

Düğmeyi kim çevirdi, nasıl çevirdi, sonra nasıl 
tekrar düğmeyi çevirip lambayı yaktı, lamba 
anlayamaz."

Akşener'in bakanlığını, siyasetini beğenen de 
olmuştur, eleştiren de...

Ancak...
Onu tanıyan herkesin katıldığı bir gerçek 

şudur: Dobra dobra ve cesur bir kadındır.
Gençliğinde de siyasi akımların ortasında 

sağlam duran tam bir "bacı"ymış.
O gece İçişleri Bakanlığı'nda "Şöyle yaptım... 

Şu şu karanlık tezgâhların üzerindeki örtüyü 
kaldırıp onları dağıttım" gibi övünmelere hiç 
girmedi.

Hatta... Belki "derin devletin gücünü" daha iyi 
ortaya koymak için kendi durumunu tavanda sal
lanan bir lambaya benzeterek tevazu da gösterdi.

Ne olursa olsun söyledikleri, İçişleri Bakanlığı 
yapmış bir politikacı için hayli etkileyiciydi.

Yıllar önce I. Körfez Savaşı'nda 2 Amerikalı 
subayın Suudi Arabistan'da bana ayrı ayrı verdik
leri brifinglerde söyledikleri "Kuzey Irak'ta 
Kürtler, Saddam'dan kalan silahlara sahip olacak
lar, Türkiye'den toprak isteyecekler. Biz de çek
ilmiş olacağız. Ya vermeyeceksiniz, savaşacak
sınız ya da toprak vereceksiniz" söylemleri kadar, 
Akşener'in söylemi de hafızama kazınmıştır.

Başbakan Erdoğan'ın "Derin devlet olmaz mı, 
elbette var" yolundaki sözleri bence de gerçeği 
yansıtıyor. Daha önce başka Başbakanlar da aynı 
mesajı vermiş değiller miydi?

Örneğin, Bülent Ecevit...
"Derin devlet" sadece Türkiye'de değil, 

yerküredeki her devlette var.
Kanıtlanamaz ama bilinir, hissedilir. Derin 

devletin en koyusu Amerika’dadır..
özellikle ABD'de dosyalar, soruşturmalar 

zaman zaman "ulusal güvenlik gereği" söylemine 
takılır, yargıda dahi akan sular durur. Bir adım 
öteye gidilemez.

Londra'da gazeteciyi zehirleyerek öldüren, 
Moskova'nın "derin devlet"! değil de, "karakol 
polisi" miydi?

ASALA, Türk diplomatlarını sinek gibi 
-öldürürken, sonra devreye giren 
ve ASALA'nın arkasındaki büyükbaşları ortadan 
kaldıranlar kimdi? Kimdi.. Kimdi....

Kötü olan şey, her ülkenin yüksek menfaatleri
ni, özellikle dışa karşı korumakla görevli "derin 
devletin" bu asli görevinden saparak iç politikaya 
yönelmesi, odaklanmasıdır.

Demokrasinin değerlerini çiğnemesidir.
Ülkenin iç güvenliğinden sorumlu bir Bakanın 

kendini "tavanda asılı bir ampul" gibi hissetme
sidir. Demokrasilerde varsa düğme, devletin 
Bakanlarında, Başbakanlarında olmalıdır.

Ampul ise, onların siyasi iradeleriyle yanmalı 
ve sönmelidir.

Konu, böyle polemiklere malzeme edilmeye
cek kadar ciddidir.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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^^■■İOÜNLUK SİYASİ GAZETEH

Üniversiteye destek için ilk adım atıldı
Gemlik Üniversite Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği kurucuları Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulun
du. Üyeler Kaymakam, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve İlçe Emniyet Müdürünü makamında ziyaret ettiler.

Ercümen ESEN
Yeni kurulan 
Gemlik Üniversite - 
Yaptırma, Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
(GÜYAŞ) üyeleri, 
dün Atatürk Anıtı’na 
çelenk koyarak 
çalışmalarına 
başladı.
GÜYAŞ Kurucuları 
dün Atatürk Anıtı’na 
çelenk koyup saygı 
duruşunda bulun
duktan sonra, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet
Başsavcı Vekili 
Orhan Güngör ve 
ilçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt’u 
makamında 
ziyaret ettiler.
GÜYAŞ Kurucu 
Başkanı Hakkı Çakır 
yaptığı yazılı açıkla
mada kurdukları 
dernek ile ilgili şu 
açıklamayı yaptı: 
"İlçemizde Gemlik 
Üniversite Yaptırma, 
Yaşatma ve Koruma 
Derneği'ni 17 Ocak 
2007 tarihinde 32 
arkadaşımızla birlik
te kurmuş bulun
maktayız. Dernek 
olarak gayemiz;
Uludağ Üniversitesi 
tarafından şu anda 
ilçemizde açılan 
Yüksek Okul ve 
açılacak olan

âti
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fakültelerin idari 
bina, dershane, 
laboratuar gibi tesis
lerin yapımına mad 
di katkıda bulun
mak, yine Yüksek 
Okul ve fakültelerin 
araştırma ve tekno 
lojik gelişmeleri için 
maddi ve manevi 
yönden yardımcı 
olmaktır. Bunun 
yanında Yüksek 
Okul Fakültelerinde 
öğretim gören 
öğrencilerin 
öğrenimlerini sağlık
lı ve huzurlu bir 
şekilde devam etti 
rilebilmeleri için 
yurt, lokal, sosyal 
ve sportif ortamlar 
yara tı İmasında 
ihtiyaçların 
karşılanmasında 
yardımcı olmaktır.

Ayrıca, Yüksek Okul 
ve fakültelerdeki 
öğretim görevlileri, 
diğer çalışanları ve 
öğrencileri ile 
ilçemiz halkı arasın
da irtibatın sağlan
ması, ekonomik, 
kültürel, sosyal 
bağlar kurulmasını 
temin etmek 
amaçlanan hedefle
rimizdir" dedi.
Gemlik Belediyesi 
AtatürlcParkı’nda 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunulmasının 
ardından GÜYAŞ 
Derneği Başkanı 
Hakkı Çakır ve 
dernek yönetimi 
üyelerinden oluşan 
kurucu heyet, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ü makamın
da ziyaret ederek, 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdiler.
GÜYAŞ Derneği 
Başkanı Hakkı Çakır 
ve beraberindeki 
kurucu üyelerinin 
kendilerini ziyaret 
etmelerinden dolayı 
dolayı memnun 
olduğunu dile 
getiren Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
17 Ocak 2007 tari
hinde ilçemizde

kurulan GÜYAŞ 
Derneği’nin hayırlı 
olmasını diledi. 
İnsanların idealleri 
ve hayalleri ile 
yaşadığını söyleyen 
Baygül, “Sîzlerin 
yardımı ile İlçemizde 
çok önemli aşama 
kaydedilmiş tir. 
Değer verdiğim 
herkesi bu çatı 
altında görmekten 
çok mutlu oldum. 
İlçemizde Uludağ 
Üniversitesi 
Yerleşkesi’nde şu 
anda 200 civarında 
öğrenci eğitim 
görmektedir.

Her geçen sene 
bu sayıda yüksele
cektir. Şu anda biz
den beklenen öğren
cilerin barınacak 
yerin sağlanmasıdır. 
İlçemizde öğrenci
lerin barınacak 
yeri yoktur.
Bunların sağlanması 
gerekiyor. Üniver
sitemizde okuyan 
çocuklarımıza 
gerçek anlamda 
sahip çıkılması 
gerekiyor.
Üniversite öğrenci
leri rüştünü 
kazanmış insan
lardır. Bunu

bilen kötü niyetli 
kişiler barlarda par
tiler düzenleyerek 
ücretsiz olarak bu 
öğrencileri davet 
ediyorlar.
Bu öğrencilerimizin 
Gemlik’in arka 
sokaklarındaki 
adamlarına ben
zemesini istemiyo
rum. Üniversitenin 
ilçemize gelmesi 
çok güzel ama

'sorumlulukları da * 
bilmek lazım.
Ancak, tam terste 
tepebilir diye de 
düşüyorum” 
diyerek konunun 
önemini belirtti. 
GÜYAŞ Derneği 
Kurucu Başkanı 
Hakkı Çakır ve 
dernek yönetim 
kurulu üyelerinden 
oluşan heyet 
daha sonra 
Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt’u, 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Vekili 
Orhan Güngör'ü 
de makamların da 
ziyaret ederek 
derneklerinin 
çalışmaları 
hakkında bilgi 
verdiler.
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“Korkudan uyuyamıyoruz”
Yeni Çarşı'da başlayan kazı çalışmaları kısmındaki üst sokakta oluşan çatlaklar tehlike saçıyor. Bu bölgede 
oturan vatandaşlar, Belediyeye ateş püskürürken, Belediye Başkanı Mehmet Turgut'u göreve davet ettiler.

Ercüment ESEN

Gemlik Belediyesi’n 
ce geçtiğimiz 
aylarda Yeni Çarşı 
Projesi kapsamında 
başlayan kazı 
çalışmaları mahalle 
sakinlerine korkulu 
anlar yaşatmaya 
devam ediyor. 
Kazı çalışmalarının 
yapıldığı Çarşı’nın 
bulunduğu 
Demirşubaşı Taksim 
Sokak sakinleri, 
önceki gün başlayan 
şiddetli yağmurlar 
nedeniyle kazı 
alanındaki çatlakların 
daha da ilerlediğine 
dikkat çekerek, 
Gemlik'in deprem 
fay hattı üzerinde 
olduğunu ancak, 
Belediyenin bunu 
göz ardı ederek, 
çökme riski olan yere 
toprak doldurarak 
anlamsız bir önlem 
aldığından yakındılar.

Önceki gün başlayan 
yağmurlarla.kazı 
çalışmaları nedeniyle 
oluşan çatlakların 
iyice ilerlemesi 
üzerinde kazı 
çalışmalarının 
yapıldığı yerde 
toplanan mahalle 
sakinleri, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
ateş püskürdüler. 
Can güvenliklerinin 
tehlikede olduklârını 
ifade eden mahalle 
sakinleri, Gemlik 
Belediyesi’ne 
defalarca müracaat 
etmelerine karşın, 
önlem olarak çökme 
riskine karşı sadece 
kazı alanı duvarına 
toprakla destek 
verildiğini söylediler. 
Gemlik Belediyesi’ne 
yaptıkları resmi 
müracaatlarında 
kendilerine inşaat 
çalışmalarının

Yüksek Anjtlar 
Kurulu’nca 
durdurulduğunu 
bu nedenle buraya 
inşaat sıfırdan 
başladığı için . 
istinat duvarının 
yapılamayacağı 
şeklinde açıklama 
aldıklarını belirten 
mahalle sakinleri, 
"Oysa Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut çökme riski 
olan yere istidat 
duvarı yapılacağı 
şeklinde geçtiğimiz 
ay açıklamada bulun
muştu. Şimdi ise bu 
kararından vazgeçti." 
diyerek, Belediye - 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u göreve 
davet ettiler.
Gemlik'in deprem 
bölgesinde olduğunu 
da hatırlatan mahalle 
sakinleri korku 
içerisinde yatıyor ‘ 
büyük endişe

EVLERİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK 
GEREKLİ ÖNLEMİN ALINMASINI İSTEDİLER.

içerisinde yaşıyoruz. 
Kazı çalışmaları 
nedeniyle yoların 
taşlarla kapatılmasına 
da tepki gösteren 
mahalle sakinleri, 
olası bir yangın veya 
hastaya ihtiyaç duyu
lacak ambulansın 
mahallerine yolların 

taşlarla kapatılmasın
dan dolayı giremeye
ceğin hatırlatırlarken, 
bundan dolayı da 
belediyenin sorumlu 
olacağını kaydettiler.
GEMDAŞ DA 
UYARILDI 
Öte yandan GEMDAŞ 
yetkililerini de 

uyaran mahalle 
sakinleri, doğalgaz 
şebekesinin 
çöken bölümden 
geçtiğini olası 
bir çökmede 
doğalgaz patla- • 
masının da yaşa
nabileceğine 
dikkat çektiler.

İzmir’e gitmek kolaylaştı
Ercüment ESEN

Metro Otobüs 
İşletmeleri 
Gemlik acentası 
Gemlik -İstanbul - 
Gemlik Ankara 
ve Eskişehir 
hattına İzmir, 
Aydın ve bu 
güzelgahlardaki 
şehirlere
2 Şubat 2007 Cuma 
gününden itibaren 
seferlerine 
başlayacak.
Metro Otobüs 
işletmeleri
Gemlik Acentasından 
yapılan 
açıklamaya

göre; 2 Şubat 2007 
Cuma günü 
saat 08:30 da 
başlayacak olan 
Gemlik İzmir- Aydın 
ve Denizli ile bu 
güzelgâhlarda 
bulunan şehirlere 
her gün karşılıklı 
seferler düzen
leneceği söyledi. 
Gemlik İzmir'e 
hattı bilet ücretinin 
20 YTL. Aydın 
30 YTL, Manisa 
18 YTL. Denizli 
35 YTL Nazilliye 
ise 30 YTL'den 
bilet satışlarının 
başlandığı 
açıklandı.



Sayfa 61 Şubat 2007 Perşembe

Wnin gözaltı haritası kabank
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
kayıtlarına göre 
geçtiğimiz yıl 
134 bin 805 kişi 
polis tarafından 
çeşitli gerekçelerle 
gözaltına alındı. 
Terör, trafik,asayiş, 
kaçakçılık ve diğer 
suçlar nedeniyle 
gözaltına alınanlar 
sayısı itibarıyla 
geçen yılın zirvesine 
yine 39 bin 797 
kişiyle İstanbul 
otururken, 
Bayburt 32 kişiyle 
son sırada yer aldı. 
EN COK İSTANBUL, 
EN AZ BAYBURT 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Ana 
Komuta Kontrol 
Merkezi tarafından 
yapılan istatistik 
çalışmaya göre 
2006 yılında, tüm 
Türkiye'de 4 bin 
51 kişi terör, 
107 bin 720 asayiş, 
14 bin 337 kişi 
kaçakçılık, 3 bin 
253 kişi trafik, bin 
575 kişi şüpheli 
olarak, 3 bin 869 kişi 
ise diğer suçlardan 
gözaltına alındı. 
En az 1 gün polis 
nezaretlerinde kalan 
bu insanlardan 
39 bin 797 kişiyle 
İstanbul, 9 bin 453 
kişiyle Ankara,

tti te sigara sanal alemde is satılacak
Gelişen teknolojinin 
etkisiyle 
özellikle market 
alışverişlerini 
televizyon, 
internet veya 
diğer elektronik 
araçlarla yapan 
vatandaşlar, artık 
bu yolla içki 
ve sigara da 
alabilecek.
Danıştay 13. 
Dairesi, içki ve 
sigaraların internet, 

r televizyon, faks 
ve telefon gibi 
elektronik ticaret 
araçları kullanılarak 
satışını yasaklayan 
yönetmelik 
hükmünü iptal etti. 
Gima Gıda ve 
İhtiyaç Malzemeleri 
Şirketi, 24 Ağustos 
2005 tarihli "Tütün 

5 bin 783 kişiyle 
Bursa, 5 bin 593 
kişiyle Antalya ve 
5 bin 330 kişiyle İzmir 
ilk sırada yer aldı. 
En az gözaltı ise 
ile Bayburt 32, 
Niğde 99, Bingöl 
121, Gümüşhane 
143 ve 163 kişi ile 
Hakkari'de oldu. 
TERÖRDEN 
21 İL TEMİZ 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
verilerine göre 
Artvin, Bilecik, 
Bitlis, Bolu, Çorum, 
Edirne, Gümüşhane, 
Kırşehir, Rize, 
Samsun, Sinop, 
Yozgat, Zonguldak, 
Aksaray, Bayburt, 
Karaman, Kırıkkale, 
Bartın, Yalova, 
Karabük ve Kilis 
olmak üzere 
toplam 21 ilde 
hiç kimse terör 
suçundan polis 
tarafından gözaltına 
alınmadı.
Terör suçundan 
ilk sırayı 977 
kişiyle ilk sırayı alan 
Diyarbakır’ın, en 
yakın takipçisi 
İstanbul'da ise 
634 kişi gözaltına 
alındı. Ankara ise 
193 kişiyle 
Tunceli'den sonra 
4.sırayı aldı. 
İSTANBUL'DA

Mamulleri, Alkol ve 
Alkollü İçkilerin 
Toptan ve Perakende 
Satışı ile Satış

Belgelerine İlişkin 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair

ASAYİŞİN
MİSAFİRİ ÇOK 
İstanbul asayiş 
suçlarında en yakın 
takipçisi Ankara'yı 
bile 6 katı kişiyi 
gözaltına alarak 
ilk sırayı aldı.
Bu ilde 36 bin 522 
kişi, cinayet, yarala
ma, gasp, hırsızlık, 
yankesicilik ve 
dolandırıcılık gibi 
suçlardan polisin 
misafiri oldu. Asayiş 
suçundan gözaltına 
alınanların sayısı en 
az olarak da 
Hakkari, Bayburt ve 
Şırnak'ta gerçekleşti. 
KAÇAKÇILIK VE 
TRAFİKTE ANKARA 
EN ÖNDE 
Mali, Narkotik ve 
Organize suçlar 
kapsamında 2006 
yılının en çok 
gözaltını yapan 
il Başkent oldu. 
Geçtiğimiz yıl 
arka arkaya seri 
operasyonlar 
düzenleyen Ankara 
KOM(Kaçakçıİık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele) Şubesi 
geçtiğimiz yıl 
bin 394 kişiyi 
gözaltına alırken, 
İstanbul emniyetine 
bu suçtan getirilen
lerin sayısı bin 
10 kişiyle 2.sırada 
yer alan Antalya'dan 

sonra kaldı. 
İstanbul'da rakam 
913'de kaldı. 
Kaçakçılık 
suçlarından 
gözaltına alınanlar 
sıralamasında 
son sırayı ise ' 
Kars ve Bayburt 
aldı. Bu illerde 
geçtiğimiz yıl 
sadece 8'er kişi 
bu tip suçtan polis 
tarafından alındı. 
Bu arada yine 
Başkent trafik 
suçundan 
dolayı da gözaltına 
alınanların sayısı 
2006 yılında 
İstanbul'u geçti. 
Geçtiğimiz yıl 
Ankara'da trafik 
polisi tarafından 
gözaltına alınanların 
sayısı 461 olurken, 
sıralamada ikinci 
olan İstanbul'da 
411 kişi işlediği 
trafik suçundan 
polis tarafından 
gözetim altına . 
alındı.
Bu suçtan hiç 
gözaltı yapılmayan 
İller ise Bingöl, 
Çorum, Hakkari, 
Trabzon, Bayburt 
ve Kilis oldu. 
Geçen yıl ise 
tüm Türkiye'de 
168 bin 76 kişi 
çeşitli suçlardan 
gözaltına alınmıştı.

Yönetmelik'*in 6. 
maddesinde yer 
alan "İş yerlerinden 
veya sanal bir iş 
yerinden internet, 
televizyon, faks ve 
telefon gibi 
elektronik ticaret 
araçları kullanılarak 
her türlü tütün 
mamulü ve alkollü 
içki satışı ve bu yön
temle satılan 
ürünün kapıda teslim 
edilmesi şeklindeki 
uygulamalar 'yapıla
maz" hükmünün 
iptali istemiyle 
Danıştay'da dava 
açtı.
Danıştay 13. 
Dairesi, söz konusu 
yönetmeliğin ilgili 
hükmünü hukuka 
aykırı bularak, oy 
çokluğuyla iptal etti

Bursa’da hava 
kirliliği yüzde 

106 arttı

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, 
2006 yılı Kasım ayı 
kükürtdioksit ve 
duman ortala
malarında bir 
önceki yılın Kasım 
ayına göre yüksek 
oranda artışlar 
görüldü.
TÜİK tarafından 
Hava Kirliliği 
Kasım 20Û6 
dönemi analiz 
sonuçları açıklandı. 
Buna göre, 2006 
yılı Kasım ayı 
kükürtdioksit (SO2) 
ortalamaları, bir 
önceki yılın Kasım 
ayına göre 
Tekirdağ'da yüzde 
486, Bayburt'ta 
yüzde 274, 
Bolu'da yüzde 
133, Burdur ve 
Bursa (Inegöl)'de 
yüzde 106 ve 
Bilecik'te yüzde 
74 oranında arttı.

Aynı dönemde 
Elazığ'da yüzde 66, 
Bursa Orhangazi 
ilçesinde yüzde 55, 
Samsun'da yüzde 
53, Kocaeli 
Merkez ve Gebze 
ilçelerinde yüzde 
52 ve Gaziantep'de 
yüzde 51 oranında 
azaldı.
2006 yılı Kasım ayı 
partiküler madde 
(duman) ortalamaları 
ise Bilecik'te yüzde 
400, Bayburt'ta 
yüzde 286, 
Burdur'da yüzde 
200, Kırıkkale'de 
yüzde 170 ve 
Bolu'da yüzde 
139 oranında 
artarken, aynı 
dönemde 
İsparta'da yüzde 61, 
Gaziantep'de 
yüzde 55, Kocaeli

Gölcük ilçesinde 
yüzde 50, Antalya'da 
yüzde 44 ve 
Erzurum'da yüzde 36 
oranında azaldı.
SO2 VE DUMAN 
ORTALAMALARIN
DA HEDEF SINIR 
DEĞERİ AŞILDI 
2006 yılı Kasım 
ayında il ve ilçe 
merkezlerinde 
ölçüm yapılan 
istasyonlardan 
elde edilen kükürt
dioksit ortalamaları 
incelendiğinde, 
Hedef Sınır (HS) 
değeri Amasya, 
Bolu, Burdur, 
Bursa (İnegöl), 
Erzurum, Eskişehir, 
Kayseri, Kütahya, 
Malatya, Manisa, 
Tekirdağ, Tokat, 
Trabzon ve 
Kırıkkale'de 
aşılırken, Kısa 
Vadeli Sınır (KVS) 
değeri ve 1. Uyarı 
Kademesi Sınır 
(1.UKS) değeri 
ölçüm yapılan 
hiçbir istasyonda 
aşılmadı. Aynı 
dönemde partiküler 
(duman) madde 
ortalamaları 
incelendiğinde, 
Hedef Sınır (HS) 
değeri Amasya, 
Burdur, Bursa 
(Merkez), Bursa 
(Orhangazi), 
Çorum, Elazığ, 
Eskişehir, 
Kayseri, Kütahya, 
Malatya ve 
Manisa'da aşıldı. 
Kısa Vadeli Sınır 
(KVS) değeri ve 
1. Uyarı Kademesi 
Sınır (1.UKS) 
değeri il ve ilçe 
merkezlerinde 
ölçüm yapılan 
hiçbir istasyonda 
aşılmadı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Messenger tacizcisi polisin 
kurduğu tuzakla yakalandı

Kızına uyuşturucu hap sattırdığı 
iddia edilen babaya dava açıldı

Bursa'da, lise öğren
cisi 18 yaşındaki 
M.C., internette chat 
programı olarak 
yaygın biçimde 
kullanılan 'messen- 
ger'de (MSN) ken
disiyle aynı yaştaki 
G.Ö.'nün şifresini 
iddiaya göre ele 
geçirdi. Bu şifreyi 
kullanarak G.Ö.'nün 
sisteme kayıtlı kız 
arkadaşlarını taciz 
ettiği öne sürülen 
M.C., takma kız ismi 
kullanıp sisteme 
dahil olan polis 
tarafından yakalandı. 
Merkez Osmangazi 
llçesi'ndeki Atatürk 
Lisesi son sınıf 
öğrencisi M.C., 
elektronik posta 
kutusuna gelen toplu 
mail adreslerinden 
G.Ö.'nün mail 
adresini elde etti. 
M.C. daha sonra

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE j^BH

G.Ö.'nün MSN 
şifresini kırıp, 
bu adrese kayıtlı 
tüm kızlara 
sözlü tacizde 
bulunmaya başladı. 
M.C. tarafından 
hem kendisinin hem 
de arkadaşlarının 
rahatsız edildiğini 
öne süren G.Ö., 
polise başvurdu. 
Tacizci genci 
yakalamak için 
sanal ortamı kul
lanan polis, takma 
bir kız adıyla 
messenger'e girip, 
G.Ö.'nün arkadaşı 
davrandı, zanlı 
M.C. ile iletişim 
kurmayı başardı. 
Yaklaşık bir hafta 
M.C. ile messenger'- 
den aralıklarla 
yazışan polis, dün 
akşam yüz yüze 
görüşme teklifini 
kabul etti.

ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

M.C.'ye G.Ö.'nün 
Altıparmak 
Mahallesi'ndeki 
evinin adresini 
veren 3 polis, 
genç kızın evinde 
önlem aldı. M.C., 
bir süre sonra adı 
açıklanmayan 
arkadaşıyla birlikte 
verilen adrese geldi. 
M.C., apartmanın 
girişindeyken, 
3'üncü katın 
balkonundaki G.Ö. 
de el sallayarak 
yukarı çağırdı. 
Tek başına yukarı 
çıkan M.C., eve 
gelip G.Ö. ile 
salonda sohbet 
ederken, odada 
saklanan polisler 
ortaya çıktı. 
Gözahtna alınan 
M.C. hakkında yasal 
işlem yapılarak 
adliyeye sevk 
edileceği bildirildi.

Bursa'da, Kızyakup 
Mahallesi'nde kızına 
uyuşturucu hap sat
tırdığı iddia edilen 
baba hakkında, 15 
hapis cezası talebiyle 
dava açıldı.
10 yaşındaki kızı 
D.D.'ye zorla hap sat
tırdığı iddia edilen 
Mustafa D. (30) 
hakkında, Cumhuri 
yet Savcısı tarafın
dan yürütülen soruş
turma tamamlandı. 
Hazırlanan iddiana 
meye göre, sanık

Küçiikçekmece’de rehine operasyonu
Küçükçekmece'de 
2 kişiyi rehin 
almaktan gözaltına 
alınan 6 kişi, 
emniyetteki sorgu
larının ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Küçükçekmece 
Sefaköy Sultan 
Murat Caddesi'nde 
Bursa'dan getirdik
leri ve yakınlarından 
45 bin YTL 

hakkında, küçük yaş
taki çocuğa uyuştu
rucu madde sattır
mak ve uyuşturucu 
madde bulundurmak 
suçlarından 
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dava 
açıldı. Sanığın önü 
müzdeki günlerde 
yargılanmasına 
başlanacak.
Mustafa D, kızı 
D.D.'nin polislerin 
yanına giderek 
elindeki uyuşturucu 
hapları gösterip, 

istedikleri 2 kişiyi 
rehin tutan 6 kişi, 
polisin operasyonun
da gözaltına 
alınmıştı. Emniyette 
sorgu ve işlemleri 
tamamlanan 
6 kişi, Küçükçek 
meçe Adliyesi'ne 
sevk edildi.
Sefaköy Sultan 
Murad Caddesi'nde 
bir binada rehin 

babasının kendisine 
zorla okul önlerinde 
uyuşturucu hap sat
tırdığını söylemesi 
üzerine yakalanıp 
tutuklanmıştı. 
Bu arada, 
Sırameşeler Rüştü 
Bursa Çocuk 
Yurdu’nda koruma 
altına alınan küçük 
D.D, mahkeme 
kararıyla gerekirse 
ailesinden velayeti 
alınarak başka ilde 
devlet korumasına 
verilecek.

tutulan şahıslardan 
birinin binadan 
dışarı bir kağıt 
atarak yardım 
istemesi üzerine 
polis operasyon 
düzenlemişti. 
Operasyonda 
rehin tutulan 
2 kişiyi kurtaran 
polisler olayla ilgili 
6 kişiyi gözaltına 
almıştı.

* *

MŞI w KİMİ SfiLON LfiRIMIZLfi 2007 YILI SEZONU MM HIZ MŞLflDI

DÜĞÜN 4 NİKAH 4 SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YEMEKLİ-YEMEKSİZ HİZMETİNİZDEYİZ
Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak ■ GEMLİK
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Anadolu Lisesi ikinci döneme hazırlanıyor
Berkay KARABULUT

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
2006-2007 eğitim- 
öğretim yılının 
ikinci dönemi için 
çalışmalarını 
hızlandırdı.
Okulun tüm sınıfları 
boyandığını; mas
rafların ise sponsor 
firma tarafından 
karşılandığını 
belirten Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Idris Aka 
öğrencilerin ikinci 
dönemde daha 
temiz sınıflarda 
eğitim-öğretim 
görmelerinin 
öğrencilerin 
başarılarını olumlu 
yönde etkileyeceğine 
inandığını ifade 
ederken sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Daha önceki yıllarda 
olduğu gibi Celal . 
Bayar Anadolu 
Lisesi'nde yoğun 
bir şekilde yarı yıl 
temizliği yapılmak
tadır. Bundan 3 yıl 
önce olduğu gibi, 
boyaların sponsor
luğunu "Efendioğlu 
Mermer Fabrikası" 
üstlenmiştir.

Yazın yaptırdığımız 
çeşmenin mermer 
kaplamaları da 
kendileri temin 
ederken, diğer 
masraflar da 
"Dünya Ticaret" 
tarafından 
sağlanmıştır.
Öğrencilerimizin 
daha temiz, daha 
sağlıklı ortamlarda 
eğitim öğretimlerini 
sürdürebilmeleri 
için çevreden ve 
velilerden sağlanan 
desteklere

teşekkürlerimizi 
sunuyoruz" dedi. 
Her yıl artan bir

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her ÇeşffiEmlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSAHLIKveKİRALIKLARINIZ İCİNBİZİARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

başarı grafiği 
çizen okulda 
2006-2007 öğretim 
yılının ilk döneminde 
613 öğrencinin yüzde 
59'u dönemi 
zayıfsız bitirdi.
237 öğrenci teşekkür, 
97 öğrenci taktir 
alırken, 48 öğrencide 
onur belgesi ile 
ödüllendirildi.
Bu yıl ÖSS'de il 
ortalamasının 
üzerinde başarı 
beklenen okulda; 
idare, öğretmen, 
öğrenci üçgeniyle 
başarı düzeyi 
arttırılıyor.

l

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 !çinde)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 i
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 İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. 
ŞEKER SİGORTA 

Mac/de ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

£

İ

K
MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Mi

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KAYIP
Beko marka MF AF 

00300791 
seri nolu yazar 
kasa ruhsatımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
AHMET PEKİN

Dr. Gürcan VURAL 
Kanser Tanı Uzmanı

Serbest Kürsü

Hava Kirliliği ve Kanser...
Türkiye’deki nüfus artışının, kentleşme ve 

sanayileşmeye neden olduğu belirtilen, bu 
durumun hava kirliliğine neden olduğunu ifade 
edildi.

Hava kirliliği etkenlerini, kentleşme, sanayileş 
me ve motorlu araçlar olarak 3 ana kategoride 
ele alınan kentsel alanlarda, sanayi kaynaklı 
emisyonların, trafik, ısınma ve enerji üretimin
den kaynaklanan emisyonlar birleşerek hava 
kirliliğine neden olduğu ifade edildi.

Bilinene göre, ısınmada kullanılan yakıtların 
kalitesiz olması da hava kirliliğine neden olu
yor. Bu nedenle yakma yöntemlerinin yanlış 
uygulanması ve kullanılan sistemlerin bakım
larının da düzenli yapılması gerekiyor.

Gemlik’te kötü kömür ve pirina yakımı hava 
kirliliği yapıyor.

Kentlerin üzerine özellikle kış aylarında çöken 
siyah ya da gri dumanların bileşiğinde insan 
sağlığını olumsuz yönde etkileyecek çok sayıda 
madde bulunuyor.

Broşüre göre, dumanın bileşiğinde bulunan 
maddeler ve sağlığa etkileri şöyle:

Kükürtdioksit:
Renksiz bir gaz olan kükürtdioksitin isli 

(kurum) parçalarla birleşmesiyle kış aylarında 
sanayileşmiş kentlerde duman epizotları 
görülüyor. Gaz ve oksidasyon ürünleri, ıslak ve 
kuru çökelmeler yoluyla atmosferden atılarak 
asit yağmurlarına neden oluyor.

Kükürtdioksit, fosil türevli yakıtların özellikle 
kömür, ağır fuel-oil ve kükürt içeren cevherlerin 
yakılması sonucu ortaya çıkıyor. Söz konusu 
gaz, solunum yoluyla alındığında tahriş edici 
oluyor ve yüksek konsantrasyona maruz akalan 
insanlarda solunum güçlüklerine yol açabiliyor. 
Özellikle astım ve kronik akciğer hastalığı olan 
insanlar gazdan zarar görüyor. Aşırı kirlilik 
durumlarında astım nöbetlerine yol açabiliyor.

Benzen:
Benzen emisyonları, genellikle petrol ürünleri

ni, işleyen veya dağıtan araç yakıt tankları 
ve depolama tanklarındaki buharlaşmadan kay
naklanıyor.

Azotdioksit:
Azotdioksit, insan sağlığını etkileyen en 

önemli azot oksit bileşeni olduğu için kentsel 
alanlardaki en önemli kirleticidir. Azotdioksit 
salınımı, hava, yol ve su yolu trafiği gibi ulaşım
da kullanılan mobil yakma sistemlerindeki 
yanma ve endüstriyel yanma olaylarından kay- 
naklanıyor.

Yüksek azotdioksit konsantrasyonuna kısa 
süreli maruz kalma, sağlıklı insanların akciğer
lerinde ciddi ölçülerde zarara yol açıyor. Kronik 
akciğer hastalığı olan insanların bu kon
santrasyona maruz kalması, akciğer fonksiyon
larında ve solunum yollarında hassasiyete yol 
açıyor.

Ozon:
Ozon atmosferin alt tabakalarında güneş 

ışığının başlattığı bir dizi fotokimyasal tepkime 
yoluyla oluşuyor. Solunması durumunda tüm 
solunum yolu zarar görebiliyor.

Partiküler madde:
Partiküler maddeler, enerji santralleri, yakma 

sistemleri, sanayi kaynaklı tozlar, dökme mal
ların, yükleme ve boşaltma sırasındaki tozu
malar olarak ortaya çıkıyor.

Düşük düzeylerde dahi partiküler madde sol
unması durumunda sağlıklı ilgili olumsuz etki
leri görülebiliyor.

Yüksek konsantrasyonlardaki solunumlar 
ciddi akciğer hastalıklarına yol açabilmekte, 
taşınan toksik maddeler ise akciğerde birike- 
bilmektedir.

Ağır Metaller:
Bilimsel deliller, havada bulunan ağır metal 

bileşenlerinin insanlar için genotoksik kansero
jen kaynağı olduğunu gösteriyor.

t
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Maliye, fiş almayana da ceza kesiyor
Maliye, yeni yılla bir
likte vergi denetim
lerini arttırdı. Bursa 
Vergi Dairesi Başkan 
Vekili Mustafa 
Gürhan Acar, yapılan 
denetimlerde fiş ver
meyen mükellefle bir
likte belge almayan 
vatandaşlara da ceza 
kesildiğini bildirdi. 
Bursa Vergi Dairesi 
Başkan Vekili 
Mustafa Gürhan Acar 
yaptığı yazılı açıkla
mada, yoğun vergi 
denetimlerinin devam 
ettiğini ifade ederek, 
"Alım satımlarda 
satıcıların fatura-fiş 
düzenlemesi kadar, 
vatandaşların da 
belge istemesinin 
toplumsal bir görev

olduğu 
unutulmamalıdır. 
Vatandaşlarımızın, 
mükelleflerimizin 
belge düzeninin yer
leşmesi konusunda 
duyarlı olmaları ve 
dikkat etmeleri 
gerekmektedir. 
Denetimlerde fiş, 
fatura ve benzeri 
yasal belge ver
ilmediği tespit edilen 
mükellefe 139 YTL, 
almayan vatandaşa 
ise bunun 5'te 1'1 
kadar 27.80 YTL 
ceza uygulanmak
tadır. Ayrıca vatan
daşlarımızın yapacak
ları alışverişlerde , 
aldıkları fiş, fatura vb. 
yasal belgeler tüketi
ci hakları açısından

da bir garanti 
belgesi 
niteliğindedir" dedi. 
Acar, maliye tarafın
dan yapılan denetim
lerde vatandaşların

cezai müeyyideye 
maruz kalmaması 
için belge alması ve 
bunları saklaması 
gerektiğini sözlerine 
ekledi.

Çin Türk sanayisini yutuyor
Tekstilde Türkiye'ye 
kâbus gördüren 
Çin'in istilası yay ılı 
yor. İstila, hemen hem 
tüm sektörlerde 
yerli üreticinin 
korkulu rüyası oldu. 
İşte rakamlarla 
çekik göz istilası: 
Tekstilde Türkiye'ye 
kâbus gördüren Çin’in 
istilası yayılıyor. 
Verilere göre ithal 
edilen motosikletlerin 
yüzde 96'sı, 
oyuncağın 
yüzde 93'ü, saatin 
yüzde 76'sı Çin'den. 
Tekstil sektörünün 
korkulu rüyası Çin'in 
istilası diğer sektör
lere de yayılıyor. 
Rusya ve Almanya'nın 
ardından Türkiye'nin 
en büyük üçüncü itha
latçısı konumunda 
bulunan Çin, üç yıl 
içinde motosikletten 
oyuncağa, seramik 
eşyadan saate kadar 
çok çeşitli alanlarda

diğer ülkelerden 
yapılan ithalatı 
neredeyse sıfıra 
indirip tek başına 
pazarın sahibi oldu. 
Çin, motosiklet itha
latında pazarın yüzde 
96'sını, oyuncakta 
yüzde 93'ünü ele 
geçirmeyi başardı. 
Merkez Bankası'nın 
önceki gün açıkladığı 
enflasyon raporunda 
da Çin'e özel bir 
bölüm ayrıldı. 
Raporda, Çin ile 
ticaretin küçük ölçekli 
iş çevrelerinin tekstil 
ağırlıklı ucuz mal 
ithal etme eğiliminin 
yavaş yavaş inşaat, 
makina, metal, metal 
dışı maden, bilgi 
işlem, elektrikli aletler, 
iletişim mobilya ve 
diğer ulaşım araçları 
sektörlerine kaydığına 
dikkat çekildi.
Çin malları 3 yılda 
deyim yerindeyse bazı 
sektörleri istila etti.

2001- 2003 arasında 
motosiklette yüzde 
1-8 arasında pazar 
payına sahip olan 
Çin, payını, 2004'te 
yüzde 22'ye, 2005'te 
yüzde 64'e çıkarırken 
geçen yılın ilk 7 ayı 
sonunda oranı yüzde 
96'ya kadar yükseltti. 
2005'e kadar yüzde 
10-20 arasında gidip 
gelen demir dışı metal 
cevherleri ithalatında 
ise Çin mallarının 
pazar payı geçen yıl 
yüzde 94'lere ulaştı.

Oyuncakta 2000'de 
yüzde 29 olan pay, 
2001'de yüzde 
60'a çıktıktan 
sonra hızla arttı ve 
geçen yıl yüzde 
93'lere tırmandı. 
Pazar payı 
bisiklette, bavul ve 
çantalarda yüzde 
80'in üzerinde 
seyrederken saat, 
müzik aletleri, spor 
malzemeleri içinde 
Çin malları pazarın 
dörtte üçünü ele 
geçirdi.

GEMLİK
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ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

1992 Model Renault Brodvvay 
j O LPG’li ruhsata işli araç 
fr~: q sahibinden satılık 
55 Tel : 0 505 627 79 08

SATILIK ELEMANLAR ARANIYOR

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@hotmail.com

Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Gemlik'e Gelişinin 69. Yıl Dönümü

SUNĞİPEK ~

Af-

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat'Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 

| 513 96 83 GEMLİK

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

Yazıma hem ülke ekonomisinde hem de 
Gemlik ekonomisinde önemli yer tutan 
Gemlik Sunğipek İşletmesi'nin Ulu Önder 
Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı açılış 
notu ile başlamak istedim.

Türk Milleti savaştan yeni çıkmış, 
Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Genç 
Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştu. Halk her 
alanda devrim ve ilkelerle modern aiılım- 
lara tanık oluyor ve kısa sürede bunlara 
ayak uydurma başarısı gösteriyordu.

Yoksul olan bir milleti diriltmenin en 
önemli yollarından bir tanesi de ekonomik 
kalkınma olgusunun gerçekleştirilmesiydi. 
İşte Atatürk, Türkiye'nin bir takım nokt- 
larında bunu sağlayacak fabrika kurdurma 
faaliyetlerine başlamıştı.

Bu işletmelerin en önemlilerinden biri 
Bursa'ya (Merinos Fabrikası) diğeri ise 
Gemlik'e (Sunğipek Fabrikası) nasip 
olmuştu.

Dönemin İktisat Vekili Celal Bayar'ın da 
çeşitli girişimlerinden sonra 1935 yılında 
İsmet İnönü tarafından temelleri atılan 
Gemlik Sunğipek Fabrikası, 1 Şubat 
1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat 
katıldığı törenle açıldı.

Atatürk Gemlik'e Yalova üzerinden 
gelmiş, Sunğipek fabrikasını açtıktan 
sonra, Bursa'ya hareket etmiş ve 2 Şubat 
1938 yılında da Bursa Merinos 
Fabrikasının açılışına katılmıştı. Bu gezi
lerden sonra şiddetli soğuk alan Atatürk 
tedavi için İstanbul' gitmiştir. İlk olarak 
1922 yılında Gemlik'e gelen Ata'nın ilçe 
mize yaptığı bu son ziyarettir.

Bugün sîzlerle Atatürk'ün açmış olduğu 
bu fabrika ile ilgili bir takım bilgiler vere
ceğim.

Sunğipek Fabrikası Gemlik'in nüfusu 8 - 
10 bin kişi iken ilçemiz halkına istihdam 
olanağı sağlamıştır. Hastane olmayan 
Gemlik'te ilk hastane tipi revir, fabrika 
içerisinde kurulmuştur. Ayrıca kadın - 
erkek odaları diye bölümlerden meydana 
getirilmiştir.

İşçi kadınların geliş gidişlerini sağlayan 
ilk servis aracı bu sayede kullanılmıştır.

Günümüzde bile bir çok işletmede 
bulunmayan tenis kortu ve tenis masası 
1938'de kurulan fabrika çalışanları için 
yrnılmıştır.

"arih bilinci oluşan her Türk genci, çağ- 
d laşmaya bir adım daha yaklaşmaktadır. 
B yüzden üzerinde yaşadığımız 
cc /rafyanın her karesini ne tür zorluklarla 
ele a edildiğini ancak ne kadar kolay göz
de çıkartabildiğimiz! asla unutmamalıyız.

azıma katkılarından dolayı 
Sa m Mehmet Şekip Esen'e sonsuz

mailto:yeldabykz@hotmail.com
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Müzik beynin gıdası
Barış Güler’in 
kaleminden

Hep söylenir "müzik 
ruhun gıdasıdır" . 
diye... Yapılan 
araştırmalar müziğin 
sadece ruha değil 
özellikle çocuklar 
için beyne de 
faydalı olduğunu 
ortaya çıkardı. 
Uygun müzikle 
içiçe olan çocukların 
görsel zekası ve 
öğrenme yeteneği 
diğerlerinden yüzde 
36 daha fazla. 
Ninnilerle başlar 
müzikle tanışmamız. 
İlerleyen yaşlarda ise 
müzikle beraber
liğimiz okullardaki 
eğitimle sınırlı kalır. 
Oysa müzik, endorfin 
salgısını artırarak 
rahatlatır ve huzur 
verir. Ayrıca, 
matematiksel 
düşünceyi de arttırır. 
Yapılan araştırmalar, 
kaliteli müzikle 
beslenmiş küçük 
beyinlerin, ileride 
daha zeki ve huzurlu 
olduğunu ortaya 
koyuyor.
Müzikle sistemli şe 
kilde uğraşan çocuk
ların işitsel zeka ve 
problem çözme 
bakımından diğer 
çocuklara fark attık
ları belirlenmiş. 
Uzmanlar müzik 
dersi alanlarla 
almayanlar arasında 
uzaysal algı 

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. SERKAN GÖRÜCÜ

yönünden, görsel 
zeka yönünden ve 
öğrenme yönünden 
yüzde 36'lık bir fark 
olduğunu belirtiyor. 
Klasik batı müziği, 
klasik türk müziği 
veya halk ezgileri 
gibi ölçülü, makamlı 
uygun müzikler 
tavsiye ediliyor. 
Bu tür müziklerle 
eğitilen çocuklarda 
gelişen öğrenme 
yeteneği, zeka 
düzeyinin farklılığı, 
uzaysal algı denen 
mekanı algılama, 
yükseklikleri algıla
ma ve dengeyi 
koruyabilme adına 
beynin kazandığı 
birçok faktör var. 
Bu da müzikle elde 
edilen bir sonuç. 
Anne karnında 
dinletilen 
müzikler de çok • 
önemli. Örneğin, bas 
ağırlıklı, şiddetli 
müzik, bebeği 
huzursuz ediyor. 
Daha ölçülü daha 
yumuşak müzik din
lendiği zaman, orta 
ve tiz seslere 
geçildiği zaman 
çocuğun daha 
huzurlu olduğu, anne 
beyninin salgıladığı 
hormonlar nedeniyle 
hem annenin hem 
bebeğin daha 
huzurlu olduğu 
gözleniyor.

Bel ağrısına önlem alın
Çalışan insanın en 
büyük sorunu olan 
bel ağrısını yenmek 
elinizde. İşte 
birkaç ipucu: 
* Eşya taşırken belit - 
izin eğik değil de 
dik bir pozisyonda 
olmasına dikkat edin. 
Çok ağır bir yükü 
asla kendi başınıza 
taşımaya çalışmayın. 
Yerden bir cismi 
alırken dizlerinizi 
kırıp, çömelerek alın, 
belden eğilmeyin.
* Yük elinizde iken 
dönmeniz gerekiyor
sa belinizle değil, 
ayaklarınızın yerini 
değiştirerek dönün.

ÇİZİYORUM

Ayakta iken belinizi 
sağa, sola doğru 
eğerek yerden birşey 
almaya çalışmayın. 
* Yumuşak, alçak ve 
derin koltuklarda 
oturmayın. Kol 
konacak yeri olan, 
arkalığı en az omuz 
hizasına kadar 
uzanan ve belinizi 
destekleyen sanda
lyeleri tercih edin. 
* Televizyon seyre 
derken veya herhan
gi bir gösteriyi izler 
ken koltukta sırtınızı 
kamburlaştırmak 
rahatsızlıklara yol 
açar. Bu yüzden 
sırtınızı yaşlayarak 

seyredin. 
Sandalyeden kalka
rken bir ayağınız 
diğerinin önünde 
olmalı, bacak 
kaslarınızın ve kol
larınızın yardımıyla 
kendinizi yukarı 
doğru iterken sırtınız 
dik pozisyonda 
olmalıdır.
* Bacaklarınız 
düz pozisyondayken 
ayakta dimdik uzun 
süre hareketsiz 
kalmayın. Ayakları 
mzı oynatarak 
pozisyon değiştirin.
* Yataktan kalkarken 
önce tam yan dönün. 
Daha sonra elleriniz

7 YAŞ

le yandan destek 
alarak oturur pozis 
yona geçin ve 
öyle kalkın.
* Araba kullanırken 
koltuğunuz sert 
olsun, arkaya dayan 
dığınızda koltuk 
belinizi desteklesin, 
adeta kavrasın. Uzun 
yola çıkarken de 
belinizi ince bir 
yastıkla destekleyin.
* Saçınızı yıkarken 
öne doğru iki büklüm 
eğilmeyin. Yere 
diz çöktükten sonra 
dirseklerinizi küvetin 
kenarına dayayıp, 
başınızı yıkaya
bilirsiniz.

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
AMERİKALILAR KARADENİZDE (2) 
EVE GİDEN YOL
TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER 

IRAK

Seanslar
11.45 • 14.15 • 16.15 ■ 18.30 - 20.30 
12.00 - 14.00 - 16.15 - 18.15 - 20.00 
19.30 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)

12.00 • 14.00 - 18.00 ■ 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
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Yaşam tarzınız tansiyonunuzu etkiliyor
Yaşam tarzında 
beslenme, fiziksel 
aktivite, alkol 
tüketimi ve kilo 
kontrolünün tansiyon 
üzerinde etkili 
olduğu bildirildi. 
Avrupa Gıda 
Bilgi-lletişimi 
Konseyince periyodik 
olarak yayımlanan 
"Foodtoday" 
raporundan edinilen 
bilgiye göre, tansiyon 
üzerine en büyük 
etkiyi yaşam tarzı 
yapıyor.
Obezite, fiziksel 
aktivitenin azlığı ve 
düşük potasyum 
aliminin özellikle 
hipertansiyon 
üzerinde olumsuz 
etki yarattığının 
belirtildiği raporda, 
doymuş ve çoklu 
doymamış yağların 
oranının da tansiyon 
ile ilişkili olduğu 
vurgulanıyor.
DASH
(Hipertansiyonun 
Durdurulması İçin 
Diyetsel Yaklaşım) 
olarak tanımlanan 
sebze, meyve ve 
hububat ürünlerince 
zengin, düşük yağlı 
süt ürünleri, balık, 
baklagiller, tavuk ve 
yağsız etleri içeren 
diyetin de tansiyon 
üzerinde oldukça 
yararlı olduğunun 
açıklandığı raporda, 
tuz alımı sabit tutul- 
duğunda, sistolik kan 
basıncının (hipertan

siyon) önemli 
derecede düştüğü 
belirtiliyor.
Yaşam Tarzında 
Değişikliğin Yararları 
Yaşam tarzında 
yapılabilecek 
çeşitli değişikliklerin 
tansiyon üzerine 
potansiyel, olası 
yararlarının açık
landığını raporda, 
sağlık açısından şu 
bilgiler yer alıyor: 
"Normal vücut ağır
lığını korumak 
sistolik kan basıncı 
(hipertansiyon) 
üzerinde olumlu 
etki yapıyor.
Fazla kilolu olunması 
durumunda ideal 
kiloya ulaşana kadar 
her 10 kilo kaybetme 
kan basıncında 
5-20 mm Hg'lik 
azalmayı sağlıyor. 
DASH diyet planını 
uygulama da sistolik 
kan basıncında 
8-14 mm Hg'lik 
bir azalmayı getiriyor. 
Diyetle alınan sodyum 

ve tuz tüketiminin 
azaltılması 2-8 mm 
Hg, haftanın çoğun
luğunda günde 30 
dakika hızlı yürüme 
gibi bazı fiziksel 
aktiviteleri 
gerçekleştirmek de 
hipertansiyonun 
4-9 mm Hg arasında 
azalmasını sağlıyor. 
Günlük alkol 
tüketiminin 
erkeklerde 
3 birim kadınlarda 
2 birim azaltmak da 
hipertansiyonu 2-4 
mm Hg arasında 
azaltıyor. 1 birim 
alkol, 1 bardak 
bira, 25 mililitre 
şarap ya da 10 
mililitre viski 
anlamına geliyor.” 
"Hipertansiyonu 
120 mm Hg'nin 
Altında Olan 
Kişi Sağlıklı" 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği 
Bölümü öğretim 
Üyesi Prof. Dr.

Hikmet Boyacıoğlu, 
hipertansiyonu 
120 mm Hg'nin 
altında olan kişilerin 
sağlıklı olduğunu 
söyledi.
130 mm Hg'nin 
üzerine çıkıldığında 
sağlık açısından 
risk başladığını 
vurgulayan 
Boyacıoğlu, 
"Bu durumda artık 
doktor kontrolü 
başlıyor. Artık 
doktor tavsiyesine 
göre ilaçlar 
kullanılması ve 
yaşam tarzının 
tansiyonun 
düzenlenmesi yolun
da değiştirilmesi 
gerekiyor" dedi. 
Boyacıoğlu, 
raporda belirtilen 
fiziksel aktivite, 
kilo, alkol tüketimi 
ve beslenme 
yolundaki önerilere 
uyulması durumunda 
hipertansiyon 
riskinin azalacağını 
sözlerine ekledi.

Çocuklarda A vitamini 
eksikliğine dikkat

Hamilelik sırasında 
iyi beslenemeyen 
annelerin çocukları
na, 2 yaşına kadar 
A vitamini desteği 
sağlanması 
gerektiği bildiridi. 
Konuya ilişkin 
bilgi veren Ege 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Sosyal 
Pediatri Bilim Dalı 
öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sadık Akşit, 
Türkiye'de özellikle 
5 yaş altındaki 
çocuklarda daha 
fazla olmak üzere 
büyük oranda A 
vitamini eksikliğinin 
görüldüğünü 
ifade etti.
A vitamininin görme, 
bağışıklık sistemi, 
hücresel farklılaşma 
ve üreme için çok 
gerekli olduğuna 

işaret eden Akşit, 
şöyle devam etti: 
"özellikle kırsal 
bölgelerde ve büyük 
kentlerin varoşlarında 
yaşayan kadınlar, 
hamilelik döneminde 
yeterli beslenemiyor 
ve sık doğum 
yapıyor. Bu kadın
ların çocuklarına 
2 yaşına kadar 
D vitamini yanında 
A vitamini takviyesi 
yapılması da gerekir. 
A vitamini eksik
liğinde görme 
kaybı, ishal ve 
akut solunum yolu 
enfeksiyonları 2-4 kat 
daha fazla görülür. 
Solunum sistemi 
enfeksiyonları, bağır
sak enfeksiyonları, 
kızamık ve su 
çiçeği gibi 
döküntülü enfeksi 
yonlar, A vitamini 
gereksinimini artırır."

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 Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. * 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655.60 31Kaymakamlık 51310 51

C. Savcı lığı 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 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 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

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

NÖBETÇİ ECZANE
1 Şubat 2007 Perşembe 

BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 14 GEMLİK 

Tel: 513 0143
oemUk'In İlk günlük gazetesi

■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2661 

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-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlik Ozdilek öztfifck
AÇILIYOR I bir1 jdendf^

03 ŞUBAT 2007
Cumartesi Saat: 11:0(Ede>»

Tüm Halkımız Davetlidir.

Bursa -<■

-► İstanbul

J^urbey Kavgjft

ADRES: Kumla Kavşağı Karşısı Gemlik / BURSA 
Tel: 0224 513 68 00 - Faks: 0224 513 81 82 

www.ozdilek.com

http://www.ozdilek.com


Kurtul’da çirkin cinayet
S Kurtul Köyü’nde önceki gün 
meydana gelen olayda İrfan 
Sevinç (80) adlı yaşlı bir kadın 
evinde başı ezilerek öldürülmüş 
olarak bulundu. Yalnız yaşayan 
yaşlı kadını ziyaretine gelen 
çocuktan buldu. Haberi syf 3'de

Nlanastır’da intihar
Manastır Karayolları Sitesi’nde dün 

akşam saatlerinde C.D (51) adlı ev hanımı 
kendini doğalgaz borusuna asarak intihar 
etti. Ailevi nedenlerle bunalıma girdiği 
öğrenilen C.D’nin geriye bir mektup bırak
tığı öğrenildi. Evde kimsenin bulunmadığı 
sırada intihar eden C.D’ nin cesedini kızı 
buldu. C.D. evli ve 2 çocuk annesiydi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETEHM^HHH
2 Şubat 2007 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

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

Manastır’da bulunan Belediyeye ait Kültür Merkezi’nin arka tarafındaki tavan, duvar ve zeminlerde çatlaklar oluştu

Kültür Merkezi’de çatladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_gufer@hotmail.com

Yok satıyoruz
Gemlik Körfez Gazetesi bir haftadan 

beri ilçede bulunamıyor.
Ama, böylesine vurdu kırdınıh yaşan 

dığı bir ilçede, haber bolluğu cinayetten, 
soygundan, dolandırıcılıktan geçerse Oku 
yucu da nelerin olduğunu en iyi bir şe 
kilde okuyucuya sunan gazeteyi tercih 
eder.

Dün, yine gazetemiz sabahtan tükendi.
Bugün için normale döneriz diyordum. 

Kurtul’da bir ürpertici cinayet, ardından 
bir intihar ve Halil Marangoz’un cenazesi 
hep okuyucunun ilgisini çeken haberler 
olduğu için baskı sayımızı daha da art
tırarak bugün karşınıza çıktık.

Gemlik Körfez google arama motoruy
la aramada, da ön sıraya yerleşti.

Karacaali cinayetinin olduğu gün bin ki 
şi Gemlik Körfez’i tıkladı.

Internet okuyucumuz 1000 bin kişiye 
yaklaştı.

Gemlik olaylar kenti oldu.
Ancak, bu olaylar Gemlik’i olumlu 

yönde etkileyen olaylar değil.
Cinayet, yaralama, hırsızlık, dolandın 

cıhk gibi kötü imaj- bırakacak olayları 
yaşıyoruz.

Böyle haberlerle yok satmak istemiyo 
ruz, ancak böyle olaylarla yok satıyoruz.

Manastır’da son zamanlarda meydana gelen kayma olaylarının bir değişiği de 
Belediye Kültür Merkezi’nde çatlaklar olarak ortaya çıktı. Kültür Merkezi’nin arka 
tarafındaki odalarda tavan, zemin ve duvar çatlakları endişeye neden oldu. Syf 7’de

HalilMarangoztooraâa verildi
r Karacaali Çöplüğü yakınlarında tabancay
la vurularak öldürüldükten sonra cesedi 
yakılan Um urbeyli Halil Marangoz’un 
cenazesi! dün Umurbey’de toprağa verildi.
Umurbey Caminde öğle namazının ardından 
kılınan cenaze namazından sonra toprağa 
verilen Halil Marangoz için ailesi ve yakınları 
gözyaşlarına boğuldu. Marangoz, evli ve 
bir çocuk babası idi. Haberi sayfa 3’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_gufer@hotmail.com
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Yıllar önce, 
Sunğipek Fabrikası 
üretime son verince; 
bu yerin bir ilim 
yuvasına tahsisini 
amaçlayan 
"Bacasından yıllarca 
zehir tüttü, artık ilim 
tütsün" başlıklı bir 
yazımı Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde yayın
lamıştım.

Fabrika sahası 
ANAP hükümeti 
döneminde TEKEL’e 
devrildi.

O yılların Gemlik 
ANAP İlçe Başkanı 
arkadaşım Sayın 
Adnan Tekin fab
rikanın Uludağ 
Üniversitesi’ne devri 
için çok uğraş verdi. 
Tam bu iş gerçek
leşmek üzere iken, 
ANAP hükümeti 
düşürüldü. Bu kez 
DSP, MHP ve ANAP 
ortaklığındaki 57 inci 
hükümet kuruldu. 
Sayın Adnan Tekin ile 
o günün DSP İlçe 
Başkanı Sayın 
Mehmet Yıldırım ve' 
MHP İlçe Başkanı 
Sayın Mehmet 
Çelik ile partilerin 
yönetim kurulları

] Sırası Geldikçe
■ İnan TAMER
H Gemlik Üniversite Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği

konunun peşini bırak
madılar, ısrarlı oldular. 
Ecevit Hükümeti’nin 
kararıyla Uludağ 
Üniversitesi’ne yerin 
tahsisi sağlandı.

3 Kasım Erken 
seçimleri sonucu ikti
dar partileri seçimleri 
yitirerek parlamento 
dışı kaldı. AKP tek 
başına iktidar oldu.

T.C. Hükümeti 
kararıyla Uludağ 
Üniversitesi’ne 
devredilen yerin 
Uludağ Üniversitesi’ne 
kazandırılmaması için 
yerel yöneticiler ve 
AKP’nin bazı ileri 
gelenleri inanılmaz ve 
akıl almaz şekilde 
karşı koydular.

Bir ilim yuvası ye 
rine çay bahçesi, balık 
lokantası, olmadı 
liman tesisleri yapıl
masını sağlamak iste
diler.
. * Tapudan devir 
işlemini aylarca 
ertelettiler.

Bugünkü dernek 
kurucularının tümü o 
günlerde bu 
düşüncelere karşı 

' mücadele verdiler.
Sağduyu sahibi bir

AKP Bursa 
Milletvekili ve Grup 
Başkan Vekili Sayın 
Faruk Çelik’in uğraş
maları sonucu ağır
lığını da koyarak bir 
kısım yeri Milli Eğitime 
ayırarak yerin Uludağ 
Üniversitesi’ne 
devrine sağladılar.

Allah kendilerinden 
razı olsun. Gemlikliler 
bu büyük yardımların
dan ötürü Sayın Faruk 
Çelik’i unutmayacak
lardır. Unutturmamak 
içinde adı özellikle 
tarafımdan anılmıştır.

Sunğipek 
Fabrikası’nın Uludağ 
Üniversitesi’ne 
devrinin sağlanması 
için partiler yönetici
lerinden başka 
büyük çaba gösteren, 
Gemlik siyaset, 
sosyal, kültürel, ticari 
hayatında görev almış 
ve halende bu doğrul
tuda ilçesine hizmette 
bulunmak uğraşı, 
veren 32 arkadaş bir 
araya gelerek, "Gemlik 
Üniversite Yaptırma, 
Yaşatma ve Koruma " 
adı altında bir dernek 
kurdular.

17 Ocak 2007 günü

dernek resmiyet 
kazandı.

Bundan sonra 
herşey geride kaldı. 
Tek amaç bu ilim 
yuvasını geliştirmek, 
koruyup yaşatmak 
olacaktır.

Derneğin üyesi 
kurucularla da sınırlı 
kalmayacak.

Eğitime gönül 
veren, bu davaya 
maddi manevi destek 
olacak yasal engeli 
olmayan her Gemlikli 
ve Türk Vatandaşı’na 
kapısı açık olacak ve 
kucaklanacaklardır.

Dernek hizmet için 
kurulmuştur. Varlığını 
bu inançtan alacak ve 
sağlayacaktır.

Kurucular paye „ 
edinmek için değil 
kendilerini hizmete 
adamışlardır.

Kurucular ve kuru
cu Yönetim Kurulu 
topluma yıllarca 
hizmet vermiş, ver
mekte olan, vermek 
arzusu ile görev alan 
hemşehrilerimizdir.

Bu davaya varım 
diyenlerle de nöbeti 
gönül rahatlığı ile 
devredebilecek kişi

lerdir.
Ikibuçuk yıldır 

Sayın Asım 
Kocabıyık’ın büyük 
maddi katkıları ile 
öğretime başlayan 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu’nda beş 
programda 190 
öğrenci eğitim 
görmektedir. İkinci 
dönemde bu ilim 
müessesinde 
Gemlik’in bir 
evladı ve Uludüğ 
Üniversitesi Gıda 
Bölümü Öğretim Üyesi 
olan Dr. Canan Ece 
Tamer’de ilk Gemlikli 
öğretim üyesi olacak 
ve ders verecektir.

Allah’ım bizleri 
utandırmaya, 
mücadeleden yıldır
maya, eli sıkı kılmaya, 
gönüllerdeki mer
hameti azaltmaya ve 
yardıma koşanları bol 
eyleye, ilime düşman
lara fırsat vermeye.

İçten dileklerimiz 
ve dualarımız budur.

17 Ocak 2007 
eğnimde mıTat oisun. 
Dernek ulusumuza 
Gemlik’imize hayırlı 
olsun.

Dinli cinayeti 
soruşturmasına 
ttutuklama
Hrant Dink 
cinayetiyle ilgili 
yürütülen 
soruşturma 
kapsamında 
gözaltına alınan 
T.U. sevk edildiği 
mahkemece 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.
T.U., katil zanlısı 
Ogün Samast’ın 
üzerinde bulunan 
Türk bayrağını 
Samast’a verdiği 
öğrenildi. T.U. 
sevk edildiği 
nöbetçi mahke
mece "örgüt 
üyeliği ve adam 
öldürmeye iştirak" 
etmek suçundan 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.
Olayla ilgili 
3 kişinin daha 
Terörle 
Mücadele Şube 
Müdğrlüğü'nde 
gözaltında 
olduğu öğrenildi.

www.kocakgayrimenkul.com 
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GENEL MÜDÜRLÜK < İ4 O 550

CD8S / GGMLİK 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

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 Mariastır 909 M2 villa imarlı 200.000 YTL
AA-015 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola
cepheli hisseli tapu 10.000YTL,
AA-016 H i 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

n 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
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
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa İmarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL
AA-086 Serbest Bölğfr 7000 M2 Yol« 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-091 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-1W«elimlye Köyü 198000 M2 Trizm teşvik böl
gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

S ATI Ll K ÇIFTLİK
EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-0.80 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 Hamidiye Mh. 144 W 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-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 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 Dinçor Mh. 130M2 2.kpt 
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
kalariferll 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 yakıp 
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 Ş.kat 3+1 sobalı,
kartonpiyeri! 70.000 YTL
E E-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
tti-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 6Ş.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 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, 
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, kolepir 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 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 trlplex 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 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
SATIL.IK 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 M 2 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- 
bûn 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

NOT: Telefonla görtiımetaizde
Kayıl fanı inlisi rica ta

http://www.kocakgayrimenkul.com
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80 yaşındaki yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde başı ezilerek öldürülmüş bulundu. Yazı YOR C M

KurtuPda çirkin cinayet
Seyfettin SEKERSÖZ 
Kurtul Köyü’ndeki 
evinde yalnız 
yaşayan İrfan 
Sevinç (80) isimli 
yaşlı kadın başı ezi 
lerek öldürülmüş 
olarak bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çarşamba 
günü akşam saat 
18.30 sıralarında 
kendisini görmeye 
gelen çocukları 
tarafından evinin 
bir odasında başı

ezilmiş ve parmağı 
kesilmiş halde 
öldürülmüş olarak 
bulunan İrfan 
Sevinç'in cesedinin 
yarı çıplak olarak 
bulunması, cinayeti 
işleyenler tarafından 
yaşlı kadına tecavüz 
edilmiş olabileceği 
şüphesine de 
nedene oldu.
Kurtul Köyü’ne 
girişte anayolun 
sağ tarafında 
bulunan istinat

duvarının üst 
kısmındaki evinde 
yalnız yaşadığı 
öğrenilen İrfan 
Sevinç'in oğlu ile 
kızının aynı köyde 
yaşadıkları bildirildi. 
Başı ezilerek 
öldürüldüğü tespit 
edilen yaşlı kadının 
cesedi Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
gönderilirken, jan
darma ve savcılıkça 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı. İrfan SEVİNÇ

Halil Marangoz toprağa verildi
Karacaali Çöplüğü yakınlarında tabancayla vurularak öldürüldükten sonra cesedi 
yakılan Umurbeyli Halil Marangoz’un cenazesi bugün Umurbey’de toprağa verildi.
Berkay KARABULUT
Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü Karacaali 
üstlerinde bulunan 
Çöplüğün yakınların
da kurşunlanarak 
öldürülen ve 
ardından da 
cesedi yakılan Halil 
Marangoz’un cenaze
si Bursa Adli Tıp 
Kurumu’ndaki araş 
firmaların tamamlan
ması ardından 
Umurbey de dün 
toprağa verildi. 
Halil Marangoz’un 
cenazesi dün Umur 
bey Çarşı Camiinde 
öğle namazından 
sonra yakınları ve 
arkadaşları tarafın
dan göz yaşları 
arasında Umurbey 
Belediye Mezarlığı'n 
da toprağa verildi. 
Cenazeye katılan 
Umurbeyliler, 
Halil Marangoz’un 
evine ve ailesine 
bağlı, çevresine 
karşı da sıcak kanlı 
bir insan olduğunu 
söylediler.
AİLE ŞAŞKIN 
VE UZGUN 
Marangoz’un 
eniştesi İsmail 
Karakaşjse yaptığı 
açıklamada, 
ailenin hâlâ olayın 
şaşkınlığı ve 
üzüntüsü içinde 
olduğunu belir- 
tirirken, cenaze 
gününe kadar kim 
senin bu denli üzün
tü veren bir ölüme 
inanmadığını söyledi. 
Katilin bir an önce 
yakalanmasını 
beklediklerini 
belirten Karakaş, 
Halil Marangoz’un 
kimseye zararı

olmayan sade 
bir yaşamı 
olduğunu belirtti. 
Halil Marangoz’un 
mutlu bir evliliği, 
7 yaşında bir çocuğu 
olduğuna dikkat 
çeken İsmail Kara 
kaş, “Oğlu karne 
heyecanını babasıyla 
dahi yaşayamadı. ” 
derken, şunları 
sööyledi: 
"Halil’in oğluna 
babasının öldüğünü 
dahi söyleyemedik. 
Bu insanlık dışı bir 

' suç olmakla beraber, 
7 yaşında henüz 
gelişme çağında 
olan bir çocuğa da 
yaşamında 
büyük zararlar 
verecektir." dedi.

Dedikodular 
üzerine de konuşan 
Karakaş, baldızının 
hiçkimseyle 
arkadaşlık ilişkisinin 
bulunmadığını da

belirterek, 
“Herkes birşeyler 
konuşuyor. Biz 
adaletin yerine 
getirilmesini 
bekliyoruz.’’ dedi.

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

Dernek kuruldu....
17 Ocak 2007 günü yeni bir dernek 

kuruldu.. .
Gemlik Üniversite Yaptırma, Yaşatma ve 

Koruma Derneği.
Kısaca (GÜYAŞ)....
İlk anda ortada olan kurucu üyeler ve 

onları destekleyen Gemlik’te bulunan, 
seven, ilçeye bağlı 35 kişi derneğin kuru
luşu için gerekli formaliteleri yaptıktan 
sonra hep beraber Atatürk Anıtı’na çelenk 
koydular ve saygı ile bu yolda ilerlemeye 
başladılar..

Gerekli saygı ziyaretleri yapıldı..
Her yerde sevgi ve saygı ile karşılanan 

ilçe nin en saygın insanlarından oluşan bu 
topluluk, ne yazık ki Belediye başkanlığı 
tarafından hoş karşılanmadı.,

Randevu saatine rağmen Belediye 
başkanlığı kapısında bekletilen, dernek 
kurucu üyeleri iyi zılgıtla karşılandıkların
da, üyeler hasarsız dışarıya çıktıklarından 
mutluydular..

Bu hiç istenmeyen durum niye böyley- 
di?..

Çünkü Gemlik’te Üniversitenin yer
leşmesi işi zamanında bir savaşa dön
müştü..

Bir kısım insan Üniversiteyi istemiyor
lardı..

Sîzler okuyunca şaşırıp, böyle şey mi 
olur, Üniversiteyi her ilçe ister diyeceksiniz 
ama Üniversite ahlaksızlık getirir diyecek 
kadar basitleşen insanları da gördük..

Büyük mücadeleler oldu..
Bazı sivil ve resmi kuruluşlar bu 

arazinin Üniversiteye verilmemesi için 
negatif her şeyi yaptı..

Ama iyi insanlar, yüreği vatanı için sevgi 
dolu insanlar her zaman kazanırlar..

Burada da durum değişmedi...
Hükümet Üniversitelere kızdığı için 

bütçeye bir lira bile ödenek koymuyor..
Belediye kızıyor yanına yaklaşmıyor..
Gemlik milletvekili olarak gördüğümüz 

ve güvendiğimiz, Sayın Altan 
Karapaşaoğlu’un Gemlik kampüsünü bu 
kadar zaman içinde bir kere dahi ziyaret 
etmediği, ilgilenmediğini öğreniyoruz..

Borusan kurucusu Sayın Asım 
Kocabıyık Bey destekleri olmasaydı şimdi 
gördüğümüz güzellikler ortaya çıkmaz, 
halen 5. bölümde eğitim gören 190 Üniver
siteli genç eğitime başlayamazdı...

Bunlar kötü şeyler, gönül isterdi ki 
bütün Gemlik Üniversitenin kazanılmasın
da koşsun, çalışsın, birlik içinde bu büyük 
eğitim yuvasına destek olsun. Yapılanlarla 
gurur duysun..

Burası öyle kıymetli bir yer ki çok kısa 
zamanda bir Boğaziçi Üniversitesi haline 
dönüşebilir.

Gemlik bu şansı yakaladı...
Gemlik’lilere sesleniyorum; Bırakın 

küskünlüğü, haklı haksız hareketlerden bir 
sonuç çıkararak bu güzel başlangıcı boz
mayın..

GÜYAŞ yapıcı, iyi niyetlerle kuruldu..
Geçmişte olanlar unutularak ,bir birler

in-ize küsmeden, medeni ilçesini (daha 
d< jrusu vatanını) seven insanlar olarak 
GÜYAŞ ’ın yanında olalım..

Zaten olmayanlar sonunda kaybeder..
Bu da böyle biline....

‘Gemlik Körfez’nette’
www.gemlikkorfezgdzetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgdzetesi.com
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Genç Şair 
ilk kitabını

çıkardı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz günlerde 
Mali kongresini 
yapan Esnaf 
Kefalet Kooperatifi 
yönetimine 
AKP Parti'den 
nezaket ziyaretinde 
bulunuldu.
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ile yönetim 
kurulu üyeleri 
Kooperatif Başkanı 
Mevlüt Avcı ile

Bursa’da İli tir# 17 bin olaya müdahale etti
Bursa'da, İl Sağlık 
Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet 
veren 112 Acil 
Yardım Hizmetleri, 
kent merkezi ve 
ilçelerinde bir yıl 
içerisinde 37 bin 
749 olaya müdahale 
etti. Merkez ve 
ilçelerle birlikte 
31 ayn noktada 
36 ambulansla hizmet 
veren 112 ekipleri, 
günün 24 saati bir 
telefonla hayat 
kurtarıyor.
Bursa II Sağlık 
Müdürü Serhat 
Yamalı, 112 sağlık 
hizmetlerinin 
2006 yılı faaliyetlerini 
açıkladı. Olaylara 
ilk 10 dakika 
içerisinde ulaşan 
acil servis ambu
lanslarının yıl 
içerisinde en çok 
medikal olaylar ve 
trafik kazalarına 
müdahale ettiğini 
belirten Dr. Serhat 
Yamalı, her yüz 
olaydan 53’ünün 
sağlık kuruluşlarına 

yönetimine yaptık
ları başarılı Mali 
Genel kurul 
nedeniyle kutlama 
ziyareti yapıldı. 
Esnaflar adına 
kooperatif yönetimi
ni tebrik eden 
Enver Şahin, 
AK Parti hüküme
tinin popiiist 
düşüncelerle 
hareket etmediğini 
aksine esnaf 
kredilerinin 
yerinde ve düşük

nakledildiğini, 
18'ine ise yerinde 
müdahale* 
edildiğini söyledi. 
Kent merkezindeki 
ambulanslar arasında 
İnönü Caddesi 
üzerinde nöbet tutan 
Onkoloji noktası 
3 biri 176 olaya 
müdahe ederek 
birinci ekip olurken, 
Fomara'daki Çocuk 
Hastanesinden çıkış 
yapan ekip 3 bin 120 
vakayla ikinci, Devlet 
Hastanesi'ndeki 112 
ekibi ise 2 bin 768 
vakayla üçüncü sıra
da yer aldı. Serhat 
Yamalı, 112 ekip
lerinin müdahale 

kredilerle ulaşması 
için çaba göste 
rildiğini söyledi. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mevlüt Avcı'da 
yönetim olarak 
yapılan nezaket 
ziyaretinden 
memnunluk duyduk
larını belirtti.
Avcı, kooperatif 
çalışmaları hakkında 
bilgi verirken 
"ilçeler içinde 

ettiği travmatolojik 
ve trafik kazası 
vakalarının en çok 
yaz aylarında arttığını 
belirterek, "Travma 
vakası Ağustos ayın
da 899 adetle ilk 
sırada, bu rakam 
Şubat ayında 506'ya 
kadar düşmüş.
Trafik kazalarına 
müdahale Şubat ayın
da 273 iken, Temmuz 
ayında 508'e kadar 
yükselmiş" diye 
konuştu.
Yamalı, 112 ambu
lanslarının aldığı 
vakaların yüzde 
90'ını Sağlık 
Bakanlığı 
Hastaneleri'ne,

kooperatifimizin 
başarılı olduğunu 
söyleyebilirim. 
Kooperatifimiz 
ortaklarına en 
iyi hizmeti 
verebilmek için 
yönetim ve 
personelimiz He 
çaba gösteriyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Yaklaşık bir saat 
süren nezaket 
ziyaretinde ayrıca 
Gemlik'in sorunları 
da görüşüldü.

yüzde 8'ini Uludağ 
Üniversitesi'ne, 
yüzde 2'sini ise özel 
hastanelere nakil 
ettiğini ifade ederek, 
"Müdahale edilen 
vakaların ön tanılara 
na göre travmalar 
yüzde 28 ile ilk 
sırada yer alıyor. 
Kardiyovasküler 
hastalar yüzde 
21, nörolojik 
hastalar yüzde 14, 
psikiyatri hastaları 
yüzde 9, solunum 
sistemi hastalıkları 
yüzde 6, 
zehirlenmeler yüzde 
5, diğerleri ise 
yüzde 8'e tekabül 
ediyor. Müdahale 
edilen olayların yüzde 
72'si ev vakaları, 
yüzde 13'ü ise 
trafik kazaları.
2007 yılında yeni 
sistemler ve 
ambulanslarla 
Türkiye genelinde 
ilk sıralarda olan . 
hizmet kalitemizi 
daha da artırmayı 
hedefliyoruz" 
şeklinde konuştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Şiir yazmaya küçük 
yaşta başlayan ve 
yaklaşık 15 yıldan 
beri şiir yazan 
Gülistan Demir, 
ilk şiir kitabı 
"Aşka Zehir 
Sunulmaz"ı çıkardı. 
1981 yılında 
Batman'da doğan 
Demir, ailesinin 
ikinci çocuğu. 
1994 yılından beri 
şiirlerini bir kitapta 
toplamak hayalinde 
olan Gülistan Demir, 
bu amacına ulaş
manın sevincini 
okurlarıyla paylaşı - 
yor. İdeallerinin ve 
hayallerinin peşinde 
mutlu bir mücade 
leye ve eğitimine

Ucuz atlattılar
Bursa'da, bir aracın 
sıkıştırmasıyla takla 
atan otomobildeki 
2 kişi ölümden 
döndü. Aracın için
den yürüyerek 
çıkan gençlerin 
burnu dahi 
kanamadı.
Alınan bilgiye göre, 
önceki gece Organi 
ze Sanayi Bölgesi 
yakınlarında mey
dana gelen kazada, 
Mudanya'dan dönen 
Fatih Kaçar (28) 
idaresindeki 

‘Gemlik Körfez’ internette
* www.gemlikkorfezgazetesi.com

devam eden Bayan 
Şair Gülistan 
Demir'in ilk kitabı 
"Aşka Zehir 
Sunulmaz" 
Körfez Ofset 
Matbaacılık 
Yayıncılık ve 
Reklamcılık 
Tesisleri’nde hazırla
narak okurlarına 
ulaşmaya başladı. 
Kitabını sevenleriyle 
buluşturmak isteyen 
bayan şair 
Gülistan Demir, 
isteklilerin kitabını 
Akbank aralığındaki 
Körfez Ofset 
tesislerinde 
bulabileceklerini 
belirterek kitap 
evlerinin talebi üze
rine de gönderile
ceğini duyurdu.

16 BRD 83 plakalı 
otomobil, başka 
bir aracın sıkıştır
masıyla takla attı. 
Otomobilin sürücüsü 
Kaçar ve yanındaki 
arkadaşı Bertuğ 
Şentürk (30), 
kazadan yara 
almadan kurtuldu. 
Burunlari bile kana
mayan 2 genç, 
polisleri de şaşırttı. 
Takla atan araç çeki
ciyle kaldırılırken, 
polis 2 gencin 
ifadesine başvurdu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


2 Şubat 2007 Cuma Sayfa 5

Çınar İlköğretim Okulu Mayıs’ta bitiyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Çevre yolunda 
geçtiğimiz yıl 
temeli atılan şiTndiki 
adıyla Çınar 
İlköğretim Okulu'nda 
çalışmalar tüm 
hızıyla sürüyor. 
40 derslikli olacak 
ilköğretim okulunda 
inceleme yapan 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, binanın 
Mayıs ayında 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
teslim edileceğini 
söyledi.
Yaklaşık 1200 
öğrencinin öğrenim 
göreceği İlköğretim 
okulunun 
önümüzdeki 
ders yılında hizmete 
gireceğini duyuran 
Enver Şahin, 
bina izolasyonu 
ve asansörü ile 
Gemlik'te örnek 
bir okul olacağını 
söyledi.
Hizmete girdiğinde 
11 Eylül, Şehit 
Etem, Lale-Kemal, 
Hamidiye ve

Çınar İlköğretim 
Okulunun yapımını 
üstlenen Sal 
İnşaat firmasının ek 
proje dahil binayı

sonra ek bina ile 
40 dersliğe 
çıkarıldığını söyledi. 
L tipi olarak 
projelendirilen

bir nefes aldıracağını 
ifade eden Şahin, 
önce 32 derslikli 
olarak projelendirilen 
binanın daha

Namık Kemal 
İlköğretim Okulları 
ile TSO Gazi 
ilköğretim 
Okuluna da rahat

yaklaşık 2 milyon 
YTL'ye bitirmesi 
bekleniyor. 
Gemlik'teki okul 
sıkıntısına da 
açıklık getiren 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Manastır’da 
daha önce Huzur 
evi olarak ayrılan 
arsanın 
Pazartesi günü 
yapılacak meclis 
toplantısında 
İl Özel İdaresine 
devir edileceği ve 
manastır bölgesine 
ikinci bir İlköğretim 
okulu yapımı 
için çalışmaların 
başlatılacağını 
söyledi.
Sunğipek 
arazisi içinde 
İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
ayrılan binalarda 
bazı bölümlerin 
yıkımına 
başlanıldığını da 
bildiren Şahin, 
daha sonra 
onarım çalışmalarına 
geçileceğini 
duyurdu.
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5’lik not sistemi kaldırıldı
Ortaöğretimde 
öğrenci başarısının 
ölçülmesi ve değer
lendirilmesinde 
5'lik not sistemi 
kaldırılarak 100'lük 
sisteme geçildi. 
"Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğre - 
tim Kurumlan Sınıf 
Geçme ve Sınav 
Yönetmeliği"nde 
değişiklik yapıldı. 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanarak yürür
lüğe giren değişikliğe 
göre, "dönem 
notu"ndan 
"dönem puam"na, 
"yıl sonu başarı 
ortalaması"ndan 
"yıl sonu başarı 
notu"na, "diploma 
notu"ndan "diploma 
puam"na, "not" 
sisteminden 
"puanlar ve notlar" 
sistemine geçildi. 
Buna göre, 
ortaöğretimde 
öğrenci başarısının 
ölçme ve değer
lendirilmesinde 
5’lik not sistemi 
kaldırıldı. Dönem 
puanı, yıl sonu 
puanı, yıl sonu 
başarı puanı 
ve mezuniyet (diplo
ma) puanı 100 
üzerinden hesapla 
nacak. Dönem notu, 
yıl sonu notu ve yıl 
sonu başarı notu ise 
5'lik not sistemine 
göre olacak. 
Dönem puanı dönem 
notuna çevrilirken,

yarım ve yarımdan 
büyük kesirler bir 
üst tam puan olarak 
değerlendirilecek. 
Dönem puanında her
hangi bir değişiklik 
yapılmayacak.
Dönem puanlarının 
aritmetik ortalaması 
hesaplanırken, bölme 
işlemi virgülden 
sonra iki basamak 
yürütülecek.
Bir dersin yıl sonu 
notu ise birinci ve 
ikinci dönem 
notlarının aritmetik 
ortalaması alınarak 
hesaplanacak. Hiç 
not bulunmaması 
halinde yetiştirme 
programından elde 
edilen not, yıl sonu 
notu olacak. Bir 
dönem notunun 
bulunması halinde 
ise bu dönem notu ile 
yetiştirme programı 
notunun aritmetik 

ortalaması 
yıl sonu notu olacak. 
Ders yılı sonunda 
belirlenen yıl sonu 
notu, öğrencinin orta
lama yükseltme ve 
sorumluluk sınavları
na girmesi durumun
da bu sınavların 
sonucu ile yıl sonu 
notunun aritmetik 
ortalaması olacak. 
İşletmelerdeki 
beceri eğitiminde, 
birinci ve ikinci 
dönem notlarının 
aritmetik ortalaması 
ile yıl sonu beceri 
sınavı notunun 
aritmetik 
ortalaması yıl 
sonu notu olacak.
Yıl sonu notu 
hesaplanırken yarım 
ve yarımdan büyük 
kesirler tama 
yükseltilecek. 
2005-2006 öğretim 
yılında 10, 11 ve 12. 

sınıflarda öğrenim 
gören öğrencilerden 
sorumlu dersi/ders- 
leri bulunanlar, 
sınava girme hakları 
sona erinceye kadar 
ikinci dönemin ilk 
haftasında ve ders 
kesimini takip 
eden ilk hafta içinde 
yapılan sorumluluk 
sınavlarına da 
girebilecekler.
2006-2007 öğretim 
yılından önce, 5'lik 
not sistemine göre 
belirlenen yıl sonu 
başarı ortalamaları 
100'lük sisteme 
çevrilirken, yıl sonu 
başarı ortalamasına 
1.00 eklenecek ve 
çıkan sayı elli bolü 
üç (50/3) ile 
çarpılacak.
Bölme işlemi 
virgülden sonra 
iki basamak 
yürütülecek.

tai âi azaliı

Son yağışlar 
bereketli oldu. 
Çoğu bölgede 
tarımsal kuraklık 
riski azaldı.
Toprak Mahsulleri 
Ofisi'nin ardından 
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği de 
buğday ithalatına 
gerek olmadığını 
açıkladı.
Birliğin araştırması
na göre buğday 
ekimi yapılan 
birçok yörede, 
kuraklık tehlikesi 
ya azaldı ya da 
ortadan kalktı.

tare cezalan arttı
Çevre cezalan yüzde 7,8 arttırıldı.

Sadece 
Çukurova'da 
geç ekimlerde 
çimlenme gerçek
leşmediği için 
yüzde 20-25 üretim 
azalması bekleniyor. 
Ancak, bu 
bölgede de 
önümüzdeki 
günlerde 
beklenen yağışlar 
belirleyici olacak. 
Buğday üretiminde 
1 milyon tonluk 
azalma olsa bile 
19 milyon tonluk 
üretim ülke ihtiyacını I 
karşılıyor.

TÜPRAŞ’ta patlama : 2 ölü
Kocaeli'de TÜPRAŞ'a 
ait İzmit rafineri 
tesislerinde bir 
tankta patlama 
meydana geldi. 
Patlamada, 2 işçinin 
öldüğünü, 7 işçinin 
yaralandığı 
bildirildi.
Kocaeli Valiliğinden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
Körfez ilçesinde 
bulunan TÜPRAŞ 
İzmit Rafinerisindeki 
patlamanın, 
saat 15.55 sıralarında 
boş olan benzin 
katkı maddesi 
olarak kullanılan 
kurşun tetra etil 
tankının sökümü 
sırasında meydana 
geldiği belirtildi.
Açıklamada,

patlama sonucu 
bakımı üstlenen 
Ingiliz şirketinde 
çalışan Afrika 
uyruklu 1 işçinin 
olay yerinde 
hayatını kaybettiği, 
yaralanan 5'i 
Türk, 3'ü Güney

Afrikalı toplam 8 
işçinin hastaneye 
kaldırıldığı ifade 
edildi. Hastanedeki 
yaralılardan 
Güney Afrika 
uyruklu 1 işçinin 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadığı 

kaydedildi. 
Açıklamada, 
patlamanın 
"TÜPRAŞ'ın diğer 
bölümlerine ve 
çevreye tehlike 
uyandırmayacak 
konumda" olduğu 
vurgulandı.

Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nın 
konuya ilişkin tebliği 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Her türlü atık ve 
artığı, çevreye 
zarar verecek 
şekilde belirlenen 
standartlara ve 
yöntemlere aykırı 

^olarak doğrudan ve 
dolaylı biçimde 
atmanın cezası 
500 YTL'den 539 
YTL'ye yükseltildi. 
Diğer cezalar 
da yüzde 
7,8 arttırıldı.
İdari para cezaları 
her yıl bir önceki 
yıla göre yeniden 
değerlendiriliyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kültür Merkezi de çatladı
Ercüment ESEN
Geçtiğimiz hafta 
içinde Manastır 
Belde mevkiinde 
bulunan Güray 
Sitesi’ne ait istinat 
duvarlarının şiddetli 
sağanak yağmura 
dayanamayarak 
çökmesinin ardından 
gözler bir kez daha 
Manastır'a çevrildi. 
Borçelik tarafından 
yaptırılan ve 
Gemlik Belediyesine 
bağışlanan Kültür 
Merkezi’nde meydana 
gelen duvar, tavan 
ve yerdeki çatlaklar 
dikkat çekiyor.
Belediye Kültür 
Merkezi arka 
bölümlerinde zemin 
ve duvarlarındaki 
derin çatlaklar dikkat 
çekerken, Gemlik 
Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ilgilileri 
çatlakların önemli 
olmadığını söylediler. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
ve TMMOB Şehir 
Plancıları Odası 
Bursa Şubesi’nce 
Gemlik'in öncelikle 
mercek altına aldığı, 
başta Manastır 
Bölgesi’nde yaptığı 
incelemeler sonucu 
ortaya çıkan korkunç 
raporu destekler gibi 
olduğunu söyleyen 
vatandaşlar tepkili.
"Manastır Bölgesi’ 

nin her an tehlike 
ile karşı karşıyadır 
ve Manastır 
Bölgesi’nde toprak

kayması söz 
konusudur. Her yıl 
belli oranda denize 
doğru kayma saptan
mıştır. Manastır 
Bölgesi’nde özellikle 
Manastır yolunun 
altı tam bir intihardır" 
şeklindeki Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği ve 
TMMOB Şehir 
Plancıları Odası 
Bursa Şubesinin 
korkutan raporundan 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi de 

nasibini alırken, 
raporun içeriğinde 
yer alan gerçekler de 
vatandaşlarca da en
dişe ile karşılanıyor. 
Gemlik Belediyesi’n 
ce yaptırılan yatırım
ların çatlamaya baş
laması vatandaşlarca 
tepki ile karşılanır 
ken, Belediyenin 
gerekli önlemleri 
Kültür Merkezi’nde 
de bir an önce 
almasını istedi.
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü ise bu 

çatlaklar konusunda 
yaptığı açıklamada, 
“Kültür Merkezi’nde 
temelde oturma 
olduğu için 
"Delatasyon" 
olarak nitelendiren 
bölümlerde bu 
tür çatlamalar 
normaldir.
İki binanın oturma 
yapması için 
Kültür Merkezi’n 
de de böyle bir 
inşaat uygulaması 
yapılmıştır” 
dediler.

Kar ve sağanak yağış geliyor
Ülke genelinde 
bugün etkili kar 
ve sağanak 
yağış bekleniyor. 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğüne 
göre, bugün 
yurdun güney 
ve iç kesimlerinde 
etkili yağış 
görülecek. 
Güney Ege ve 
Batı Akdeniz 
kıyılarında 
sağanak yağışın 
etkili olması 
beklenirken, 
Marmara'nın 
güneydoğusu, 
Batı Karadeniz'in 
iç kesimleri, İç 
Ege, İç Anadolu'nun 
batısı ile 
Göller Yöresinde

etkili kar yağışı 
olacak.
Ortalama kar 
yüksekliğinin şehir 
merkezlerinde 
5-10 santimetre, 
kırsal alanda 
15-20 santimetre 
arasında olacağı 
tahmin ediliyor. 
Sağanak yağış 
nedeniyle küçük 
çapta su 
baskınları, kar 
yağışı nedeniyle 
ulaşımda aksamalar, 
buzlanma ve 
don olaylarını 
meydana 
gelebileceği 
belirtilerek, 
vatandaşların ve 
yetkililerin hazırlıklı 
olmaları istendi.

D
Doçent aday annın Ya ıancı
i Sınavı2!sıM yannacak

Yılda iki kez yapılan doçent adaylarının 
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı 
(ÜDS) 25 Mart tarihinde gerçekleştirilecek 
ÖSYM'den yapılan açıklamada, doçent aday
larının ÜDS'ye girmelerinin zorunlu olduğu 
ve sınavın Alman, Fransız ve Ingiliz dil
lerinde, fen, sağlık ve sosyal bilimler olmak 
üzere üç ayrı alanda yılda iki kez Mart ve 
Ekim aylarında Adana, Ankara, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstan
bul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, 
Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa'da, merkezi 
olarak ÖSYM tarafından yapılacağı belirtildi.

KAYIP
Gemlik Emniyet Müdürlüğü Pasaport 
Şubesi’nden aldığım pasaportumu, 

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus kayıt örneğimi ve cer telefonu 

kartlarımı 01 Ocak 20r günü 
kaybettim. Hükün.,üzdür. 

AYSUN GÜNEŞ
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Unakıtan’dan valilere uyarı
Hükümetin Köylerin 
Altyapısını Destek 
leme Projesine 
(KÖYDEŞ) geçen yıl 
2 milyar YTL kaynak 
ayrılırken, aralık ayı 
için öngörülen 303 
milyon YTL de 
hesaplara aktarıldı. 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, 81 il vali
sine seslenerek, 
"Bu projeye bütçe
den önemli para 
tahsis ediyoruz. 
Sizden ricam har
carken dikkat edin. 
Siz valisiniz yer
lerinize siz sahip 
olacaksınız" dedi. 
KÖYDEŞ projesi 
kapsamında 2006 
yılı çalışmalarının 
değerlendirildiği 
ve 2007 yılında 
yapılacak işlerin 
planlamasına 
ilişkin düzenlenen 
toplantıya 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
İçişleri Bakanı 
Adülkadir Aksu, 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın 
yanı sıra 81 il 
valisi katıldı.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
KÖYDEŞ projesiyle

11 bin 700 
köye su ve yol 
götürdüklerini 
belirterek, 
hükümet olarak 
bölgeler 
arasındaki 

'dengesizlikleri 
gideren 
kalkınmaya 
öncelik verdik
lerini söyledi. 
Projeden bütç
eye önemli bir 
para tahsis 
edildiğini 
belirten 
Unakıtan, proje 
kapsamında
yapılan işlerin 
standartlara uygun 
olup olmadığının 
denetim görevini de 
valilere verdi. Bakan 
Unakıtan, "Hazır 
parayı harcamak 
kolaydır. Kışın da 
yazın da asfalt atılır. 
Ama kışın atılan 
asfaltta hayır gelmez. 
Valilerimizden 
ricam bu paraların 
harcanmasında 
hassas olmaları" 
diye konuştu.
Bu projeye 2 milyar 
YTL koydukların 
belirten Bakanı 
Unaktıtan, aralık ayı 
için' beklenen

parayı da bugün 
itibariyle hesaplara 
yatırdıklarını 
söyledi.
Bakan Unakıtan, 
303 milyon YTL'nin 
bugün itibariyle 
gönderildiğini 
belirtirken, bu yıl için 
planlanan ihalelerin 
de gecikmeden 
başlatılmasını 
kaydetti. Unakıtan 
şöyle devam etti: 
"2006'da bazı işlerin 
yüzde 90'ını tamam
lanmış. Bu iyi. Ama 
bunu aşmamız lazım. 
Siz vaiisiniz yer
lerinize siz sahip 
olacaksınız."

___________________ JMaM»

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİlSATILIKveKİRALIKLARINIZ 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, 3+1,140

%

I
5

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 4Ö'Ö 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

Öğretmenlik 
başvuruları 

başladı
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nca atanacak 10 
bin öğretmen kadro 
su için başvurular 
başladı.
Başvurular 7 Şubat 
ta sona erecek.
Sözleşmeli olup da 
kadroya geçmek 
isteyen öğretmen
ler de başvuruda 
bulunabilecek.
İlk atama, açıktan 
atama ve açıktan ilk 
atama yoluyla 10 
bin kadroya toplam 
28 branştan öğret
men atanacak.
10 Şubat'ta ata
maları yapılacak 
öğretmenler, eğitim 
öğretim yılının ikin
ci yarısında yani 
12 Şubat'ta göreve 
başlayacak.
Kadrolu öğretmen
liğe atananlardan 
oluşacak boş 
pozisyonlar için 
sözleşmeli öğret
menler de başvura
bilecek.
Kadroya geçen 
sözleşmeli öğret
menler yerine yeni 
sözleşmeli öğret
menler alınacak. 
Sözleşmeli öğret
men başvuruları 
12 Şubat'ta, ata
maları 15 Şubat'ta 
yapılacak.
Başvurular internet 
üzerinden gerçek
leştirilecek.
Başvurulara ilişkin 
ayrıntılı bilgiler 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
internet adresinde 
yer alıyor.

Tanık Koruma 
Sistemi 

genişletiliyor
Tanık Koruma Yasa 
Tasarısı, Meclis 
Adalet Komisyo 
nu'nda kabul edildi. 
Tasarıya göre, koru
ma tedbirleri, ağır
laştırılmış müebbet 
hapis, müebbet 
hapis ve alt sınırı 
10 yıl veya daha 
fazla hapis cezasını 
gerektiren suçlar 
için uygulanacak. 
Koruma tedbirleri, 
bir örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işle
nen ve alt sınırı 
2 yıl veya daha 
fazla hapis cezasını 
gerektiren suçlar 
ile terör örgütünün 
faaliyeti 
çerçevesinde işle
nen suçlarda tanık
lık yapanlar için de 
uygulanacak.

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, 
SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜRLÜLERE 

VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (6)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Atıflar
MADDE 18 - (1) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konu lan özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkında Yönetmelik ve eki cetvel
lerine yapılan atıflar bu Yönetmelik ve eki 
cetvellerine yapıl mış sayılır.

Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık 
İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının 
Sakatlık Derecelerinin Tesbit şekli ile uygulan
ması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık 
Kurulunca nihai olarak karara bağlanan rapor
larda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,

b) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşları ile özürlü ve Muhtaç Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılan 6/1/1994 tar
ihli ve 21810 tarihli sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
göre alınan Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca 
verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş 
görme gücü kaybı oranları,

c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanunu'nun 30 uncu maddesi gereğince kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istih
dam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış 
oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki 
çalışma gücü kaybı oranları,

ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere 
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş 
olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalış
ma gücü kaybı oranları, geçerli olup bu oran
lara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve 
yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için 
yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlen
mez.

2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili 
olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca 
veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor isten
mesi durumunda, özür durumuna göre tüm 
vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik 
Hükümlerine göre yeniden belirlenir.

3) Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki 
mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan 
özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler 
bu Yönetmelik yürürlüğr girmeden evvel 
yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre 
sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 19 - (1) Bu yönetmelik yayılı tari- , 

hinde yürürlüğe girer.
Yürütme 20 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini 

özürlüler İdaresi Başkanlığının bulunduğu 
Bakan ile Sağlık Bakanı Yürütür.

BURSA HAKİMİYCT V€ K€NT 
GAZ€T€L€AİN€ İLAN ve R€KIAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
eleman İlanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Ocak ayında ihracaat yüzde 34.2 arttı
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı 
Oğuz Satıcı, Ocak 
ayı ihracatının yüzde 
34.2 artışla 6 milyar 
606 milyon dolar 
olarak gerçekleştiğini 

"açıkladı.
Ocak ayı ihracat 
rakamları Bursa'da 
Uludağ ihracatçı 
Birlikleri (UİB) Genel 
Sekreterliğinde 
düzenlenen basın 
toplantısıyla açık
landı. TİM Başkanı 
Oğuz Satıcı, son 
bir yıllık ihracatın 
yüzde 19.18 artışla 
87.4 milyar 
dolar olarak gerçek
leştiğini bildirdi. 
Tarım ihracatının 
Ocak ayında yüzde 
34,48 artışla 844 
milyon dolar olarak 
gerçekleştiğini 
belirten TİM Başkanı 
Oğuz Satıcı, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"12 aylık rakamlara

Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde değişiklik
Maliye Bakanlığı, 
vergi beyannameleri 
ve bildirimlerinin 
internet ortamında 
gönderilmesine açık
lık getirdi. Maliye 
Bakanlığı'nın konuya 
ilişkin Vergi Usul 
Kanunu genel tebliği 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı. Vergi . . 
beyannamelerinin ve 
bildirimlerinin internet 
ortamında gönderilme 
si uygulaması ile ilgili 
düzenlemelerin 340, 
346 ve 357 sıra holü 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğlerinde 
yapıldığı hatırlatılan 
tebliğde, 346 Sıra 
nolu Vergi Usul Kanu 
nu Genel Tebliğinde 
yapılan düzenleme ile 
"Beyannameleri 
Elektronik Ortamda 
Göndermek Zorunda 
Olanlar" bölümünde 
yer alan hadlerde 
değişiklik yapıldığı 
kaydedildi.
Buna göre tebliğde,

baktığımızda tarım 
ihracatının yüzde 
7,89 artışla 10 milyar 
doları yakaladığını 
görmek bizi memnun 
etmektedir. Hububat 
bakliyat, yaş sebze, 
meyve sebze mamul
leri, kuru meyve ve 
mamulleri, tütün ve 
mamulleri, kesme 
çiçek, canlı hayvan 
ve mamulleri ile ağaç 
mamulleri ve orman 
ürünleri sektörlerim
izde Ocak ayındaki 
yüksek oranları

"Ticari, zirai ve mesle
ki faaliyetlerinden 
dolayı gerçek usulde 
vergilendirilen gelir 
vergisi mükelle
flerinden, 31 Aralık 
2006 tarihi itibariyle 
aktif toplamı 50 bin 
YTL veya 2006 takvim 
yılına ait ciroları 
toplamı 100 bin YTL'yi 
aşanların yıllık gelir 
vergisi beyannamesi
ni ve geçici vergi 
beyannamelerini, 
kurumlar vergisi 
mükellefleri ise hiçbir 
hadle sınırlı olmak
sızın kurumlar vergisi 
beyannamesini ve 
geçici vergi beyan
namelerini elektronik 
ortamda göndermek 
zorundadır" şeklinde 
değişiklik yapıldı. 
Tebliğe göre, yapılan 
düzenlemelerle elek
tronik ortamda beyan
name verme mecburi 
yeti getirilen mükelle
flerden, 31 Aralık 
2006 tarihi itibariyle, 
belirlenen hadleri

artışlar bizi sevin
dirirken, fındık ve 
mamulleri ile zeytin 
ve zeytinyağı 
sektörlerinde aylık 
bazda azalması 
yaşanmıştır.” 
Sanayi sektörü ihra
catının aylık bazda 
yüzde 33,23 artarak 
5 milyar 598 milyon 
dolar olarak 
gerçekleştiğini 
anlatan Satıcı, şöyle 
konuştu: "Son 12 
aylık ihracatta artış 
oranı yüzde 20,31 

aşan ticari, zirai ve 
mesleki faaliyetlerin 
den dolayı gerçek 
usulde vergilendirilen 
Gelir Vergisi mükellef 
leri ile bu hadlerle 
sınırlı olmaksızın 
kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, 
-2006 yılına ilişkin 
olup, 15 Mart 2007 
tarihine kadar 
verilecek olan Yıllık 
Gelir Vergisi 
Beyannamesini, 
-2006 yılı hesap döne
mine ilişkin olup, 25 
Nisan 2007 tarihine 
kadar verilecek olan 
Kurumlar Vergisi 
Beyannamesini, 
-2007 yılının birinci 
geçici vergi dönemine 
ilişkin olup, 10 Mayıs 
2007 tarihine kadar 
verilecek olan Geçici 
Vergi Beyannamesini 
340 ve 346 Sıra nolu 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğlerinde 
yapılan açıklamalar 
doğrultusunda elek
tronik ortamda gön

olmuştur. Sanayide 
tüm 
sektörlerimizde artış 
yaşanırken, Ocak 
ayında en yüksek 
artışı yüzde 119 ile 
Makine ve Akşamları 
sektörümüz 
gerçekleştirmiştir. 
Ardından Demir ve 
Demirdışı metaller 
sektöründeki yüzde 
62.3 ve Otomotiv sek
töründeki yüzde 
40'lık artış oranları 
dikkat çekmektedir. 
Madencilik sektörü 
ihracatımız, 2006 
yılındaki 
yükselişini devam 
ettirerek Ocak 
ayında yüzde 
76,57 artışla 162,6 
milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştir
miştir. Madencilik 
sektörümüz son 
12 ayda %42 artışla 
2 milyar 151 milyon 
dolar ihracat 
gerçekleştirmiştir." 

dermeleri uygun, 
görüldü.
Söz konusu dönem
leri izleyen dönem
lerde verilecek 
mezkur beyannameler 
de elektronik ortamda 
gönderilecek. İstan
bul'da kurulan Büyük 
Mükellefler Vergi 
Dairesi Başkanlığı 
mükelleflerine, tüm 
vergi beyannamelerini 
elektronik ortamda 
gönderme mecbu 
riyeti getirildi.
Beyannamelerini elek
tronik ortamda gön
derme zorunluluğu 
getirilen Büyük Mü 
kellefler Vergi Dairesi 
Başkanlığı mükelle
fleri, bu başkanlıklara 
elektronik ortamda 
verilebilen tüm vergi 
beyannamelerini 340 
ve 346 Sıra nolu Vergi 
Usul Kanunu Genel 
Tebliğlerinde yer alan 
usul ve esaslar 
doğrultusunda elek
tronik ortamda gön
derecekler.

Kablo internet 
yüzde 30 ucuzluyor

Türksat, kablo TV 
ve kablo internet 
abonelerine dünden 
geçerli olmak üzere 
3 aylık kampanya 
başlattı. Buna göre, 
3 ay boyunca kablo 
TV abonesi olanlar 
43 YTL, kablo inter
net abonesi olanlar 
30 YTL'lik tesis üc 
retini ödemeyecek. 
Limitsiz ve kotalı 
kablo internet kul
lanımında da 
abonelerine çeşitli 
avantajlar sunan 
Türksat, internet 
ücretlerinde 
yüzde 30'a varan 
indirime gitti. 
Kampanya kap
samında, aylık limit
siz kablo internet 
erişim bedelleri, 
128 Kbps hızı için

Dogalgaz piyasası lisans 
yönetmeliğinde değişiklik
Doğalgaz piyasasında faaliyet göstermek 
üzere lisans almaya hak kazanan tüzel kişi
lerin ana sözleşmelerinde yer alması 
gereken asgari sermaye miktarları yeniden 
düzenlendi
Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan 
'Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e 
göre, 2007 yıl»' İçin iletim lisansı alacak tüzel 
kişilerin 13 milyon 500 bin YTL, ithalat, 
depolama, toptan satış lisansı alacak tüzel 
kişilerin 2 milyon 700 bin YTL, ihracat lisan
sı alacak tüzel kişilerin 1 milyon 400 bin 

-YTL, CNG satış ve CNG iletim ile dağıtım - 
lisansı alacak tüzel kişilerin 270 bin YTL, ile
tim (LNG) lisansı alacak tüzel kişilerin de 
680 bin YTL sermayesi olması gerekiyor. 
Yönetmelikte ayrıca, dağıtım lisansı alacak 
tüzel kişilerin sermayelerinde ise ise ihaleye 
çıkılan şehrin özelliğine göre ihale ilanında 
EPDK tarafından belirlenen sermayenin 
esas alınacağı kaydedildi.

19 YTL’ye, 256 
Kbps hızı için 29 
YTL’ye, 512 Kbps 
hızı için 59 YTL’ye, 
1024 Kbps hızı için 
109 YTL’ye ve 2048 
Kbps hızı için 209 
YTL’ye indirildi. 
Kotalı kablo inter
neti tercih eden 
Türksat aboneleri 
de 128 ile 2048 
Kbps hızları arasın
da tercih yapabile
cek. Tarifeye göre 
aboneler, 1 gigabyte 
üzerinde kullanılan 
her megabyte 
başına ücret 
ödeyecek. Bu 
abonelik tipinde 
maksimum ücret, 
aynı hızın limitsiz 
tarifesinin yüzde 30 
fazlasının üzerinde 
olmayacak.

SATILIK ELEM AN LAR ARANIYOR

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

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

1992 Model Renault Brodway 
ZZi O LPG’li ruhsata işli araç 

q» sahibinden satılık
Tel : 0 505 627 79 08



2 Şubat 2007 Cuma Sayfa 10

ÇİZİYORUM

Türkiye'de 1990 yılın
da bir kişinin 67.9 yıl 
olan ömrü, 2004 yılın
da 3.3 yıl artarak 
71.2 yıla çıktı.
Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi (ESOGÜ) 
Teknoloji Araştırma 
Merkezi (TEKAM) 
Müdürü Prof. Dr. 
Muammer Kaya'nın, 
Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) 2006 Ülkeler 
Raporu'ndan yaptığı 
derlemeye göre, 
Türkiye'de yaşayan 
bir vatandaş 1990 
yılında ortalama 
67.9 yıl ömre sahip
ken, bu 2004 yılında 
71.2 yıla çıktı.
Değerlendirmeye 
göre, geçen 14 yılda 
ortalama insan ömrü 
Türkiye'de 3.3 yıl 
arttı. 2004 yılında 
erkekler ortalama 
68.8 ve kadınlar 73.6 
yıl yaşam süresine 
sahip oldu. Erkekler, 
Türkiye'de kadınlar
dan ortalama 
4.8 yıl kısa yaşıyor. 
Türkiye, doğuştan 
yaşam beklentisi 
açısından, 30 OECD 
ülkesi içinde, 1990 ve 
2004'de, sonuncu 
sırada bulunuyor. 
2004 yılında birçok 
OECD ülkesinde 
ortalama yaşam süre
si 75-81 yıl arasında 
değişiyor. Türk vatan
daşları doğuştan

OECD ülkeleri vatan
daşlarına göre 4-10 
yıl daha kısa yaşam 
ömrüne sahip. 
Kadınların yaşam 
süresinin uzun 
olmasındaki en 
önemli etkenlerden 
biri, stresli ve zor 
çalışma hayatına 
erkeklerden daha 
az katılmaları 
olarak görülüyor. 
- Sigaradan ölüm- 
Türkiye'de 1990 
yılında günlük sigara 
içenlerin nüfusa 
oranı yüzde 43.6 iken 
2004 yılında bu oran 
yüzde 32.1'e geriledi. 
OECD ülkeleri içinde 
en çok sigara tirya 
kişinin bulunduğu 
ülke, Türkiye. Ülkede 
halen her 3 kişiden 
biri düzenli sigara içi
cisi olarak görülüyor. 
Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre, 
Türkiye'de günde 
300, saatte 
12 kişi olmak üzere 
yaklaşık 100 bin 
kişi her yıl sigara 
nedeniyle erken 
ölüyor. Bu sayı, 
Türkiye'de bir yılda 
ölen anne, bebek ve 
çocuk sayısının yak
laşık 2 katı.
Sigaranın yol 
açtığı ölümler, trafik, 
terör, iş kazaları 
gibi tüm ölümlerin 
toplamından 
5 kat daha fazla.

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
U Çünkü toprak yoksa 

£ geleceğimiz yok...
EL KOYUN

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

TEKIAâ
www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

Barış Güler’in 
kaleminden

ELEMAN ARANIYOR ŞİİR KÖŞESİ o An
BAYDAR

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK-

Gemlik Kaymakamlığından aldığım 
yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

S Faruk YILDIRIM

GEMljK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
AMERİKALILAR KARADENİZDE (2)
EVE GİDEN YOL
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER 

IRAK

7 YAŞ

Ne kaldı?
Namaz kılmaz girmiş 60 yaşına 
Oyun ve eğlence gider hoşuna 
Alimim diyenler yaşar boşuna 
Cahile diyecek sözleri mi kaldı?

Sünni bal yapıyor asıl arılar, 
Kimi oyalanır, ömrü yarılar 
Dudağı boyanmış koca karılar 
Kızlara takacak güller mi kaldı?

Bahçeyi sel aldı bozuldu bağlar 
Öleni düşünmez şimdiki sağlar 
Hakka aşık olan gönülden ağalar 
Çağlayıp akacak seller mi kaldı?

Seanslar
11.45 * 14.15 - 16.15 - 18.30 - 20.30 
12.00 ■ 14.00 * 16.15 - 18.15 - 20.00
19.30 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30 
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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Böbrek sağlığı için idrar tutulmamalı
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Kenan Bek, 
"özellikle daha çok 
kız çocuklarınca 
görülen idrarı 
tutma, bekletme, 
sıkıştırma ve kasma 
ileride böbrek 
sorunlarına yol 
açabilir" dedi. 
OMÜ Şehir 
Polikliniği'nin 
Hasta Eğitim 
Seminerleri'ne 
■konuşmacı olarak 
katılan Yrd. Doç. 
Kenan Bek, 
"Çocuklarda 
Böbrek ve İdrar 
Yolu Hastalıkları" 
konulu sunum 
yaptı. İdrar ürete
meyen böbreğin 
diğer fonksiyonlarını 
■da yerine ♦ 
getirememesi 
sonucunun ya 
diyaliz makinesi 
ya da böbrek nakli 
olduğunu belirten 
Kenan Bek, bu aşa
maya gelen bir 
insanda toksin, 
sıvı, tuz gibi 
minerallerin ölüme 
kadar götürebilir 
bulgulara rast
lanabileceğini söyledi. 
"Çocuklarda görülen 
her türlü hastalık 
veya böbreği 
ilgilendiren her 
şikayette böbreğin 
hasar görme riski 
var" diyen Bek,

"Korumak ve 
kötüleşmesini 
engellemek. Neden 
enfeksiyon geçirdiğini 
araştırmak ve 
önlemini almak 
gerekli. Böbrek 
hastalıklarında oluşan 
hasarlardan dönüş, 
yoktur. Bunun için 
iyi bir tespit ve 

tedavi uygulanması 
gerekmektedir. İdrar 
yollarında enfeksiyon 
varsa mutlaka tedavi 
edilmelidir.
Enfeksiyon teşhisi 
idrar ve kültür 
tahliliye yapıyoruz. 
Enfeksiyon 
şikayet varsa 
stahdart 10 gün, 
idrarda kaçak 
varsa enfeksiyon 
tedavi edersin 
-tekrar etmemesi 
için düşük tozda 
koruyucu antibiyotik
ler verilir. Bu tedavi 
süreci yıllar alabilir. 
Biz buna gece ' 

tedavisi diyoruz. 
Günde bir adet 
koruyucu antibiyotik 
tedavisi. Ama 
hasta eczaneye 
gider kalfa veya 
eczacı üzerine vazife 
olmayan bir şekilde 
bu kadar uzun 
kullanılır mı?
Böbreğe zararlı 
der halbuki 
enfeksiyon içindir. 
Bunun için doktor 
ilgili doktorun tedavi 
şekli uygulanmalıdır. 
Koruyu tedavi 
keser arada 
enfeksiyon geçirirse 
böbreğin bir 
bölümünü daha 
kaybeder" diye 
konuştu.
Hastalıkların birçoğu
nun genetik olduğu
nun dile getirildiğini, 
böbrek hastalarının 
ve çocuklarının gerek
li kontrollerini yaptır
ması gerektiğini ifade 
eden Bek, "Herkesin 

böbreğini koruması 
gerekli. Lüzumsuz 
ilaç kullanmayacak, 
tuzu kısıtlayacak, 
antibiyotik kullanımın 
da böbreğe daha az 
etkisi ojan ilaçları ter
cih edecek ve bol sıvı 
alacak. Böbreğe idrar 
tutmanın da büyük 
sakıncaları vardır. 
Küçük yaşlarda bu 
durum sık görülür. 
Özellikle kız.çoçuk- 
larında görülen idrarı 
tutma, bekletme, 
sıkıştırma, tuvalete 
gitmeye direnme, 
çeşitli vücut hareket
leriyle idrarı geri itm
eye çalışma ve kasmş 
ileride böbrek sorun
larına yol açabilir. M 
Tıbbı olarak biz buna 
kötü işeme alışkanlığı 
diyoruz. Kasma 
olduğu için idrarın • 
geri kaçması böbrek 
hasarı riski vardır. Bu 
durum çeşitli ilaç 
veya cerrahi müda
halelerle önlenebilir” 
şeklinde konuştu. 
OMÜ Şehir Polikliniği 
Hasta Eğitim 
Seminerleri 
Koordinatörü Dr. 
Demet Karadenizli, 
eğitim seminerlerinin 
devam edeceğini, 
halkın hastalıklar 
konusunda bil
gilendirilmesi için 
poliklinik olarak her 
türlü çalışmayı yaptık
larını, vatandaşların 
ilgisinin ise yoğun 
olduğunu kaydetti.

Grip salgını şifalı bitki 
satışlarını arttırdı

Havaların soğuması
na bağlı olarak grip 
ve nezle olan vatan
daşlar, şifalı bitkilere 
yöneliyor.
Kırkambar Baharat 
Sahibi Arif Keçeli, 
son günlerde hızla 
yayılan grip sal
gınının, şifalı bitki
lerin satışında artışa 
neden olduğunu 
belirerek, grip salgını 
ile birlikte ıhlamur, 
kuşburnu, okaliptüs 
yaprağı, kantaron, 
hibisküs ve adaçayı 
satışlarında gözle 
görülür bir artış 
yaşandığını söyledi. 
Hastaların, daha çok 
C vitamini âçiSindâ 
zengifi bitkileri tercih 
ettiğine işaret eden 
Keçeli, "Grip salgını 
nedeniyle satışlarımız 
son günlerde önemli 
ölçüde artış gösterdi. 
Grip için daha çok. 
adaçayı, okaliptüs, 
mentol, nane, hatmi, 
papatya, anason, fes

leğen, biberiye, gül ve 
menekşe karışımını, 
göğüs ağrıları için 
çamkozası, papatya, 
hatmi, meyan kökü, 
mersin yaprağı, 
karabaş otu ve alıç 
çiçeği karışımını,* 
vücuda zindelik ver
mesi için de ıhlamur, 
ayva yaprağı, karanfil, 
zencefil, havlucan, 
kuşburnu ve yapraklı 
tarçın karışımını öner
iyoruz. Tabii bu 
karışımlara her 
bitkinin ne kadar 
oranda katılması 
gerektiği de önemli" 
şeklinde konuştu. 
Kendilerine başvuran 
hâstâiârâ, önceiikie 
uzman doktora 
muayene olmalarını 
da tavsiye ettiklerini 
ifade eden Keçeli, 
"Hastalara grip teş 
hisini biz koymuyo 
ruz. Kendileri grip 
olduklarını söyleye 
rek, bizden şifalı bitki 
ler. istiyorlar.” dedi.

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. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 5131174
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 id. Md. 51315 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. 51310 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
Yaloya (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. Savcı lığı 51310 53
C.SaycıYrd. 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 

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
2 Şubat 2007 Cuma 
GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 8 

Tel: 513 40 52 GEMLİK:

■MU GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2662 

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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TEMİZ BİR GEMLİK İSTİYORUZ
Son bir haftada Gemlik’te yaşanan olaylar, ilçede yaşayanları üzerken, gün geçtikçe olaylar şehri olan 

Ğemlik’in bir an önce huzurlu, olaysız TEMİZ BİR KENT olması isteniyor. Cinayet, yaralama, dolandırıcılık, hır 
sizlik, kurşunlama, uyuşturucu kullanma alımı ve satımı gibi yasa dışı işlerin giderek artması ilçe halkını huzur
suzluğa iterken, kentimizin imajı da derinden zedeleniyor. Toplumun her kesiminden TEMİZ BİR GEMLİK istiyoruz 
sesleri yükseliyor. Gemlikliler huzur bozanlarla daha etkin mücadele edilmesini, imajımızın korunmasını istiyor.

Goldstar

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
3 Şubat 2007 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ.
Cemal Turan

Babrika & İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez : iskele 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

Özdilek Mağazalar Zincirinin Gemlik halkası bugün saat 11.oo’de düzenlenen törenle hizmete açılacak

Gemlik Özdilek bugün açılıyor
1

Güne Baku
I Kadri GÜLER

Ravz■- 4~Aİ kadri_gujer@hotmail.com

Hepimizin özlemi....
Bir haftadır adeta her gün, hunharca 

işlenmiş bir, cinayetin, bir dolandırıcılık 
veya yaralama olayının tanığı olmaktayız.

Gemlikli 'olarak insanı huzursuz eden 
olaylara tanık olmak istemiyoruz.

Bu toplumumuzu rencide ediyor.
Nüfusu 100 bine yaklaşan büyük bir 

kent olmanın faturasını mı ödüyoruz?
20 yıl sonra 200 bin nüfuslu bir kent 

olmanın hesapları yapılırken, bu koz
mopolit yapısı ve olaylarıyla gelecek bizi 
nasıl karşılar?

Gemlik dışarıdan çok kötü görülüyor.
Gemlikliler olarak bu görüntüyü hak 

etmiyoruz.
Neredeyse her gün bir- silahlı olay 

yaşanıyor.
işin iyi tarafı, emniyetin olay yaratan

ları bularak Adalete teslim etmesi..
Gemlikli sokakta güvenle gezebilmeli..
Hergün bir yaralama veya ölüm haberi 

ile irkilen anne ve babalar, çocuklarını 
sokağa çıkarmak istemiyor.

Gemlik, büyüyen bir kent, bu büyü
menin sağlıklı olmasını istiyoruz.

Rant kavgalarının yaşanmadığı, insan
ların birbirini sevdiği, Temiz Bir Gemlik 
hepimizin özlemi.

Bunu kim yaratacaksa üzerine düşeni 
hemen yapmalı.

Bursa’da bulunan Özdilek A.Ş.’nin mağazalar zincirinin 14. ncüsü 
Gemlik Hipermarketi bugün saat H.oo’de Gemlik Orhangazi yolu 
üzerinde bulunan eski Rıfat Minare Çiftliği üzerine kurulan tesisinde 
seçkin davetli topluluğu huzurunda Gemliklilerin hizmetine girecek.

Kumla da yerli Doğulu gruplaşmasına dikkat çekiliyor;

Kumla’da internet kafe kurşunlandı
Kumla İskele Meydanı yanında 
bulunan bir internet kafe işleticisiyle 17 
yaşındaki A.G. arasında çıkan tartışma 
sonucu A.G. internet kefeyi kurşunladı. 
Kafe’de bulunan Bülent I. yaralandı. 
A.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuk
landı. Kumla da yerli Doğulu gruplaş- 
maşına dikkat çekilirken, dün Savcılıkça 
sorgusu yapılan A.G.’nin Adliyeye geliş 
ve gidişi sırasında jandarmanın sıkı 
güvenlik önlemleri alması dikkat çekti. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf4’de

iahk Giriş Noktası hazırlanıyor
Türkiye sahillerinde 38 yerde belirlenen 
Denizden Balık Giriş noktalarından biri 
olan Gemlik'te idari binanın iç düzenleme 
çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi’ne 
sahili olan 5 yerden biri olan Gemlik'te 
hazırlanan idari bina hizmet aşamasına 
gelirken 3 adet su ürünleri mühendisinin 
görev alacağı öğrenildi. Haberi sayfa 3’de

Marmarabirlik ortaklarına W
Halk Bankası yönetiminden gelen teklifi 
değerlendiren Marmarabirlik Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi yönetimi arasında 
ortaklara yönelik destek kredisi sağlandı. 
Kooperatif Başkanı İbrahim Aksoy ve 
yönetim kurulu üyeleri ile .laik Bankası 
Gemlik Şube Müdürü Abdullah Kaya 
arasında imzalandı. Haberi sayfaö’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_gujer@hotmail.com
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Sayfa 2

^Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Puslu ve sisli bir hava....
Kin ve nefret tohumlarının 

ekildiği ülkemizde barış 
çiçekleri açar mı?

Hayal gerçeğe dönüşür 
mü?

Hrant Dink cinayetinin 
ardından gözlenenler..

Slogan düzeyine inen 
tartışmalar..

Polis örgütünün içine 
düştüğü aczin bir kez daha 
ortaya çıkışı..

Irkçılık boyutuna taşınan 
milliyetçiliğin, 17 yaş grubu 
gençleri teslim alışı..

Kavgalı gürültülü, bombalı 
silahlı dizilerden geriye 
kalanlar..

Gün doğuyor..
Bir bilinmezliğe giden 

sürecin ilk ışıkları ortalığı 
aydınlatamıyor..

Puslu...
Sisli..
Yağmurlu bir kış mevsimi 

yaşanıyor..
Ülkemiz gibi...
Bir cinayet tüm bilinmez

likleriyle bir kabus gibi çöktü 
üzerimize..

Ulusunu seven bir çok 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

aydınını kör kurşunlarla 
toprağa veren bu ülkeye 
güneş doğar mı?

Ne acı ki...
Mavi-yeşil-sarı zengini bu 

ülkede güneş puslu doğuyor.
Olacak şey mi?
Sarının tınıları eşliğinde 

maviyle yeşilin dansına tanık 
oldunuz mu hiç..

Ben oldum...
Karadeniz'de..
Ege'de..
Marmara'da..
Akdeniz'de..
İnanılmaz figürlerle bir 

şahesere dönüşen dansı bir 
çok kez izledim.

İzlerken de düşündüm 
hep.

Makus talihimizi yenecek 
miyiz ?

Maviyle yeşilin dansının 
yarattığı dinginlikte umut
lanırım..

Ulusuma güvenirim..
Hülyalara dalarım.. .
Sosyal yapısı güçlü, 

kültür, sanat, spor alanında 
büyük atılımlar gerçekleştir
miş, ekonomisi dinamik, 

insanları mutlu bir ulusun 
bireyi olduğymu hayal ede 
Tim.

Az sonra bir futbol maçın
dan dönen insanların attıkları 
kurşunlarla kendime geli 
rim..

Gerçeklerle yüz yüze 
gelirim.

Tarım ölmüş..
Hayvancılık bitmiş.. ,
Kaynaklar peşkeş çek

ilmiş..
İnsanlar çaresizliğe itilmiş.
Sosyal değerler unutul

muş..
Ortalığı ırkçı bir milliyetçi

lik dalgası sarmış..
İnsanlar birbirlerinden 

uzaklaştırılmış..
Kamplara bölünüyor..
Tarih yineleniyor..
Hani yaşam devingendi..
Sürekli gelişme içindeydi..
Dünyanın pimini elinde 

tutanlar zamanı da tersine 
çevirebiliyorlar..

Uyan ey halkım..
Uyan..
Uyan da emperyalistlerin 

oyuncağı olma...

Seyfettin SEKERSÖZ

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesinde 
vatandaşlar 
tarafından şüpheli 
şahısların 
bildirilmesi 
üzerine yapılan 
aramada şüpheli 
bir kişide tabanca 
bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre; İhbarı değer

lendiren polis 
ekipleri şahısların 
üzerlerinde yapılan 
üst aramasında 
şüpheli Y.B.'nin 
üzerinde bir adet 
ruhsatsız tabanca 
ile 46 adet 
fişek bulundu. 
Bulunan tabanca 
ile fişekler muhafaza 
altına alınırken 
olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

ABONE OLDUNUZ MUZ
OKUYUN-OKUTUN ABONE OLUN

Gemlik Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
SERAP ÇİNİ

www.kocakgayrimenkul.com
İZ f \ Z" A İZ GAYRİMENKULKJ^İVUÇ/\İX BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 4 14 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 - KİRALANALI 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA
•__________ • ... -________• y .» • '

AA-Ö02 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL 

AA-00 5 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 Kanal boyu 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-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 Engûrü 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 
zeyrtin 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
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 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 Gemllk’e çok
yakın ticari imarlı 3.0Ö0.000 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

ssmoasıaiSD
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 
ev 8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve moyva 
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-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 ■,
EErO13\yeni sahil 90 M2 5.kat 3+1 yenisahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL
E E-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 Baiıkpazarı 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

I EE-058 Manastır 130 rn2 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 Baiıkpazarı 88 M2 5.kat
2+1 bakım ister 35.000 YfL '
EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamldiyo Mh. 114 M2 l.kat 3+1 
bakımlı daire 60,000 YTL 
EE-082 Manastır 145 M2 3,kat 3+1 clft 
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 00.000 YTL 
EE-083 Eşref Dinçor Mh. 130M2 2.kat 
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyeri i, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3+1 Deniz manzaralı 
kalarifer özel yapım 130.000 YTL
E E-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.(|00 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-180 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 Bamill daire 60.000

EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
60.000 YTL
EE-194 Manastır 115 M2 2. K»< 3*1 bakımlı full daire 
05.000 YTL

SATILIK DÜKKAN
EE-007 Gazhane Cfi. 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, İçinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL
EE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı İşyeri 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 Baiıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Baiıkpazarı 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 triplez denize sıfır, 
jakuzili bahçe 325,000 YTL
EE-078 Orhanlye Mh. 140 M2 Dubleks denk manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 triplez site içi dönke 50 mt 220.000 YTL

EE-U1 Orfıaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 

250.000 YIL

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

özel yapım lüks, yeni 300.000 YIL

SATILIK ZEYTİNLİK
AA-018 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
otopark geçecek 20.000 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 Engûrü 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 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

NOI:Wonla göröşolette 
Kayıl No'sumBIim ra ota

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kocakgayrimenkul.com
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Denizden Balık Giriş noktalarından biri olan Gemlik'te idari binanın iç düzenlemeleri devam ediyor

Balık Giriş Noktası hazırlanıyor Vicdanca
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türkiye sahillerinde 
38 yerde belirlenen 
Denizden Balık 
Giriş noktalarından 
biri olan Gemlik'te 
idari binanın iç 
düzenleme 
çalışmaları sürüyor. 
İdari bina ve çevresin 
de incelemede 
bulunan İlçe Tarım 
Müdürü Veteriner 
Hekim Drkİbrahim 
Çetin ile Su Ürünleri 
Mühendisi Bilge 
Özlem Doğru, 
"Balık Giriş Noktası" 
olarak belirlenen 
binanın hizmete 
girmesi için araç 
gereçlerin tamamlan
makta olduğunu 
söylediler. 
Yeni çıkan 
AB normlarına göre 
Marmara'da belir
lenen 5 Balık Giriş 
noktasından biri 
olan Balık Giriş yeri 
idari binasında, 
avlanan balıklar 
kayıt altına alınacak. 
GEMLİK GİRİŞ 
NOKTASI 
Marmara Denizi’ne 
sahili olan 5 yerden 
biri olan Gemlik'te 
hazırlanan idari bina 
hizmet aşamasına 
gelirken 3 adet 
su ürünleri 
mühendisinin görev 
alacağı öğrenildi. 
Yeni çıkan yasa ile 
AB normlarına uygun 
balıkçılık yapılacak 
denizlerimizde 
teknelere yerleştirile
cek aletlerle balıkçı 
teknelerinin denizde 
nerelerde, nasıl balık 
avladıkları da balık 
giriş noktası olan 
merkezden 
gözlenecek.

Üniversiteye giden yol kamyon garajına döndü
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her gün yaklaşık 200 
üniversite öğrecisi 
nin kullandığı üniver
site yolu kamyonların 
park etmesiyle adeta 
kamyon garajına 
döndü.
Trafik ekiplerinin 
sürekli ceza uygula
masına rağmen park 
etmeleri bir türlü önle 
nemeyen ağır tonajlı 
kamyon ile tırlar üni 
versite yoluna çirkin
lik getiriyor.
Üniversitenin açılış 
günün de tamamen 
temizlenen yol bir 
süre son ra yine 
aynı görüntüsüne

Kurulan merkezde 
son teknolojiye 
uygun aletlerin 
yerleştirilmesi de 
tamamlanırken 
limandan giriş 
yapacak olan 
balıkların kayıt altına 
alınması sağlanacak. 
Denizlerde yasal 
olmayan avlanmanın 
bu yolla önüne 
geçileceği de 
vurgulanırken, 
teknelerine 
gerekli aleti 
yerleştirmeyen 
balıkçı teknelerinin 
denizlerde avlanma 
yapamayacakları 
bildirildi.
Balık giriş 
noktalarındaki tam 
donanımlı araçlarla 
Türkiye'deki diğer 
balık giriş noktalan 
arasında bağlan
tılarında sağlanacağı 
bildirilirken, 
buralardan elde 
edilecek verilerin 
AB'deki gerekli 
yerlere iletileceği 
öğrenildi.
SOĞUK HAVA 
DEPOLARI 
KALKACAK 

kavuştu.
İlçe içinde birçok 
kamyon ve TIR garajı 
bulunmasına rağmen 
yakın olduğu gerekçe 
siyle üniversite yo 
lunu park etmek için

Hazırlanan idari 
bipa önünde bulunan 
balık soğuk hava 
depolarının kaldırıl
ması için Gemlik 
Belediyesi’ne yazı 
yazıldığını da 
bildiren ilçe Tarım 
Müdürü Çetin, 
idari binanın 
hizmete girmesi 
için soğuk hava 
depolarının 

seçen sürücülere 
öğrenciler de 
tepki gösteriyor. 
Her gün kamyonların 
arasından üniversi 
teye gitmek duru
munda kaldıklarını

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Belediye tarafından 
mutlaka kaldırılması 
gerektiğini söyledi. 
İçinde derin donduru
cu, mikroskop, 
balık tartan için 
hassas terazi olan 
laboratuarın hazır 
olduğu binada 
ayrıca personel için 
mutfak ve dinlenme 
odası ile tuvaletlerde 
bulunuyor.

ifade eden öğrenciler 
park yasağının 
yeniden başlatılması 
ve denetimlerin 
sürekli yapılmasını 
beklediklerini 
söylediler.

Amerika’nın pençesindeki ülke....
Önce pembe Brezilya dizileri başladı, 

ekranlarda...
Sonra kadın programları, şov dünyası 

ile renkli hayatlar sunuldu... Mafya dizileri 
geldi, oturdu evlerin içlerine... Reklâmlarda 
cicili bicili dünya sunuldu...

Zamlar geldi, tık çıkmadı..
Gıda ürünleri el yakmaya başlarken, 

renkli hayatlar evlerde boy gösteriyordu ...
Grevler eylemler başladı.. Tık çıkmadı...
Sadece kendi içlerinde yaşamın 

pahalılığından yakınılırken, can güvenliği 
korkusu sokaklardan evlerin içine doğru 
uzandı...

Kilityemediler sokakları!...
Derken... Kadınlar mutfak harçlıklarını 

çıkarmak adına açhk sınırının altında 
ücretlerle çalışmaya başladılar.

Kadınlar'ın yüzde 80'i çalışıyor ... 
Erkeklerin yüzde 80'i evde iş bekliyor!.

Dengeler değişti. Erkekler evde, kadın
lar işbaşında ...

Aile reisi erkeklere iş bulmak için tor
piller konuşuyor...

Doğalgaz, telefon, elektrik, su faturaları 
el yakıyor. 250 milyon civarında aylıklar, 
emekli maaşları 90 YTL .

Kiralıkta oturan çoğunluk maaşının 
yarısını kiraya ödüyor. Etnik kökenler 
arasında çatışmalar yaşanıyor...

Üniversitelerden mezun olan gençler 'iş 
bulma' sorunu yaşıyor. Diplomalı işsizler 
çok... Öğretmenler açlık sınırında maaşlar
la, eğitimde sancı yaşıyorlar.

Çin pazarı ekonomiyi alt üst etmiş 
durumda... Giyim türü ihtiyaçlar ucuza 
alınırken, gıda ürünleri cep yakıyor ...

Geleneksel aile yapısı nedeniyle, büyük 
ler çocuk sahibi olan evlatlarıyla, yaşamın 
yükünü paylaşarak, ayakta duruyorlar. 
Kafeler, barlar, son modeller arabalar yok
sulluğun içinde parlıyor!

Burası Türkiye değil, Kosova...
Kosova'nın penceresinden Türkiye 

ekonomisi ve sosyal yaşamın fotoğrafı 
sanki!..

Küresel kral ABD'nin, 'demokrasi, barış' 
adıyla girdiği ülkelerdeki yarattığı düzen bu 
işte... Kosova 'tam bağımsızlık' mücadelesi 
içinde...

Kosova'dan konuk olarak Bursa'ya 
Kosova Türk milletvekillerinin rehberi ve 
de Hanımeli Derneği Başkanı Lirilya Gaş ile 
buluşuyorum...

Kosovah Lirilya 'Kosova Savaşı' ile bir
likte çalıştığı gazetenin kapanmasıyla işsiz 
kaldığı o günlerden bugünlere gelinen Ba 
ğımsız OLMAYAN KOSOVA'nın yaşamını, 
kısacık kahve sohbetine sığdırıyor.

Aranvutça, Sırpça, Boşnakça ve Türkçe 
bilmesi nedeniyle, iş bulmanın şansını 
yakalayanlardan.

'Dernek olarak da , ekonomik bunalımda ' 
olan kadınlara ve çocuklara destek 
olmanın mücadelesini veriyorlar. Küçük 
esnafı ziyaret ederek, giysi ve yiyecek 
yardımlarıyla, zor durumda olanlara bir 
nebze olsa da katkı sağlıyorlar. En son 
kampanyaları ise 'et'...Tek tek kasapesnafı 
dolaşarak et toplamışlar, ilk kez Kosova 
da...Pes dedirterek... Ben de PES diyo
rum, Türkiye'min Kosova penceresindeki 
hallerindeki renkli hayatlarına...

‘Gemlik Körfez’ internette?
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kumla’da internet kafe kurşunlandı
Kumla İskele Meydanı yanında bulunan bir internet kafe işleticisiyle A.G. arasında çıkan tartışma

* sonucu A.G. internet kafeyi kurşunladı. Kafe’de bulunan Bülent I. yaralandı.
A.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kumla da yerli Doğulu gruplaşmasına dikkat çekiliyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Küçük Kumla'da 
meydana gelen 
olayda internet 
kafe kurşunlanırken 
işletmecisi de 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre; daha önce 
aralarında çıkan 
bir tartışma 
nedeniyle 
internet kafe 
işletmecisiyle 
Bülent i. arasında 
başlayan 
husumet, işyeri 
kurşunlamasıyla 
son buldu. 
Kumla'da son 
zamanlarda 
Küçük Kumlalılarla, 
doğulular 
arasında yaşanan 
gruplaşmalar 
nedeniyle tartış

maların yaşandığı 
öne sürülürken, 
önceki akşam 
A. G. (17) isimli bir 
kişi Kumla iskele 
Meydanı yakınların
da bulunan 
4. ncü durakta 
Bülent l.'ya ait 
internet kafeye 
dışarıdan ateş etti. 
Kurşunlardan biri 
Bülent l.'yı yaraladı. 
Jandarma tarafından 
göz altına alınan 
A C. dün sıkı 
güvenlik önlemleri 
içinde mahkemeye 
sevk edildi.
Savcılıkça 
sorgulanarak 
yargıç huzuruna 
çıkan A. G. 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

|‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Başbakan Erdoğan’a 
suikast yapacaklardı
Terör örgütü El 
Kaide'nin Türkiye 
yapılanması olduğu 
belirlenen oluşuma 
yönelik düzenlenen 
operasyonda ele 
geçirilen telsizlerde 
Başbakanlık 
korumalarının kul
landığı frekanslar 
tespit edildi.
Konya merkezli 
faaliyet gösteren 
örgüte yönelik 
düzenlenen 
İstihbarat Daire 
Başkanlığının 
koordinesinde 
düzenlenen 
operasyonda Konyâ, 
İstanbul, Kocaeli, 
İzmir, Mardin, 
Afyon ve Bursa'da 
48 şahıs gözaltına 
alınmıştı.
Zanlıların ev ve 
işyerlerinde yapılan 
aramada ise 
4 adet kurusıkı

tabanca, 6 adet , 
pompalı tüfek, 395 
adet fişek, 4 adet el 
telsizi ve çok sayıda 
örgütsel doküman 
ele geçirilmişti. 
Operasyonda 
telsizlerin yapılan 
incelemesinde 
Başbakanlık 
korumalarının

kullandığı bir , 
frekansın kayıtlı 
olduğu belirlendi. 
Polisin, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a suikast 
girişimi ihtimalini 
incelemeye aldığı 
öğrenildi.
Öte yandan 
zanlıların Monrol

Nükleer Ürünler 
A.Ş.'nin 
Gebze'de bulunan 
tesislerine bir 
saldırı 
gerçekleştirerek, 
nükleer sızıntı 
oluşturmak istedik
leri yönünde 
polisin tespitleri 
olduğu öğrenildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

îursa’da bıçaklı kavga
Bursa’da bir şahıs, tartışmalı olduğu köylü 
sünü bıçakladı. Edinilen bilgiye göre, olay 
merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Balat 
Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde mey
dana geldi. Abbas Kızıl boğa (25), arkadaşı 
Yavuz Adanur (27) ile birlikte Sanayi 
Caddesi üzerinde yürüğü sırada, daha önce
den tartışmalı olduğu köylüsü S.Ö. tarafın
dan yolu kesilip "Köyde çok ötüyordun 
erkeksen şimdi konuş" diyerek belinden 
bıçaklandı.
Olayı ayırmak isteyen Yavuz Adanur'u da 
kolundan bıçaklayan S.Ö. kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 
gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına 
alındı. Belinden yaralanan Abbas 
Kızılboğa'nın sağlık durumunun ciddiyetini 
koruduğu öğrenilirken, polisin olayla alakalı 
soruşturma başlattığı bildirildi.
EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ 
öte yandan Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde bir 
kişi, alkollü olduğu öğrenilen başka bir 
şahıs tarafından evinin önünde bıçaklanarak 
öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, 
Süleymaniye Mahallesi Müftü Sokak 
üzerinde meydana gelen olayda, Sezai Esen 
(34) isimli şahıs, evine girerken, alkollü 
olduğu öğrenilen T.G. tarafından, belirlene
meyen bir sebepten ötürü çıkan tartışma 
neticesinde bıçaklandı. Kanlar içerisinde 
yere yığılan Esen, evinin kapısına vurarak 
komşularından yardım istedi.
Kapıyı açan Esen'in alt kattaki 
komşuları yerde yaralı halde yatan 
Esen'i arabayla hastaneye götürdü. 
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezai 
Esen müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Polis, olayın faili olduğu tespit edilen 
şüpheli T.G. isimli şahsı alkollü olarak 
yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Marmarabirlik ortaklarına kredi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Halk Bankası 
yönetiminden gelen 
teklifi değerlendiren 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
yönetimi arasında 
ortaklara yönelik 
destek kredisi 
sağlandı, 
ödemenin 
önümüzdeki ürün

zamanında bir 
kerede ödeneceğini 
söyleyen Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, kredi 
kullanmak isteyen 
ortakların sıkıntıya 
düşmemeleri ve 
ödemede zorluk 
çekmemeleri 
için alacakları 
parayı yerinde 
değerlendirmelerini

istedi.
Kooperatif 
tarafından her 
ortağın 3 yıllık 
ürün teslim bedeli 
üzerinden alabileceği 
kredi anlaşması 
Kooperatif Başkanı 
İbrahim Aksoy ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ile Halk 
Bankası Gemlik 
Şube Müdürü

Abdullah Kaya 
arasında imzalandı. 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi'ne 
ortak 3342 kişinin 
tamamının kredi 
kullanması 
durumunda yaklaşık 
10 milyon YTL 
olacağı bildirildi. 
Ortakların 
alacakları krediyi

en iyi şekilde 
değerlendirmelerini 
isteyen 
Kooperatif Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
"Ortaklarımız son
radan ödemede 
zorluk çekecekleri 
miktarda kredi 
almasınlar, aldıkları 
krediyi de iyi kullan
sınlar, ilaca, gübreye 
harcasınlar.

Ortağımızın ürün 
zamanı zorluk 
çekmesini 
istemiyoruz" 
dedi.
Halk Bankası'nın 
vereceği destek 
kredisinden 3 yıllık 
ürün bedelinin 
dışında kredi almak 
isteyenlerin ise 
tapu karşılığı 
yeterli olacak.

W|l w MU SALONLARIMIZLA 2007 YILI SEZONU KAYITLARIMIZ BAŞLADI

DÜĞÜN i NİKAH S SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YENEKLI-YEHSIZ HİZMETİNİZDE^
Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak ■ GEMLİK
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Karagöz
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kent 
içinde ve ilçelerde 
başta ulaşım ve 
altyapı olmak üzere 
şehrin tüm fiziki 
ihtiyaçlarını 
karşılarken, kültür 
ve sanat alanındaki 
yatırımlarına her 
geçen gün bir 
yenisi ekliyor. 
Adı Bursa ile 
özdeşleşmiş 
Karagöz-Hacivat 
sanatını uluslararası 
platforma taşıyacak 
olan Karagöz 
Sanat Evi yeni 
yüzüyle kapılarını

l BursalIlara açtı.
। Karagöz Sanat 

Evi’nde inceleme 
lerde bulunan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, kukla 
sergisini, Prof. Dr. 
Metin And'ın 61 
parçadan oluşan 
Karagöz Figürleri 
Koleksiyonu’nu 
gezdi. Hayali Nevzat 
Çiftçi’nin sergilediği^

" Karagöz-Hacivat 
oyununu da minikler
le birlikte izleyen 
Başkan Şahin, 
perde arkasına 
geçerek çocuklara 
kısa bir gölge oyunu 
gösterimi de yaptı. 
Gölge Oyunu 
Ustası Nevzat Çiftçi, 
Başkan Şahin’e 
Karagöz Sanat Evi’ne 
verdiği desteklerden 
ötürü bir Hacivat 
figürü hediye etti. 
İncelemelerinden 
ardından Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Sabri Yalın 
ve Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı 
Ahmet Erdönmez ile 
birlikte bir basın

Küresel ısınma asırlarca sürecek
Merakla beklenen BM 
İklim Raporunda, 
küresel ısınmanın 
son 50 yılda yüzde 90 
oranında insan eliyle 
yaratıldığı ve asırlar
ca süreceği belirtildi. 
Fransa'nın başkenti 
Paris'te düzenlenen 
iklim Değişikliği konu 
iu panelde, Hükümet 
ler Arası İklim Deği 
şikliği Uzmanlar 
Grubu tarafından 21 
sayfalık bir rapor 
yayımlandı.
Grubun başkanı 
Rajendra Pachauri,

Sanat Evi yeni yüzüyle açıldı Saadet Partili
hanımlar

toplantısı düzenleyen 
Başkan Şahin, 
sanat evinin müzeye 
dönüştürüleceğini 
belirtirken, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
ile bu konudaki 
resmi yazışmaların 
sürdüğünü söyledi. 
Başkan Şahin, 
resmi olarak müze 
statüsüne kavuş
tuğunda, sanat 
evinin Türkiye’nin 
ilk Karagöz Müzesi 
olacağının da altını 
çizdi. Belediyeciliğin 
sadece altyapı 
hizmetleri, yollar ve 
inşaatlardan ibaret 
olmadığına dikkati 
çeken Başkan Şahin, 
“Kültürel etkinlikler, 
medeniyet ağacının 
çiçekleridir. Biz her 
konuda olduğu»gibi 
kültür sanat alanında 
da laf değil, icraat 
üretiyoruz. Bursa’yı 
bir yandan yatırım
larımızla daha yaşan
abilir hala getirirken, 
sorunlar yumağından 
kurtarırken diğer 
taraftan da kentimizin 
kültür değerini artır
maya çalışıyoruz. 
Kültür ve sanat pro

yaptığı açıklamada, 
raporu, "daha önceki 
araştırmaların birkaç 
adım ötesine giden 
çok etkileyici bir bel 
ge" olarak nitelendir
di.-Raporda 2100'e 
kadar sıcaklığın 1,8 
ila 4 derece artacağı 
ve okyanuslardaki su 
seviyesinin 18 ila 59 
santimetre yüksele
ceği kaydedildi. 
Raporda ayrıca daha 
şiddetli fırtınaların 
görüleceği ve sıcaklık 
dalgalarının daha 
sık yaşanacağı 

jelerimiz bunlarla da 
sınırlı kalmayacak. 
Bugün Bursa’mızın 
nadide simgelerinde). 
Karagöz ve Hacivat’ı 
layık oldukları gerçek 
değere ulaştıracak bir 
çalışmanın içindeyiz. 
Karagöz Sanat 
Evi’nin Bursa’nın

ifade edildi.
Çevreci örgüt 
Greenpeace raporu, 
"alarm sireni" olarak 
değerlendirdi. 
Greenpeace'ten 
yapılan yazılı 

kültür ve sanat 
yaşamının önemli bir 
durağı haline gelmesi 
için yeni bir çalışma 
başlattık. Bursa’mızın 
önemli bir değeri 
Karagöz’e kurumsal 
bir kimlikle uluslar 
arası platformda sa 
hip çıkıyoruz” dedi.

açıklamada, "Grubun 
(2001'deki) son 
raporu uyanmak 
için bir çağrıysa, 
bugünkü rapor 
bir alarm sirenidir" 
denildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Saadet Partisi 
İlçe Kadın Kolları 
yönetimi Muharrem 
Ayı nedeniyle 
vatandaşlara 
aşure dağıttılar.
Çarşı Meydanı 
Cami önünde araç 
içinde getirdikleri 
aşureyi kaselerle 
vatandaşlara 
dağıtan Saadet 
Partili hanımlar.

Enflasyon beklentinin üstünde

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın 
Ocak ayında tüketici fiyatlarının (TÜFE) 
yüzde 1,0 arttığını, üretici fiyatlarının (UFE) 
yüzde 0,05 azaldığını açıkladı.
TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Ocak 
ayı itibariyle yılllık enflasyon ise TÜFE'de 
yüzde 9,93, UFE'de yüzde 9,37 oldu.
Ocak ayı itibariyle 12 aylık ortalamalara 
göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında 
yüzde 9,76, üretici fiyatlarında yüzde 9,68 
düzeyinde gerçekleşti.

vatandaşlardan 
bol bol dua aldılar. 
Evlerinde yaptıkları 
aşureyi kazanlar 
içinde özel bir 
araçla getiren 
SP'li hanımlar 
Muharrem ayının 
vazgeçilmez yiye
ceği olan aşureyi 
yoldan geçen 
vatandaşlara 
dağıtırken, aşureler 
de afiyetle yendi.

^Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


3 Şubat 2007 Cumartesi Sayfa 7

Gemlik Emniyet Müdürlüğü vatandaşları hırsızlara ve dolandırıcılara karşı bir kez daha uyardı.

“Şüpheli şahısları 155 Polis İmdat’a Mirin”
Ercüment ESEN
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü bir kez 
daha kötü niyetli 
ve şüpheli kişilere 
karşı vatandaşları 
uyardı.
Her eve ve her yere 
polis konulmasının 
imkanın olmadığı 
için vatandaşların 
da öncelikle kendi 
güvenlikleri için 
ev, iş ve otolarının 
emniyetini sağlan
ması istendi.
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğünce 
yankesicilik, 
dolandırıcılık, 
kapkaç, ev ve iş 
yeri hırsızlığı, 
oto hırsızlıklarında 
uyguladıkları olay
larında uygulanan 
taktiklerden örnekler 
verilerek vatan
daşlarca alınabile
cek tedbirler ise 
şöyle sıralandı.
-Toplu taşıma 
araçlarına binişler 
de, pazar yerlerinde 
maçlarda v.b yer
lerde başkaları 
tarafından itildiğiniz 
anlarda cebinizi 
veya çantanızı 
kontrol ediniz.
-Cüzdanınızda 
fazla para 
bulundurmayınız, 
para yerine kredi 
kartı, çek. v.b 
ödeme araçlarını 
kullanmayı 
tercih ediniz.
- Alışveriş esnasın
da çantalarınızı ve 
değerli eşyalarınızı 
alışveriş arabaların
da ve tezgahlarda 
bırakmayınız.
- Yankesicilerin 
özellikle yaşlı ve 
bayanları tercih 
ettiğini unutmayınız.

- Oto ile kapkaç 
olaylarına mağruz 
kalmamak için yaya 
kaldırımının yola 
yakın kısımlarında 
yürümeyiniz ve 
çantalarınızı yola 
bakan kolunuzda 
taşımayınız.
- Cami veya şadır
vanlarda abdest 
alırken ceket ve 
palto gibi giysi
lerinizin ceplerinde 
para, cüzdan 
v.b eşyalarınızı 
bırakmayınız.
- Yolda yürürken 
kavga ederek size 
yaklaşan, yardım 
isteyen kişilere karşı 
dikkatli davranın.... 
DOLANDIRICI 
taktIklerF 
* Yolda yürürken, 
abdest alırken 
üzerinize pislik 
bulaşmış, çamur 
sıçramış, kuş 
pislemiş diyerek 
bunu temizlemeye 
çalışan kişiler, 
sizin dikkatinizi 
dağıtıp ceketinizi 
çıkarttırabilir ve 
cüzdanınızı çalabilir. 
*"Ben polisim" 
diyerek size 
yaklaşıp ilgisiz 
şeyler soran, 
para konusu eden, 
cüzdanını ver, 
hatta "Sen burada 
bekle ben gele
ceğim" diyecek 
kadar patavatsız 
kişilere itibar 
etmeyin, şüphe 
ettiğinizde 
"polis kimliğinizi 
görebilirmiyim" 
diye sorun.
*"Ben doktorum, 
senin bir rahatsız 
lığın var mı, seni 
muayene edeyim" 
diyerek size

3=455
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yaklaşan insanlar, 
sizinle evinize 
kadar gelip muaye 
ne edeceğim baha 
nesiyle bileziklerini 
zi, paranızı ve hatta 
eşyalarınızı götüre
cek dolandırıcılar 
olabilir.
*"Oğlunun 
arkadaşıyım, ona 
borcum var" diyerek 
önce size bir miktar 
para verip sonra 
"yok en iyisi ben 
kendisine vereyim" 
diyerek parasını geri 
isteyen kişi, sizin 
diğer paralarınızı el 
çabukluğu ile alan 
dolandırıcı olabilir 
*"Komşunuz 
istemişti" diyerek 
sipariş getiriyor 
gibi birşeyler getirip, 
herzaman gelip 
gidemediğini, işi 
olduğunu bahane 
ederek bu ve 
"daha önceden de 
komşunuzun 
şu kadar borcu 
kalmıştı” diyerek 
parayı sizden 
isteyen kişiler 
dolandırıcı olup, 
bu konulardan 
komşunuzun hiç 
haberi olmayabilir. 
*Üzerinizde toplu 
para varken, birisi 
bir bahane ile size 
yaklaşır, örneğin 
"Maaşınızı galiba 
eksik verdik", 
"döviz-altın 
bozdururken fazla 
ödedik" gibi

gerekçelerle 
paranızı saymak 
isteyen kişilere 
çok dikkat edin, 
bunlar paranızı 
sayarken 
tırnakçılıkla 
aralarından 
bir miktar paranızı 
alır ve daha sonra 
siz farketmeden 
"tamam eksik 
yokmuş" diyerek 
arta kalan paranızı 
size verebilir. 
*Yolda kavga 
eder gibi tantana 
yapan insanlar 
görürseniz dikkatli 
olun, aralara 
girmeyin. Bunlar 
kavga eder gibi 
yapıp sizi aralarına 
alıp itip kakarken 
cüzdanınız, paranız 
gitmiş olabilir. 
Euro yerine Peru 
parası Alışverişe 
gelip ödemeyi 
Euro olarak yapmak 
isteyen bazı 
dolandırıcılar, 
Euro yerine bu 
paraya çok ben
zeyen, üzerinde 
"Banko Central 
De Reserve Del 
Peru" yazan, 
değersiz Peru 
parası verebilir. 
Hatta ödemesi 
gereken paradan 
fazla miktarda 
yabancı para 
verip, bozduruyor 
gibi yapıp üzerine 
YTL dahi almaya 
çalışabilir.

EV VE İŞYERİ 
GÜVENLİĞİ 
-İş yerinizin çevre 
sini ve girişini 
yeterli şekilde 
ışıklandırınız.
-İşyerinizin 
anahtarını kullanan 
işçilerinizin işten 
ayrıldın da kilidinizi 
değiştiriniz.
-Fazla miktarda 
nakit para ve 
ziynet eşyalarınızı 
işyerin izdeki 
kasada bulundur
mayınız.
-İşyerinize hırsızlık 
olayına karşı 
sigorta yaptırınız. 
-Oturduğunuz eve 
yeni taşındığınızda 
mutlaka kapı kilidini 
değiştiriniz.
-Yatmadan önce 
kapı, pencere v.b 
noktaları kontrol 
edip kapatınız.
-Apartman cümle 
kapısının gece 
gündüz sürekli 
kapalı olmasına 
dikkat ediniz.
-Evinizde bulunan 
para ve ziynet 
eşyalarınızı 
yatak odasında 
bulundurmayınız. 
-Evinizden kısa 
süre ayrılmanız 
gerekse bile, 
kapınızı kilitleyerek 
anahtarı yanınıza 
alınız gece dışarı 
çıktığınızda ise 
evinizdeki lambalar
dan birini mutlaka 
açık bırakınız.
- Apartmanda 
oturuyorsanız 
apartman içindeki 
seslere duyarlı 
olunuz.
-Evinizin etrafında 
dolaşan şüpheli 
şahısları mutlaka 
155 POLİS İMDAT 

telefonuna bildiriniz. 
Oto ve otodan hırsız 
lık olaylarına karşı 
alınabilecek tedbir
ler oto ve otodan 
hırsızlık olaylarına 
karşı Alınabilecek 
tedbirler 
- Kısa sürelide olsa 
(alışveriş yapmak 
telefon açmak vs.) 
arabanızdan ayrıl 
dığınızda mutlaka 
Aracı stop edin ve 
kontağı kapatıp 
kapılarını kilitleyip 
anahtarını 
yanınıza almayı 
unutmayınız. - 
Aracınızdan 
ayrılırken araç 
içerisinde 
çanta veya paket 
gibi hırsızları davet 
edecek eşya 
bırakmayınız.
- Aracınızı park 
ettikten sonra 
mutlaka kapı ve 
camlarını 
kontrol ediniz. - 
Tanımadığınız 
şahıslara kesinlikle 
otonuzun anahtarını 
vermeyiniz.
- Aracınıza alarm 
sistemi, gizli 
kontak veya baston 
kilidi takınız.
- Aracınızı ara 
sokaktan ziyade 
park yasağının 
olmadığı ışık
landırılmış yerlere 
veya otoparklara 
park ediniz.
- Aracınızdan uzun 
süreli ayrılmanız 
halinde oto teybini 
veya başlığınızı 
yanınıza alınız.
- Aracınız çalındığı 
zaman en yakın 
polis merkezine 
veya 155 POLİS 
İMDAT telefonunu 
arayıp bilgi veriniz.

Hırsızlar bu seferde 
ahırdan inek çaldılar
Orhangazi de bir 
evin ahırına giren 
hırsızlar, 4 baş 
ineği çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Arapzade 
Mahallesi Şahin 
Tepesi'ndeki 
Orhan Ulutaş'a (42)

ait evin arka kısmın
daki ahıra giren 
kimliği belirsiz 
şahıslar, ahırda 

bulunan 4 adet 
ineği çalarak 
kayıplara karıştı. 
Bu sırada zanlıların 
almadığı 1 inek ahır
dan çıkarak cadde

üzerinde başı boş 
halde dolaşmaya 
başladı. İneği fark 
eden Ulutaş'ın 
arkadaşları, Ulutaş'ı 
telefonla arayarak 
ineğin yolda 
gezdiğini söyledi. 
Ahıra gittiğinde 
ineklerin hiçbirinin

olmadığını gören 
Ulutaş, polisi ara
yarak ihbarda 
bulundu.

Ulutaş'ın 
başvurusu üzerine 
soruşturma başlatan 
polis, kimliği belirsiz 
hırsızların peşine 
düştü.

Lodos ağaç devirdi
Bursa'da artan rüzgar, Ertuğrulgazi Caddesi 
üzerindeki bir ağacı devirdi. Mimarsinan ’ 
Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde 
meydana gelen olayda, Besim Güngör'ün 
bundan 5 sene önce fidan olarak alıp 2 katlı 
müstakil evinin önüne diktiği ağaç, rüzgarın 
etkisiyle kökünden kırılarak yola devrildi. Bu 
sırada yoldan geçen araç ya da insanın ol 
maması, faciayı engelledi. Ağacın gürültüyle 
devrilirken çıkardığı sesi duyan mahalle 
sakinleri, durumu Güngör'e bildirdi.
5 sene önce diktiği fidanın kökünden 
söküldüğünü gören Güngör, polisi arayarak 
yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler 
ağacın etrafına güvenlik şeridi çekti. 
Belediye ekipleri, devri len ağacın kökünü 
genişleterek yeniden toprağa dikti.
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Erdoğan, 'Çeteleşmeye W vermeyeceğiz’
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Kamuda, kendi kut
sal değerlerini öne 
çıkararak hukukun 
üstünlüğünü hiçe 
saymak suretiyle bir 
tür örgütlenmeye, 
çeteleşmeye gitmek 
isteyenlere fırsat ver
memenin gayreti 
içerisindeyiz" dedi. 
Erdoğan, gazeteci 
Hrant Dink 
cinayetinin sanığı 
Ogün Samast'ın 
basına yansıyan 
görüntülerine ilişkin 
bir soru üzerine, 
olayla ilgili soruştur
manın başlatıldığını 
hatırlattı.
Erdoğan, yürütme 
olarak üzerlerine 
düşen ne varsa 
yapacaklarını 
vurgulayarak, 
"Tabii burada 
bir şeyin altını 
özellikle vurgulamak 
gerekir. Dikkat 
ederseniz
58. ve 59. hükümetler 
dönemindeki bir 
olay hariç faili 
meçhul yoktur.
Bu olayda da

gördüğünüz gibi, 
yine ?2 saat gibi 
kısa bir sürede fail 
yakalanmıştır. 
Ama biz bunun 
uzantıları nelerdir, 
derinlikleri nelerdir, 
bunların üzerinde 
duruyoruz" dedi. 
Erdoğan, "Hrant 
Dink cinayetiyle 
ilgili soruşturmayı 
sıkı tutarak bundan 
önce meydana gelen 
olaylarla da bazı 
irtibatların ortaya 
çıkartılması ve yeni

belgelerin bulunması 
halinde yeniden 
yargı sürecinin 
başlamasının 
mümkün olacağını" 
söyledi.
Erdoğan, 
"Jandarma ile 
polis arasında bir 
sürtüşme mi var?" 
sorusu üzerine, 
şunları kaydetti: 
’Kurumlarımızı 
birbiriyle 
vuruşturmak 
gibi bir gayretin 
içerisine girmek,

çok büyük bir 
yanlıştır. Ama 
kurumların içerisinde 
art niyetli olanlar, 
bu ülkenin 
değerlerine saygısız 
olanlar çıkabilir. 
Ama mesele bunları 
bulup çıkarmaktır 
ve bunları bulup 
çıkaracağız. 
Ne silahlı kuvvetle 
rimizi, ne jandar
mamızı lekeleyebili
riz, gölgeleyebiliriz. 
Ne de Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti 
ninherhangi bir 
kurumunu bu 
noktada 
lekeleyebiliriz. 
Bunlar yanlış 
şeylerdir. Ama 
kurumlarımızın 
içerisinde bu tür 
yanlışları, hataları 
olanlar çıkabilir." 
Kıbrıs'ta yaşanan 
son gelişmelerle 
ilgili bir soru 
üzerine de Erdoğan, 
Genelkurmay 
Başkanlığı ve 
Dışişleri 
Bakanlığı'nın 
gerekli açıklamaları 
yaptığını kaydetti.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLÂİCTÂN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATIUK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE İ
120 m2 3 + 1 SATILIK LUX DAİRE

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

I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bahkpazan’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

1

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan. S 
önünde 115 m2 Bahçeli________________’______________  I

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik Eg

Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 4Ö0 m2 uzaklıkta " "0

I
Trafik, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve 

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Afac/de 1SZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Bursa’da 
çocuk pornosu 

operasyonu
Bursa’da gerçek
leştirilen 'çocuk por 
nosu* operasyonu 
kapsamında bir 
kişi hakkında soruş 
turma başlatıldı. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne maille oelen 
bir mesajda, Tnegöl 
llçesi'nde 31 yaşın 
daki bir şahsın bil
gisayarlarında 
'çocuk pornosu 
görüntüleri bulun
durduğu' ve bu kişi 
nin 'çocuk pornosu 
bulunan sitelere 
girdiği* bildirildi. 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri, mahkeme
den aldıkları 
izinle operasyon 
başlatarak H.G. 
isimli şahsın 
ikametinde 2 adet 
hard diske el 
koydu.
El konulan 
bilgisayarların 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
geniş çaplı ince
lendiği, soruşturma 
neticesinin 
savcılığa bildirile
ceği öğrenildi.

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ 
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

EMLAK VERGİSİ KANUNU 
HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER (1) 
Sîzlere bu yazımda 31 Aralık 2005 günü 

resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği hakkında 
bilgiler vermek istiyorum.

Maliye Bakanlığından :
I - Kapsam 

2005/9827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
göre 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
indirimli bina vergisi oranı uygulaması aşağı
daki açıklamalara göre yapılacaktır.

II - İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulaması 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5378 

sayılı "Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapıl
ması Hakkında Kanun" un 22 inci maddesi ile 
değişik 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 
"Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla 
mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldur
mamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri 
olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri mün
hasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik 
kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulu
nanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin, dul 
ve yetimlerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 
metre kareyi geçmeyen tek meskeni olması 
(intifa hakkına sahip olunması hali dahil) 
halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlannı 
sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, 
yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile 
sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım 
hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda din
lenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında 
bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını bel
gelemenin usul ve esaslarını belirlemeye 
Maliye Bakanlığı Yetkilidir." Hükmü yer almak
tadır.

Anılan hükmün verdiği yetkiye dayanılarak 
çıkarılan 2005/9827 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile, kendisine bakmakla mükellef kim
sesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar 
hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını bel
geleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla 
kurulan sosyal güvenlik kuramlarından aldık
ları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, 
özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerin Türkiye 
sınırları içinde brüt 200 metre kareyi 
geçmeyen tek meskene veya tek meskende 
hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına 
sahip bulunması hali dahil bu meskene ait 
bina vergisi oranı 2006 yılı için sıfıra 
indirilmiştir.

III - İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulama 
Şekli

1 .özürlülere Ait Binalarda indirimli Bina 
Vergisi Oranı Uygulaması

1.1 1.1. Yasal Düzenleme
5378 sayılı "özürlüler ve Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun" un 22 inci madde
si ile Emlak Vergisi Kanununun 8 inci mad
desinin ikinci fıkrasında yer alan indirimli bina 
vergisi oranına ilişkin hükme, özürlüler ifadesi 
eklenmiş, böylece özürlülerin de indirimli bina 
vergisi oranı uygulamasından yararlanmaları 
sağlanmıştır. Devamı var.....

BURSA HflKİMİYCT V€ K€NT 
GRZ€T€L€RİN€ İLAN ve R€KLRM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü ahm-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3;B GEMLİK 
eleman ilanlarınız ve (Akbanl; aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız İçin bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Faz: 513 35 95
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Doğalgazda indirim yok
BOTAŞ Genel Müdür 
Vekili Saltuk Düzyol, 
BOTAŞ olarak bir 
indirim öngörmedik
lerini, döviz kurlarının 
şu anda olduğu gibi 
beklenin altında 
seyretrhesi durumun
da da zamma 
gerek kalmayabile
ceğim kaydetti.
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Gülerin Nisan 
ayında doğalgaz 
fiyatlarında indirime 
gidilebileceği yönün
deki açıklamasının 
ardından, bu yönde 
bir beklenti oluşmaya 
başlamışken, uzun 
zamandır finansman 
sıkıntısı çeken 
BOTAŞ, doğalgazda 
herhangi bir indirime 
yanaşmıyor. Bu 
konuda açıklamalar
da bulunan BOTAŞ 
Genel Müdür Vekili 
Saltuk Düzyol, Nisan 
ayında doğalgaz 
fiyatlarında 
indirim öngörüp 
öngörmediklerinin 
sorulması üzerine, 
"Şu anda bir indirim 
düşünmüyoruz" dedi. 
Bakan Gülerin söz
lerinin de biraz farklı 
yorumlandığını ifade

eden Düzyol, Gülerin 
aslında BOTAŞ 
üzerindeki maliyetler
den kaynaklı baskının 
biraz daha azaldığını 
ifade etmek istediğini 
kaydetti. Özellikle 
son üç yıllık 
dönemde petrol 
fiyatlarında çok ciddi 
artışlar olduğunu ve 
bu artışın yüzde 
145'lerin üzerinde 
gerçekleştiğine işaret 
eden Düzyol, doğal
gazda ise bunun 
yansımasının yüzde 
127'leri bulduğunu 
kaydetti. BOTAŞ 
olarak bunu gaz 
fiyatlarına aynı oran
da yansıtmadıklarını 
belirten Düzyol, 
"Geçtiğimiz sene 
çok ciddi fedakarlık 
yapıldı. 2ÜO6‘da 

neredeyse sıfır karla 
çalışıldı. Bunu da 
söylemekte fayda 
var. Bir taraftan 
BOTAŞ'ın devam 
eden yatırımları var 
tabii. Türkiye'nin dört 
bir tarafında 35 
projemiz var devam 
eden. 40in üzerinde 
şantiyemiz var. Bu 
yatırımların finans
manı da bir miktar 
nakit akışr gerekti
riyor. Dolayısıyla 
BOTAŞ olarak şu 
an için bir indirim 
öngörmüyoruz" dedi. 
Temmuz ayına kadar 
piyasayı izleyecek
lerini ve ondan sonra 
belki böyle bir şeyin 
gündeme gelebile
ceğini de bildiren 
Düzyol, "Yani 
BOTAŞ'ın bir 

miktar karlılığını 
muhafaza etmesi 
lazım ki bu yatırım
larını çevirebilsin. 
Karlılığının 
muhafaza edemediği 
takdirde, kredi 
kullanım gereksinim
imiz de o oranda 
artacaktır. İndirim 
şu an düşünülen 
bir şey değil" 
şeklinde konuştu. 
DOĞALGAZA 
ZAM DÖVİZ 
KURUNA BAĞLI 
BOTAŞ'ın mevcut 
durumda da gazı 
büyük bir karla sat
madığını kaydeden 
Düzyol, "BOTAŞ 
başabaş noktasında 
götürmeye çalışıyor 
son iki senedir.
Fiyat ayarlamalarını 
ona göre yapmaya 
çalışıyor" dedi.
Düzyol, 2007 içinde 
bir zam öngörülerinin 
olup olmadığının 
sorulması üzerine 
ise, fiyat ayarla
malarını tamamen 
petrol ve ona bağlı 
doğalgaz alış 
fiyatlarındaki artış 
ve azalışlarla, döviz 
kurlarına bağlı 
olarak belirlediklerini 
hatırlattı.

Kredi borçları 
yüzde 54.2 arttı

Kredi kartı borcunu 
ödemeyenler ile 
gecikmeli ödeyen
leri gösteren negatif 
nitelikli ferdi kredi 
ve kredi kartları 
sisteminde yer alan 
kişi sayısı, 2006 
yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 
54,2 oranında arttı. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
2005 yılında toplam 
169 bin 963 adet 
olan ferdi kredi ve 
kredi kartları 

ELEMANLAR ARANIYOR

borçlarını öde
memiş kişilerin 
toplamı, geçen yıl 
262 bin 155’e 
yükseldi.
Aynı dönemde ferdi 
kredi borcunu öde
memiş kişi sayısı 
yüzde 83,8 artarak 
15 bin 774’den 
29 bin 2’ye, kredi 
kartları borcunu 
ödememiş kişi 
sayısı yüzde 51,2 
yükselerek 154 bin 
189'den 233 bin 
153'e çıktı.

Seçim öncesi vergiye fren
Hükümet, seçim 
öncesi vergi ve 
zamlar konusunda 
“fren” kararı alırken, 
bina vergisinden 
kahvehanelere, kadar 
bir çok yeni vergi 
getiren düzenlemeleri 
içeren tasarıyı 
beklemeye aldı. 
Hükümet, seçim için 
kolları sıvarken, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, kış 
da olsa köy yollarının 
inşaatına başlanması 
talimatı verdi. 
Ekonomi bürokrasisi 
de, yatırımlara daha 
fazla kaynak kul
landırılması için 
mesai yapacak. 
Ekonomi bürokrasisi 
ve Maliye yönetimi 
seçim öncesi kolları 
sıvadı. Elektrik ve 
doğalgaz zammı 
konusunda temkinli 
davranan Hükümet, 
seçim öncesinde 
vergi artışına git
meme kararı aldı. 
Hükümet, seçim 
öncesinde halkın 
gönlünü alacak 
yatırımlara hız 
verecek. Ekonomi 

bürokrasisi de bu 
yatırımlara kaynak 
yaratma konusunda 
mesai yapacak. 
Hükümet, bu yıl için 
KÖYDEŞ projesine 2 
milyar YTL kaynak 
aktaracak. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, mahalli 
idarelere yol köy yol
larının yapım çalış
malarının “hemen” 
başlatılması talimatı 
verdi. Erdoğan, 
“Nisan’ı beklemeyin, 
yol genişletme çalış
malarına hemen 
başlayın. Makineler 
gece de çalışsın” 
dedi. Hükümet, seçim 
öncesinde oy getire
cek yatırımlara hız 
verirken, tepki gele
cek düzenlemeleri 
erteleme kararı aldı. 
Hükümetin 
TBMM’ye sunduğu, 
belediyelerin gelir
lerini arttırmaya 
yönelik olarak içilen 
sudan konaklamaya 
kadar bir dizi yeni 
vergi getiren İl Özel 
İdareleri ve Belediye 
Gelirleri Kanunu 
tasarısı beklemeye

SATILIK

alındı. Meclis Plan 
ve Komisyonu’nda 
bekleyen tasarı, 
içilen sudan barlara 
kadar bir çok alanda 
yeni vergi kalemleri ' 
getiriyor.
Seçim öncesinde 
belediyelere nefes 
aldırmak için 
hazırlanan tasarı, 
kamuoyundan gele
cek tepki nedeniyle 
Meclis Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda 
bekletiliyor. Bu 
tasarıda, şehirde 
yaşamanın bedeli 
ağırlaştırılırken, 
belediyelere ödenen

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

vergilerin sayısı ve 
miktarı da arttırılıyor. 
Tasarıda, eğlence 
vergisi de tümüyle 
değiştiriliyor. Buna 
göre, biletle girilen' 
hipodrom, araba 
yarışı, sinema, 
konser, lunapark, 
sirk, spor müs
abakaları ve benzeri 
eğlencelerden yüzde 
10 oranında vergi 
alınması öngörülü 
yor. Belediye meclis
leri tarafından belir
lenen yerlerden de 
otopark parası alın
ması düzenlemesini 
içeriyor.

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

KİRALIK DAİRE
Manastır Mehmet Reis Sitesi’nde 

3+1 Kaloriferli 

KİRALIK DRİR€ 
Adres: Cumhuriyet Mahallesi

Mehmet Reis Sitesi D/P!ok D:32 
Müracaat Tel: 0.224 517 04 00
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Göz ve zayıf 
karne sorunu ÇİZİYORUM

Barış Güler’in 
kaleminden 7 YAŞ

Yarıyıl tatilinde 
gözünüzün önündeki 
çocuklarınıza biraz 
daha dikkatli bakın. 
Onların göz sorun
larıyla ilgili sizler için 
Bilim Üniversitesi 
Göz Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Halil 
Bahçecioğlu birkaç 
tüyo hazırladı.
Öncelikle çocuk
larınızın okul başarısı 
ile göz sorunu arasın
da büyük bir bağlantı 
olabileceğini 
düşünün. Çünkü göz 
bozukluğu çocuklar 
için büyük bir deza-

gibi görmeye başlar. 
Altı yaşından sonra 
artık görme yeteneği 
gelişme göstermez. 
Çocuklar normal 
gördüklerini zanned
erler, oysa belki de 
gözlerinden biri tem
bel olabilir. Bu sorun 
her yüz çocuktan 
15’ini kapsar. Tembel 
gözün yedi yaşına 
kadar tedavisi 
mümkündür. Yedi 
yaşından sonra ise 
mümkün değildir. Bu 
nedenle ilkokul çağı 
bizim için çok önem
lidir. Ders sırasında

vantaj oluşturur.
Bu aynen 100 
metre koşucusu bir 
çocuğun üzerine ağır
lık bağlamaya benzer. 
Beş numara göz 
bozukluğu olan bir 
çocuk, koşarken 5 
kilo ağırlık taşıyor 
gibi düşünün. Gözlük 
takıp bu sorunlarını 
çözenler bu ağırlık
larından kurtulurlar. 
Göz bozukluğu 
çocuğun gerçek kap
asitesinden kay
betmesine yol açar. 
Görme doğduktan 
sonra gelişen bir 
duyudur. Aynen 
çocuğun konuşması 
ya da yürümesi 
gibidir Çocukların da 
bacakları vardır ama 
belli bir süre sonra 
yürüyebilirler.
Çocuğun da gözleri 
vardır, ancak doğduk
ları an net bir şekilde 
göremezler. Net 
görme aynen çocu 
ğun emeklemesi gibi, 
iki yaşa- kadar hızlı 
bir ilerleme gösterir. 
Dört yaşında, düşe 
kalka koşan çocuk

yapacakları küçük bir 
testle göz tembel
liğinin ilk teşhisini 
koyabilirler. Beş 
metrelik mesafeden 
çocuklara bazı şekil
leri gösterip, ne 
olduğunu sorabilirler. 
Yazı yazarken deftere 
duruş mesafesine 
bakarak, bu bozuk
luklar kolayca keşfe 
dilebilir. Tembellik 
varsa, hemen göz 
doktoruna götürmek 
gerekir, çünkü yedi 
yaş son dakikadır. 
Tembel göz yüzyıl
lardır aynı şekilde 
tedavi edilir. Gözün 
sağlıklı olanını bir 
süre kapatıyoruz. 
Ancak çocuklar için 
tek gözü bantlı 
gezmek sorun yarata
bileceği için gün 
içinde iki saat kapat
masını yeterli görü 
yoruz. Bu iki saat 
içinde de, sağlam 
gözü kapalıyken tem
belleşen gözü ile bil
gisayar oyunu oyna
masını ya da bir 
şeyler okumasını 
istiyoruz.

Çocuklu aileler hijyene dikkat
Ordu'da iki buçuk 
yaşındaki bir 
çocuk şiddetli 
karın ağrısı 
şikayetiyle Ordu 
Doğum ve 
Çocuk Bakımevi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yapılan tetkikte 
çocuğun 
bağırsaklarında 
normalin üzerinde 
parazite rastlandı 
ve hemen ameliyat 
edilmesi karar
laştırıldı.
Ameliyatın 
sonucu herkesi

şaşkınlığa düşürecek 
nitelikteydi.
Minik çocuğun 
bağırsağından tam 
46 parazit çıkarıldı.

Op.Dr. Erdal Türk: 
"Bir çocukta 
1 veya 2 tane 
parazit olması nor
mal bir durum.

| GEMÜK SİNEMA

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

VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
AMERİKALILAR KARADENİZDE (2)
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER

IRAK

Ancak parazitler 
bu çocuğun 
adeta bütün bağır
saklarını kaplamış 
durumdaydı." 
dedi.
Uzmanlar, 
parazitlerin 
çoğunlukla iyi 
temizlenmeyen 
sebzelerle, kirli 
sulardan kay
naklandığını 
belirtiyor ve 
vatandaşları 
temizlik 
kurallarına dikkat 
etmeleri konusunda 
uyarıyor.

Seanslar
11.45- 14.15- 16.15- 18.30-20.30
12.00 - 14.00 - 16.15 - 18.15 - 20.00

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
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Wde 44 bin kişi organ bekliyor Beyin iki işe konsantre olamıyor
Mersin İl Sağlık 
Müdürü Atakan 
Kızılok, Türkiye'de 
44 bin kişinin organ 
nakli için sırada bek
lediğini belirterek, 
organ ve doku 
bağışında ciddi 
anlamda sıkıntılar 
yaşandığını söyledi. 
Türkiye'de organ 
nakli için her yıl 
ortalama 8 bin kişi 
listeye eklenirken, 
2006 yılında yaklaşık 
7 bin kişi organ 
nakli sırasını bek
lerken hayatını 
kaybetti. 2006 yılında 
hastanelerde sadece 
143 organ bağışı 
gerçekleşirken, 
müracaatlarda 2005 
yılına göre daha da 
azalma görüldü. 
Organ bağışı ve 
organ nakli konusun
da bütün uzmanların 
ortak görüşü ise, çok 
sayıda yanlış bilgi ve 
inancın insanların 
davranışını etkilemesi 
olarak ortaya çıkıyor. 
Avrupa'da her 
1 milyon kişiden 
15-20 kişi organ 
bağışında 
bulunurken, Ispanya 
da ise 1 milyon 
nüfus başına 36 kişi 
organ bağışında 
bulunuyor. Organ - 
bağışında en başarılı 
ülkelerin başında 
Ispanya gelirken, 
Türkiye'de ise her 
1 milyon kişiye 2.2 
kişi düşüyor.

Bu Takamla Türkiye, 
Avrupa'nın en 
gerisinde gelen 
ülkelerden birisi 
olarak göze çarpıyor. 
Türkiye'de Sağlık . 
Bakanlığı'na bağlı 
olarak Ulusal Organ 
ve Doku Nakli 
Koordinasyon 
Merkezi ile Ankara, 
İstanbul, İzmir, 
Antalya, Adana ve 
Kayseri Bölgesel 
Organ ve Doku 
Nakli Koordinasyon 
Merkezleri'nde 
doku ve organ 
bağışı ameliyatı 
gerçekleştiriliyor. 
Organ bağışı yapmak 
isteyen 18 yaş üzeri 
erişkinlerin 2 şahitle 
beraber tüm sağlık 
kuruluşlarına müra
caat ederek organ 
bağışında bulun
abildiğini belirten 
Mersin il Sağlık 
Müdürü Atakan

Kızılok, "Mersin'de 
2005 yılında 62 kişi, 
2006 yılında da 25 
kişi organ bağışında 
bulunmak için müra
caat etti. Organ bağışı 
için müracaat eden 
vatandaşlar vefat 
ettikten sonra aileleri 
tarafından organ 
bağışı ameliyatının 
gerçekleştirilmesine 
izin verilmiyor. O an 
ailenin acısı taze 
olduğu için, yakınının 
organlarını verdirmek 
istemiyor. Biz de bu 
noktada ailenin üzer
ine düşüp, 'Zorla biz 
organı alacağız' 
demiyoruz. Bu husus
ta özellikle organ 
bağışında bulunmak 
için müracaat eden 
vatandaşlarımızın, 
aileleriyle de bû 
konuyu ayrıntılı 
olarak konuşmalarını 
tavsiye ediyoruz" 
diye konuştu.

Beynin iki İşi aynı 
anda yapmasının 
imkansız oluşu, 
uzmanların, 
gönüllülerin beyin 
performansı 
eğrilerini bilgisayara 
yansıtmalarıyla 
ortaya çıktı. 
Gönüllülerin, salise 
farkıyla gönderilen 
durumlara karşı . 
tepkileri incelendi. 
Deneklerin 300 
milisaniye farkla 
gönderilen ilk 
uyarıya İkinciye 
oranla daha 
iyi yanıt verdiği 
İkincisine ise tepkisiz 
kaldığı gözlemlendi. 
Dn Rene Marois,

Kulak ağrısına dikkat
Kulak ağrısı, geceleri 
daha fazla rahatsızlık 
verir. Uykuya daldığı 
nızda her şey normal 
görünür ama östaki 
kanalı rahat boşalâ- 
maz. Ve gece yeter- ** 
ince yutkunmadığınız 
için yeterince hava 
girişi de olmaz. 
Orta kulaktaki hava, 
etraftaki dokular 
tarafından kullanılır ve 
negatif basınç oluşu
muna neden olur. Bu 
da kulak zarının içeri 
doğru emilmesi 
demektir. Sonra da 
gecenin bir yarısına 
doğru kulak ağrısı ile 
uyanılır.
Kulak ağrısı çekiyor
sanız doktorunuzu

“Araştırmamız, beynin 
iki işi aynj anda yap
masının imkansız 
olduğunu kanıtlıyor” 
dedi.

Uzmanlar cep 
telefonu kullanan 
şoförlerin de 
engellenmesi 

gerektiğini açıkladı.

görmeniz gerekiyor 
demektir. Ancak o 
zamana kadar ağrıyı 
dindirecek basit 
önlemler şunlardır: 
-Saç kurutma makine
si kullanın. 10 cm. 
mesafeden ılık hava 
ve düşük fan hızında 
kurutma makinesi 
ağrıyı azaltacaktır. 
-Kulak kepçenizi hafif 
hareketlerle oynatın. 
Eğer ağrı duyuyor
sanız bu muhtemelen 
dış kulak yolu enfek
siyonudur. Eğer ağrı 
yoksa orta kulak ilti
habı olabilir.
-Bir parça sakız 
çiğneyiniz. Östaki 
kanalının açılması için 
oldukça faydalıdır.

Birçok kişi uçakta 
bunu deneyerek 
faydasını görmüştür. 
-Esneyin.
Yine östaki kanalını 
açarak etki gösterir. 
-Burnunuzu tutun. 
Uçakta 10.000 
metrede uçarken 
kulaklarınız tıkanırsa 
burnunuzu iki parmak 
arasında sıkıştırıp, 
derin bir nefes alın ve * 
havayı genzinize 
doğru yönlendirecek 
şekilde üfleyin.
Açılma sesi 
duyacaksınız. Bu 
basınç eşitlemesinin 
olduğunu gösterir, 
aynı zamanda 
kulak ağrısı da 
ortadan kalkar.

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. 513.12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 9g
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 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 Sicİ. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. • 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 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 * 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
YeniLikitgaz 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 

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
3 Şubat 2007 Cumartesi 

SAĞLIK ECZANESİ 
4 Şubat 2007 Pazar 

DEMİRİZ ECZANESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2663 

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'r GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar gü. -ri yayınlanmaz)



3 Şubat 2007 Cumartesi Sayfa 12

®

VSS Gemlik Ozdilek
BUGÜN AÇILIYOR!

Bursa

ADRES: Kumla Kavşağı Karşısı Gemlik / BURSA 
Tel: 0224 513 68 00 - Faks: 0224 513 81 82 

www.ozdilek.com

http://www.ozdilek.com


DSP Gemlik İlçe Teşkilatı’na kayıtlı 57 delegesinden 21 ’i oy kullandı

DSP’den ilginç kongre
Demokratik Sol Parti si Gemlik Teşkilatının ilçe kongresi Esnaf 

Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonunda yapıldı. 
DSP’lilerin ilgi göstermediği kongrede, DSP eski Bursa Milletvekili 
A. Rahmi Beyreli, AKP iktidarını eleştiri yağmuruna tuttu.^ Hüseyin 
Poyraz başkanlığındaki 26 kişilik yönetim kurulundan oluşan tek üs
teli seçimde Demokratik Sol Parti Gemlik İlçe Teşkilatının kayıtlı 57 
delegesinden 21 delege oy kullandı. Haberi sayfa 3’de
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YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

Babrika S 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

18 bin 700 metrekarelik alan üzerine kurulan 13. ncü Özdilek halkası düzenlenen törenle Gemliklilerin hizmetine girdi

Gemlik Ozdilek’e görkemli açılış
1

Güne Baku
lOgpkl Kadri GÜLER 
hS^BktVakl kadri_guler@hotmail.com

DSP kongresi üzerine...
Demokratik Sol Parti’nin cumartesi 

günü yapılan ilçe kongresinde yeni yöne
tim belirlenmiş.

Bu yönetimi belirlemek için yapılan 
gelen kurul toplantısına partiye kayıtlı 57 
üyeden 26'döleğe katılmış. 21 delege oy 
kullanmış. 18 oy geçerli, 3 oy ise geçersiz 
sayılmış!

Yönetim Kurulu 26 kişiden oluşan Gem 
lik DSP örgütünde, oy kullanan delege 
sayısının 21 olduğunu düşünürseniz iki 
yıl önce iktidarda olan bu partinin haline 
şaşmaz mısınız?

Yıllardır söylerim, Demokratik Sol Parti 
halktan oy almasına karşın, Ecevitleri se 
venlerin oluşturduğu bir Dernekden öteye 
gidememiştir.

Kuruluşlarından sonra yıllarca kongre 
yapmayan, en güçlü dönemlerinde bile 
150 den fazla üyeyi partilerine kabul 
etmeyen, böylesine bir siyasi oluşum dü 
şünebiiiyor musunuz?

Demokratik Sol Parti’ye, yeni genel 
kurulları ve yönetimleri hayırlı olsun.

I DSP’liler, 26 kişinin katıldığı bir toplan- 
| tıda, 21 delegenin oy kullandığı bir seçimi 
I içlerine sindirebiliyorlarsa, demokratik 

sol anlayışları kendilerinin olsun.
DSP bu yapısıyla, "Türk Sosyal 

demokrasisine zarar veriyor.

Gemlik Özdilek’in açılış kurdelesini Vali Nihat Canpolat, AKP Grup 
Başkanvekili Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin ve TBMM eski Başkanı İsmet Sezgin birlikte kestiler.

r Özdilek Alışveriş 
Merkezleri'nin 13'ncü 
satış noktası olan 
Gemlik Özdilek, 
Cumartesi günü 
düzenlenen görkemli 
bir törenle hizmete 
girdi. Özdilek 
Alışveriş Merkezleri 
ve Tekstil Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Özdilek açılışta 
yaptığı konuşmada, 
tesis hakkında bilgiler 
vererek, "Öncelikli 
amacımız ticaret 
yapmak değil, ülke 
ekonomisine ve 
kalkınmaya katkı 
sağlamaktır. İnegöl ve 
Gemlik ilçelerimizde 
2 ilköğretim okulu 
yaptıracağız" dedi. 
Haberi sayfa 5’de

£sey/n özdilekKurul

külelfAl/şireriş Merkezlen# 
tekstil Şana» AŞ. Yönetim

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Bugün pazartesi..
İş yaşamında olanlar için çok 

da keyifli bir gün değil
Uzmanlar bu keyifsizliğin 

adını koymuşlar..
"Pazartesi sendromu.."
Onun için sendromu dağıtalım 

farklı konulara dalalım..
İçinde gerçeklerin de olduğu 

hafif bir geyik yapalım örneğin.. 
Kızılderililer tarafından yazıldığı 
iddia edilen bir kitabe şöyle 
diyor:

"Yalan.... Tohumdur. Bire kırk 
verir.

Verdiği kırkın her biri bir 
tohumdur ki, o da bire kırk verir.

Bilgi de tohumdur. Bire yüz 
verir.

Verdiği yüzün her biri bir 
tohumdur ki; sana.bilgelik, 
torunlarına da ilham verir.

Zeka....
Sudur.
Tohumlan yeşertir.
Yalanı da bilgiyi de.
Yetenek.... Topraktır.
Ne ekersen onu biçersin.
Ekmezsen üzerinde ayrık 

-otları biter.
Emek.... Güneştir.
Tohuma da suya da toprağa 

da hayat verir.
Kader.... Çadırındaki kilim 

gibidir.

Geyik. . . . . . . . .
İpliğini Ulu Manitu verir.
Sen dokursun.Deseni 

şendendir, renkleri Tanrı'dan.
Şans.....Doğal gübredir.
Ne zaman nereye düşeceği 

belli olmaz.
Kilimine düşerse kirletir.

Desenini değiştirir.
Oysa toprağına düşerse 

besler. "
Bu kitabe okuyana ilham, 

yazana derman, dağıtana şans 
getirir. Her kim.ki okuyup paylaş- 
mazsa her türlü lanet kapısından x 20 milyar bedelle istimlak
eksik olmaz. Bu kitabeyi 15 
kişiye yollayanın da dileği üç 
vakte kadar gerçek olur.

Silersen başına gelecekleri 
sen düşün artık. Örnekleri 
aşağıda yazılı.....

Şans:
Bizim komşunun evde kalmış 

kızı Zehra kitabeyi 15 kişiye yol
ladı; 3 ay sonra doktor Vahit'le 
evjendi.

Lanet: .
Dahiliye uzmanı Vahit Bey 

kitabeyi sildi; 3 ay sonra bizim 
komşunun evde kalmış kızı 
Zehra'yla evlendi.

Şans:'
Çiftçi Hüseyin yazıyı 15 kişiye 

yolladı; 3 gün sonra 4 dönümlük 
bağına çok yağlı bir müşteri 
çıktı.

En çök 20 milyar edecek bağı 
100 milyara Vahit Beye sattı. 
Bağı teslim etmeden önce 
arazinin altından 5 küp altın 
buldu.

Lanet:
Ev yaptırmak üzere varını 

yoğunu harcayıp 4 dönümlük 
arazi satın alan dahiliye uzmanı 
Vahit Bey yazıyı sildi 3 gün 
sonra aldığı bağ, altından tarihi 
eser çıktığı için sit alanı ilan 
edilerek müzeler idaresince 

edildi.
Yukarıdaki Kızılderili kitabesi 

var ya?
Aslında uydurma...
Onun için sağa sola yolla

mayın.
Böyle uyduruktan şeylerin 

şans veya lanet getirdiğine inan
mıyorsunuz değil mi?

Siz siz olun şansa da kadere 
de bağlamayın geleceğimizi.. 
Emeğinize güvenin.

Bilginizi besleyin, yeşertin’.. 
Yolunuz aydınlansın.

Şunu hiçbir.zaman unut
mayın:

Toprağa düşmemiş .tohumu 
bulmamış .suya girmemiş ve 
güneşi görmemiş gübreye 
sadece atık denir ve hiçbir işe 
yaramaz.

Bursa’da soba zehirlenmesi
Bursa'nın merkez Osmangazi llçe- 
si'nde bir genç kız, sobadan sızan 
karbonmonokşit gazından 
zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 
Küçükbalıklı Mahallesi Kadı 
Sokak'ta oturan Türkan Solak (21), 
yakınları tarafından odasında 
baygın halde bulundu.
112 ambulansıyla Bursa Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan genç 
kızın, sobadan sızan karbonmoksit 
gazından zehirlendiği belirlendi. 
Tedavi altına alınan Solak'ın sağlık 
durumunun iyi olduğu bildirildi

Temizlik yaparken zehirlendi
Bursa'da bir bayan, tuz ruhu ile 
zeytinyağını karıştırarak oluştur- » 
duğu karışımla temizlik yaparken 
zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye göre, olay 
merkez Yıldırım llçesi'ne bağlı 
Hacıseyfettin Mahallesi 
Karadavut Caddesi'nde meydana 
geldi. Tuz ruhu ile zeytinyağını 
karıştırıp evini temizleyen 
Zühriye Aydın (42) zehirlendi. 
Baygınlık geçiren kadın, 
olay yerine gelen 112 ambulansıyla 
Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Aydın, hayati tehlike kaydıyla 
yoğun bakıma alınırken, polis olay- 
iâ âiâkâîi sörüştıiriTıâ bâşîâtıi.

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN-OKUTUN ABONE OLUN

AÂ-080 Kapadı
AA-08C Sert*- ■ ' 
imarlı 1.500 000
AA-091 Yalova y

..ll„ konut imarlı 110.000 YTL 
ouo M2 Yola cephe depolama

folu t A81 M? yola 50 mt.

wWw.kocakgayrimenkul.com
İT O A GAYRİMENKUL

BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK

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 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 Engürû 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 Engürû 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 Etüdlü 5 kat imarlı 1 600.000 YTL
AA-064 Serbest Bölge 39.183 M2 A
Sanayi İmarlı 3 000 000 YTI
AA-068 Orhangazi 19.0// M2 sanayi imarlı 1.250.000 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- 
absindo ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

4 İ4 O 550

€DAS / GCMLIK ŞUBESİ
Tel (0.224) 512 08 58

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

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik I BURSA

EE-048 Göfyaka 2.000 M2 içinde 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 
ağaçlan çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ev
meyve ağaçlı 130.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 -Kat 3+1 Deniz manzaralı 
kal arife r özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks 
kalariferli 120.000 YTL

SATILIK FABRİKA

full, lüks, ağustos 2007 teslim deniz manzaralı 10

EE-034 Orhangazi’de 33000 M2 12000M2
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
E E-049 İznik yolu 38000 M 2 13000 M2

j kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

EE-141 Ortıaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 

250.000 m

EE-160 Kurşunlu sahil 260112 tnpleks site içinde yüzme havuzu, 

özel yapım lüks, yeni 300.000 YIL

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

SATILIK ZEYTİNLİK
KAT KARŞILIĞI ARSA

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

SATILIK MÜSTAKİL EV
E E-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 Narh Köyü 75 M2 2.kat 2+1 eşyalı 2 adet yüzme . 
havuzu, spo^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-017 Gemlik merkez 110 M2 5.kat
3+1 çarşıya yakın 45.000 YTL
EB-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.

EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3*1 doğ al gaz

2*1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL

EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yoh

»r 35.000 YTL 
tır 120 B2 4.kat 3+1 full

bakımlı daire 60.000

EE-O83 Eşref Dinçer Mh. 130M2

kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

İl 55.000 YTL
EE-151 İstiklal Cad. 146 M2 9.kat 3+1 özel yapım full 
lüks daire 120.000 YTL

manzaran 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-181 Hamidiye Mh. 108 M2 < 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL 
EE«182 Hamidiye Mh. 160 M2 <

■1 doğalgaz kombili

■1 Krediye uygun

asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. 
Herli, full daire 85.000 YTL 
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 
YTL
EE-192 Manastır 80 M2 zemin S 
60 000 YTL

1 Bamılı daire 60 000

1 bakımlı daire

SATILIK DÜKKÂNI
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zomin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kıra 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 zomin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatınmlık. kelepir 75.000 YTL
EE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zomin anayol üstü 
asma katlı işyeri 160.000 YTL

EE- Hisartepe f90 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 İ05 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

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 Engürû Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarta köy içi 60.000 YTL 
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto- 
bün geçecek 120.000 YTL Ş
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatli, 
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 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 lhla.s Armutlu Tatil Köyü 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 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 tripjex sile içi denize 50 mt 220.000 YTL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde 

Kayıl No'sunıın bildirilmesi rica olunur. 

»»cim»

http://wWw.kocakgayrimenkul.com
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DSP Gemlik İlçe Teşkilatı’na kayıtlı 57 delegesinden 21 ’i oy kullandı

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

Yazı YO RUM

Ercüment ESEN 
Demokratik Sol Parti 
si Gemlik Teşkilatının 
ilçe kongresi yapıldı. 
DSP'li delegelerin 
ilgi göstermediği 
kongrede 21 delege 
oy kullandı.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonunda yapılan 
kongreye, DSP 
il Başkanı Hüseyin 
Kul, DSP Parti 
Meclis Üyesi Orhan 
Ocak, DSP eski 
Bursa Milletvekili 
A. Rahmi Beyreli, 

■i beKreterı Murat 
Özbilge, İl Mali 
Sekreteri Hilmi 
Küçük, ANAP Gem 
lik İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt ,DYP 
Gemlik ilçe Başkanı 
Faruk Güzel, MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Kaya, Saa 
det Partisi Gemlik 
ilçe Başkanı Recep 
Aygün ile çeşitli 
derneklerin başkan 
ve yönetim kurulu 
üyeleri konuk 
olarak katıldı.
Murat Özbilge, 
Hilmi Küçük ve 
Türkan Demiröz' ün 
divan heyetini oluş
turduğu kongrede 
söz alan DSP eski 
Bursa Milletvekili 
A. Rahmi Beyreli, 
AKP iktidarını 
eleştiri yağmuruna 
tutarken, bu 
eleştirilerden Milli 
Eğitim Bakan’ı da 
nasibini aldı.
AKP döneminde 
eğitim ve öğretimin 
çöktüğünü anlatan 
Beyreli, konuşmasın
da "Okullarımızda 
öğrenci öğretmen 
dövüyor, öğretmen
lerimiz bıçaklanıyor. 
Okul önleri uyuşturu
cu mekanı haline 
gelmiştir. Uyuşturu 
cular okul içlerine 
kadar girerken, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
imam Hatip Liseleri 
ile Kur’an kursları ile 
uğraşıyor.” dedi. 
Konuşmaların ardın
dan söz alan geçen 
DSP Gemlik İlçe 
Teşkilatı Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
başkanlık döne
mindeki çalışmalar 
ile partinin gelir 
gider tablosunu 
delegelere okudu. 
Gelir gider bilanço- 
sunun oylanmasının

ardından ikinci 
dönem DSP Gemlik 
İlçe Başkanlığına 
yeniden aday olan ve 
asil ve yedek üyeler 
ile İl delegelerinin 
bulunduğu 26 kişi
den oluşan tek listeli 
yönetim kurulunun 
seçimlerine geçildi. 
Hüseyin Poyraz 
başkanlığındaki 
26 kişilik yönetim 
kurulundan oluşan 
tek listeli secimde 
Demokratik 
Sol Parti Gemlik 
ilçe Teşkilatının 
kayıtlı 57 delegesin
den 21 delege oy 
kullanılırken, 
sandıktan 18 oy 
geçerli, 3 oy ise 
geçersiz çıktı. 
Demokratik Sol 
Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatının 57 
delegeye sahip 
kongresinde 
yapılan seçimlerde 
26 kişiden oluşan 
yönetim kurulunu 
21 delegenin 
sandıkta oy kullan
ması ise listede 
yer alan delegelerin 
bile seçimde oya 
katılmaması 
dikkat çekti.
Hüseyin Poyraz 
başkanlığında 

oluşturulan DSP 
İlçe yönetim 
kurulunda şu isimler 
yer alıyor : 
ASİL ÜYELER 
Mete Erdener, Bedir 
Güreşçi, Taner Özlü, 
Selahattun Yakut, 
Nuri Çekiçel, Hakkı 
Kahya, Emre Şahin,

Aşure....
İslam mutfağının geleneksel yemek kül 

türünde yer alan ve bazı özel günlerde'ha 
zırlanan aşurenin, içinde bulunan vitamin
ler, mineraller ve protein nedeniyle özellikle 
çocuklar için önemli bir besin kaynağı 
olduğu bildirildi.

Gıda Mühendisleri Odasi, yaptığı açıkla-' 
mada, Hicri takvime göre Muharrem ayının 
onuncu gününe denk gelen Aşure Günü'n 
de evlerde hazırlanan aşure çorbasının, 
Türk mutfağının önemli damak tatları 
arasında yer aldığını söyledi.

Aşure günlerinde birçok ev kadınının 
aşure hazırlayarak, komşu ve dostlarına 
ikram ettiğini belirten gıda mühendisleri 
oda yetkilileri, şöyle dedi:

"Aşure gününde birçok peygamberin 
hayatında önemli ve olumlu olaylar olduğu
na inanılır.

Bu günde, peygamberierin ve onlara 
inananların çok büyük sıkıntılardan, zulüm
lerden, baskılardan kurtulduğuna inanılır. 
Bu nedenle de aşure günlerinde her mut
fakta sabahın erken saatlerinde aşure çor
bası hazırlanmaya başlanır."

Gıda mühendisler; aşure yapma ve 
dağıtma geleneğinin her yıl sürdürüldü 
ğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aşurenin yapılış şekli bölgeye göre 
değişiyor. Ancak genel olarak, buğday, 
nohut, fasulye, kuru üzüm, kayısı, badem 
ve ceviz gibi 10'a yakın baklagil, meyve ve 
sert kabuklu yiyecekler katılıyor.

Bunun dışında bazı bölgelerde haşhaş, 
susam, nar, kenevir, kuru elma ve portakal 
gibi malzemeler de eklenebiliyor.

Türk mutfağının vitamin ve enerji 
bakımından en sağlıklı ve besleyici tatlısı 
aşuredir.

Tahıl ve kuru baklagiller birlikte kul
lanıldığı için protein, kuru meyveler kul
lanıldığı için de yoğun vitamin barındırır."

Aşure çorbasının içinde sadece bitkisel 
yağlar olduğu için de kolesterolün bulun
madığını bildiren yetkililer, katılan tüm 
besleyici malzemeler sayesinde aşurede 
B2, B1, C, A vitamininin yanı sıra bol mik
tarda demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve 
sodyum içerdiğini belirtti.

Tüm öu vitamin değerleri nedeniyle 
aşurenin sağlık için daha sık tüketilmesi 
gerektiğini vurgulayan gıda mühendisleri, 
şunları söyledi:

"Aşure, özellikle çocuklar için büyük bir 
enerji kaynağıdır. Tatlı olarak çocukların 
kolaylıkla tüketmesi sağlanabilecek aşure, 
vücut direncini artıracaktır.

Vitamin ve mineral deposu olan aşure, 
vücudun dşha dirençsiz kalabildiği bu 
dönemlerde mutlaka tüketilmelidir. Kış 
aylarında soğuk ve hastalıklara karşı 
gerekli olan enerji, vitamin ve minerallerin 
önemli kısmı aşurede bulunuyor."

Mehmet Fırat 
YEDEK ÜYELER 
Ozan Paksoy, 
Mevlüt Çakır, Ilhan 
Soysal, Yaşar Bakır, 
Abdullah Altın, 
İsmail Tutum, 
Sezgin Mutlu, Eşref 
Eren, Muzaffer 
Benzedi.

G8LYK

■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HHU

OKUYUN ■ OKUTUN 
ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ ir* »rnett®
www.gemlikkorfezgazetesi.C0rn*

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Berkay KARABULUT
Türk Telekom'un 
ADSL internet 
hizmetlerini 
sağlayan TTNet 
tarafından bir 
süredir 

devam eden kam- 
pan yanın ilgi 
görmesi, 
sektördeki Gemlikli 
işletmecilerinin de 
yüzünü güldürdü. 
Gemlik'te ADSL 
Abone

Merkezlerinden 
olan, Teknolojix 
Genç Bilgisayar'dan 
aldığımız bilgiye 
göre, 24 ay ADSL 
abonesi olmak 
koşuluğuyla, 
Airties veya

Zyxel marka 
modemlerden her
hangi biri 
müşterilere ücretsiz 
olarak sunulurken, 
2 aylık ücretsiz 
ADSL kullanımı da 
modemin yanında

veriliyor.
Internet portları 
hakkında da bilgi 
veren Teknolojix 
Genç Bilgisayar 
işletmecisi Bahri 
Akçan, Manastır böl
gesinde 512

KBPS'nin 
dışında herhangi 
bir sorun olmadığını 
ve Gemlik ve 
beldelerine 
ADSL aboneliği 
verebileceklerini 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com $
Diş Hekimi Funda Aydemir Şirin Plaza’da muayenehanesini açtı

Gemlikle yeni bir Diş Hekimi Kan bağışı yüzde 47 arttı
Berkay KARABULUT 
İbrahim Akıt Caddesi 
Şirin Plaza'da 
yeni bir diş muaye 
nehanesi açıldı. 
Diş Hekimi Funda 
Aydemirin hizmet 

| vereceği muayeneha
nenin açılışına 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin,

| Saadet Partisi İlçe 
I Başkanı Recep *

Aygün, İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin ile 
çok sayıda 
davetli katıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül açılış 
töreninde yaptığı 
konuşmada* 
diş sağlığının 
önemine değindi.

Diş sağlığı ile ilgili 
problemleri olan 
kişilerin Funda 
Aydemir gibi bilinçli 
doktorlara muayene 
olması gerektiğini 
söyleyen Kaymakam 
Baygül, yeni 
muayenehanenin

ilçemize hayırlı 
olması temennisinde 
bulundu.
Peygamberimizin 
ağız sağlığına çok 
önem veren biri 
olduğunu ve boş 
zamanlarında 
mutlaka dişlerini 

misvakladığını 
hatırlatan İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Şahinin okuduğu 
duanın ardından 
muayenehanenin 
açılış kurdelesini 
Kaymakam 
Mehmet Baygül kesti. 
Açılışın ardından 
Doktor Funda 
Aydemir, Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile AKP ilçe 
Başkanı Enver 
Şahinin diş 
sağlıklarını kontrol 
etti. Modern 
tasarımıyla 
Gemlik'te diş proble
mi çekenlere deva 
olacak olan 
muayenehane Şirin 
Plaza* da 4. katta 
bulunuyor.

Dünyanın bir çok 
yerinde insanların 
değişik nedenlerle 
birbirinin kanını dök
tüğü bir dönemde, 
Türk halkı hiç tanı
madıkları insanların 
hayatlarım kurtarmak 
için 2006'da adeta 
kan merkezlerine 
koştu.
Türk Kızılayından alı
nan bilgiye göre, 
Kızılay güvenli kan 
teminine yönelik 
yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında 2004 
yılında bin 886 olan 
gezici kan alma ekip 
sayısı, 2005 yılında 3 
bin 187'ye, 2006 
yılında ise 8 bin 
304'e yükseldi. 
Bu çalışmaların da 

•yardımıyla geçen yıl - 
Kızılay'ın kan merkez 
lerine gelerek kan 
bağışında bulunan-. 
ların sayısında bir 
önceki yıla oranla 
yüzde 47 artış 
görüldü. Kızılay'ın 
kan merkezlerine 
2005 yılında toplam 
342 bin 146 kan 
bağışı gerçek
leşirken, geçen yıl 
bu rakam 502 bin 
102*ye ulaştı. Aynı 
dönemde eritrosit 

süspansiyonu, taze 
donmuş plazma, 
trombosit süspansiy
onu üretim miktarları 
da yüzde 38 arttı. 
Kan bağışında 2005- 
2006 yılı verileri kar 
şılaştırıldığında sivil- 
asker oranlarında, 
sivil kan bağışlarının 
oranının arttığı 
dikkati çekti. 2005 
yılında toplam bağış 
sayısı 342 bin 146 
iken, bunun 263 bin 
16'sı (yüzde 77) sivil 
bağışı olarak gerçek
leşti. 2006 yılında ise 
toplam bağış sayısı 
502 bin 102'ye çıkar 
ken, sivil bağışı 394 
bin 363 (yüzde 79) 
olarak kaydedildi 
Kan bağış sayısı böl
gelere göre incelendi 
ğinde ise en çok 
kan bağışının 
Marmara Bölgesi'nde 
yapıldığı gözlendi. 
Marmara Bölgesel 
Kan Merkezi, 
geçen yıl 172 bin 24 
ünite ile en çok 
bağış alan bölgesel 
merkez olurken, 
bunu 102 bin 359 
üniteyle Orta 
Anadolu Bölgesel 
Kan Merkezi 
(Ankara) izledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


5 Şubat 2007 Pazartesi Sayfa 5

Gemlik Özdilek’e görkemli açılış
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Tekstil ve perakende 
sektörünün önde 
gelen firmalarından 
Ozdilek A.Ş. Alışveriş 
Merkezleri arasına bir 
yenisini daha ekleri. 
Özdilek Alışveriş 
Merkezleri'nin 13'ncü 
satış noktası olan ' 
Gemlik Özdilek, 
Cumartesi günü 
düzenlenen görkemli 
bir törenle hizmete 
girdi. Gemlik'in yanı 
sıra çevre il ve 
ilçelere de hizmet 
verecek tesiste; mar
ket, mağaza, kafe- 
restaurant ve 
çocuk oyun merkezi 
bulunuyor. Tesis, 
haftanın yedi günü 
08.00-23.00 saatleri 
arasında açık olacak. 
Yalova asfaltı ile 
Çevre Yolu kavşağın
da yapılan tesisin 
açılış törenine Vali 
Nihat Canpolat, AKP 
Grup Başkanvekili 
Faruk Çelik, TBMM 
Plan ve bütçü 
Komisyonu Üyesi 
Altan Karapaşaoğlu, 
AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Celal 
Sönmez, Nergis

Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Cavit 
Çağlar, TBMM eski 
Başkanı İsmet 
Sezgin'in yanı sıra 
çok sayıda davetli 
Gemlik'li katıldı.
Sanayi ve Siyaset 
dünyasının yoğun 
ilgi gösterdiği törenin 
açılış konuşmasını 
yapan Özdilek 
Alışveriş Merkezleri 
ve Tekstil Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Özdilek, tesis hakkın
da ayrıntılı bilgi verdi. 
Özdilek, Gemlik 
Alışveriş Merkezi’nin 
18 bin 700 metrekare
lik bir alan üzerine 
kurulu olduğunu 
belirten Hüseyin 
Özdilek, "8 bin 600 
metrekare satış alanı
na sahip tesisimizde 
market, mağaza, 
kafe-restaurant ve 
çocuk oyun merkezi 
bulunuyor. 10 bin 
metrekarelik otopark 
alanında 350 araç 
park yapabiliyor ve 
30 bin adet ürün 
çeşidi ile alışveriş 
merkezimiz 170 per
sonele İstihdam 
çağlıyor'' dedi. 
BÜYÜYORUZ 
Firma olarak Türkiye 
genelinde toplam 120 
bin metrekare satış 
alanına ulaştıklarını 
ve 4 bin 253 kişiyi 
istihdam ettiklerini 
anlatan Özdilek, 370 
milyon YTL'lik ciro, 
60 milyon YTL'lik 
işçilik ödemesi ve 27 
milyon YTL'lik direkt 
ve en direkt vergi 

ödemeleri ile 
Türkiye'nin her yıl ilk 
500 sanayi kuruluşu 
arasında yer 
aldıklarını ifade etti. 
GEMLİK'E 
İLKÖĞRETİM OKULU 
Gayri Safi ve Milli 
Hasıla'dan kişi başına 
gelirin 10 bin dolar 
seviyelerine çıkması 
için firma olarak üzer
lerine düşen görevi 
yapacaklarını kayde
den Özdilek, "Önce
likli amacımız ticaret 
yapmak değil, ülke 
ekonomisine ve 
kalkınmaya katkı 
sağlamaktır.
Türkiye'nin eğitime 
verdiğimiz değeri 
hiçbir şey ile ölçe- 
meyiz. Daha önce 
kendi kaynaklarımız
dan yaptırarak Milli 
Eğitim Bakanlığı'na 
devrettiğimiz 
okulların sayısını 
2008 yılında artıra
cağız. İnegöl ve 
Gemlik ilçelerimizde 
2 ilköğretim okulu 
yaptıracağız" 
diye konuştu.
VALİDEN
TAM DESTEK
Vali Nihat Canpolat da 
Özdilek'in sadece 
kendisine çalışan bir 
firma olmadığını, 
bulunduğu yöreye 
mutlaka sosyal 
anlamda katkı 
sağlayan büyük bir 
kuruluş olduğunu dile 
getirdi. İşadamı 
Hüseyin Özdilek'in 
Gemlik'in kalkınması
na katkı sağlaya
cağından şüphesi 
olmadığımı bildiren 
Canpolat, "Özdilek 
artık Gemlik'e de yer
leştiğine göre, burada 
en kısa zamanda 
İlköğretim okuluna 
başlayacak. Ama 
ben inanıyorum ki, 
devamı da kesinlikle 
gelecek. Kendilerine 
hayırlı kazançlar dili 
yoruz. Gemlik'e ve 
ilçe halkına hayırlı 
uğurlu olsun" dedi. 
Konuşmaların

ardından alışveriş 
merkezinin açılış 
kurdelesini Vali Nihat 
Canpolat, AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ve. 
TBMM eski Başkanı 

İsmet Sezgin kesti. 
Protokol üyeleri 
daha sonra alışveriş 
merkezini gezerek, 
çeşitli ürünlerin 
satışa sunulduğu 
reyonları incelediler. 
Halkın da büyük 
ilgi gösterdiği 

açılışta çeşitli 
promosyonlar veriliş 
ücretsiz yiyecekler 
dağıtıldı.
Özdilek Gelnlik 
mağazası günün 
geç saatlerine kadar 
Gemliklilerle dolup 
taştı.
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Minibüsçülere alternatifli dönüşüm
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistemi şehrin doğu yakasında devreye alması ile 

birlikte, bölgedeki 600 minibüsçü için toplu ulaşıma entegre etme çalışmaları da yoğunluk 
i kazandı. Toplu ulaşımda fiyat istikrarını korumayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 

yeni satın aldığı 70 Mercedes otobüse 15 ilave ile konforlu otobüs sayısını 85'e çıkartırken,
• toplam 300 otobüsünü de uzun hatlarda fiyat istikrar ve Bursaray'ı destekleme 

unsuru olarak aktif tutmayı sürdürecek.
Bursa Esnaf Odaları 
Birliği Başkanı Arif 
Tak'ı ziyaret eden 
minibüsçüler, 
doğu ve kuzey 
güzergahlarında 
çalışan esnafın daha 

I önce batıda olduğu 
; gibi 2-3 minibüse 
| bir otobüs olarak 
, dönüştürülmesi 

konusunda destek 
istedi. Ancak böyle 
bir dönüşüm 
fiziken mümkün 
gözükmüyor.

I Bu batlardaki 600 
minibüsün 300 
otobüse dönme ihti- 
mali bulunmuyor.

’ Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım

i Daire Başkanlığı 
■ ise şehir içinde yıl

lardır verilmeyen 
S plakaların sayısını 
arttırarak işçi ve 
öğrenci servislerinde- 

| ki aşırı yükselen 
' fiyatları yerine 

oturtmayı hedefler 
i ken, toplu ulaşımda 

da doğu ve kuzey 
i yakasında dönüşümü 
| sağlamayı hedefliyor. 
I Uzmanlar, şehrin 
■ doğu ve kuzey böl- 
. gelerindeki hatlarda 
| yolcu sayılarını tespit 

etti. Batı güzergah 
larında bir halk oto
büsüne 300-350 yolcu 

( düşerken, doğuda bu 
miktar 650-700'ü 
buluyor. Batı'da 1.5 * 
YTL'ye yolcu taşınır 
ken, doğuda 1.25'lik 
ücret ile kazanç daha 
yüksek oluyor. 600 
minü büsün ortadan 
kaldırılması da bu 
sebeple kolay olmay
acak. Doğu’da 60 ila 
80 özel halk otobüsü 
ancak sisteme fiziken 
dahil olabilecek.
İLK TEKLİF 
GÜRSU'DAN 
Büyükşehir'e 
bağlanan Gürsu 
llçesi'nde 80 
minibüsçü Başkan 
Hikmet Şahln'in 
ilçe ziyaretinde 4 
minibüse bir otobüs 
teklifinde bulundu. 
Başkan Şahin, 
şu anda 3 tane 
büyükşehir oto
büsünün çalıştığı 
Gürsu'da minibüsçü- 
lerin UKOME planla
ması olan 5 minibüse

bir otobüs teklifini 
kabul etmeleri 
halinde 3 körüklü 
otobüsü servisten 
çekmeye hazır 
olduğunu söyledi. 
Şahin, "Biz toplu 
ulaşımda vatandaşın 
en uygun fiyatla 
ulaşımını sağlamak 
için bulunuyoruz. Bu 
şartlara uyarsanız, 
biz Gürsu'ya koy
duğumuz 3 otobüsü 
seferden kaldırır 80 
minübüse karşılık 
16 otobüsü burada 
devreye alır ve 
minibüsçü 
esnafımızın sisteme 
entegrasyonunu 
sağlarız. Bu bölgede 
16 otobüs ile 
farklı güzergah 
alternatifleri 
oluşturarak vatan
daşın pratik ulaşımını 
da sağlarız" dedi. 
Gürsu'daki 
minibüsçülerin 
iletişime açık mantıklı 
yaklaşımlarına 
karşılık Kestel 
hatlındaki 
minibüsçüler ise 
4 minibüse bir 
otobüs teklifine bile 
sıcak bakmıyor. 
DOĞUDA 300 TANE 
OTOBÜS NASIL 
ÇALIŞACAK? 
Ulaştırma Dairesi 
Başkanlığı uzmanları, 
batıdaki entegrasyon 
gibi 2-3 minübüse bir 
otübüs beklentisinin 
şu anda güzergahlar
da fiziken uygulan
masının mümkün 
olmadığının altını 
çiziyor. Bu sebeple 
uzun zamandır servis 
plakası verilmeyen 
sahada minibüsler
den servisçiliğe 
dönüş başlatılacak. 
Bin civarında kaçak 

servis aracı ile daha 
sıkı mücadele 
yapacak olan 
belediye, servis 
ücretlerinde taşların 
yerine oturması için 
bir minibüs plakasına 
iki tane servis plakası 
verecek.
Belediyenin bu 
teklifine yolcusu 
az bazı minibüs 
güzergahlarındaki 
esnafın çok sıcak 
baktığı öğreniliyor. 
Belediye şu anda 
150-180 bin YTL 
arasında olan 
minibüs plakalarını, 
2 adet tanesi 80-90 
bin YTL arasında 
olan servis plakaları 
ile değiştirmiş ola
cak. Bu şekilde 
100-150 minibüsün 
servis taşımacılığına 
geçmesi ile araç 
sayısı 450'ye 
düşürülecek. Bazı 
kısa hatlı minibüs 
güzergahlarında da 
150 araç planlanarak, 
kalan 300 minibüsün 
60 otobüse 
dönüştürülmesi 
hedefleniyor. 
Burulaş yetkilileri 
ise, ulaşımda aktif 
olarak görev 
almalarının toplu 
ulaşım fiyatlarını 
dengede tutmak ve 
Bursaray'ı dikey hat
larla besleyerek canlı 
tutmak için şart 
olduğunu belirtiyor
lar. Bu arada belediye 
Bursaray'da yeni 
yatırımlarını 
sürdürmek ve geri 
ödemelere destek 
olmak için, Belediye 
Otobüs İşletmesi ile 
Burulaş'taki toplam 
300 otobüsü de 
Görükle-Siteler gibi 
çok uzun yeni hatlar

da çalıştırarak şehir 
için ulaşımı daha da 
aktifleştirecek. 
BURSA TRAFİĞİNİN 
KURTULUŞU 
TOPLU ULAŞIM 
PLANLAMASINDA 
Uzmanlar Büyükşehir 
Belediyesi olarak çok 
önemli bir startejîk 
dönemde olduklarını 
belirterek, yeni devr
eye alınan toplu 
konut sahaları ve 
gelişen mahallerden 
toplu ulaşım için 
alternatif güzer
gahları oluşturmayı 
hedeflediklerini, 
kaliteli araçlar ile iyi 
toplu ulaşımın özel 
araç kullanımı mini
mum seviyeye 
indirerek şehir trafiği
ni rahatlatacağına 
dikkat çekiyorlar. Bu 
çerçevede İstanbul 
ve Ankara 
belediyelerinin yakın 
zaman biner adet 
yeni otobüsü devreye 
alacağını hatırlatan 
toplu ulaşım uzman
ları, Balıkesir'in 
Bandırma llçesi’nde 
bir minibüse bir oto
büs alan esnafın 
şimdi yolcu azlığı 
sebebiyle kredi 
borçlarını 
ödeyemediklerini 
hatırlattı. Bu arada 
belediye yetkilileri, 
minibüs taşı
macılığında 
ayakta ve yoğun 
yolcu ile çok tatlı 
olan kazançların 
belki normal 
seviyelere ineceğini, 
makul karlılık ile 
sistemin vatandaş 
lehine çalıştırılacağını 
söyledi.
ŞEHİR İÇİNDEKİ 
DOLMUŞLAR DA 
KALDIRILACAK 
Bu arada UKOME 
uzmanları, Atatürk 
Caddesini kilitleyen 
dolmuşlarında taksi 
ve değişik güzer
gahlarda minibüs 
uygulaması ile 
şehir merkezinden 
kaldırılmasının 
planlandığını, ikinci 
kademe çalışmada 
tarihi kent merkezinin 
rahatlatılması 
için değişik uygula
malar planlandığını 
bildirdi.

Tanış; ‘Yaratılan 
gündem suni olarak 
halka yansıtılıyor’

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hilmi 
Tanış, yaratılan gündemi suni olarak 

halka yansıtıldığını belirterek, 
atasözünü örnek gösterdi.

“Kurtlar puslu 
havayı sever' diyen 
Tanış, yaptığı yazılı 
basın açıklamasında 
şöyle dedi: 
"Yine birileri gün
deme suni bir sis 
yaydı. Yetmiyormuş 
gibi birde ipin üstü 
ne bir cambaz konul
du. Herkes Hrant 
DİNK cinayetiyle 
ilgili olarak İstanbul, 
Samsun, Trabzon 
üçgeninde gezinir 
ken Ankara da 
oldukça enteresan 
hadiseler yaşan
maya devam edildi. 
İnsan canı elbette en 
kutsaldır. Bizler 
Mevlana geleneğin
den gelen ve besle
nen bir görüşün 
temsilcileriyiz ki 
Mevlana'mız terazi 
nin bir kefesine bir 
damla kanı, diğer 
kefesine de bütün 
kainatı koysanız 
yinede o bir damla 
kan ağır basar diyor. 
Ama bu demek 
değildir ki bu 
cinayetin ardından 
cenaze töreninde ve 
devletin hantal 
yapısında meclisin 
gündeminde Anka 
ra'nın misafirlerinde 
neler yaşandığını, 
nelerin olup bittiğini 
bazılarının yaptığı 
gibi oturup sadece 
seyredeceğiz.
Bu olayın ardından 
ortaya atılan iddialar 
ve verilen ifadeler 
ışığında devletimizin 
köhnemiş bürokratik 
ve oligarşik yapısını 
kurumlar arasındaki 
iletişimsizliği ve 
kavgayı ele alması 
gereken meclis hiç 
bunlarla ilgilenmiyor. 
Kimin hazırladığı 
hangi merkezden 
pompalandığı belli 
olmayan bir petrol 

BU6SR HfiKİMİYCT VE K€NT 
GRZ€MNdlflN ve REKLAM 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 Faz: 513 35 95

yasasını alel acele 
gündemine alıyor ve 
kanunlaştırıyor. Bu 
petrol yasası met
nine baktığımızda 
bize yeni Irak anaya 
sası ve kanunlarını 
hatırlatmaktadır. 
Meclis başkanı bu 
durumla ilgili olarak 
bir açıklama yapma 
sı gerekirken onun 
derdinin de Cum 
hurbaşkanlığı maka 
mına ulaşmak oldu 
ğu ortaya çıkmak
tadır. Bütün bunlara 
baktığımız da AKP 
hükümeti bir kez 
daha bu kadarına da 
pes dedirtmiştir. 
Artık herkes bölge 
barışı ülkemiz ve 
milletimizin bölün
mez bütünlüğü ve 
toplumsal barış 
denilince referansı 
mecburen Ûsnianlı 
da aramaktadır. Kürt 
vatandaşlarımız 
OsmanlI da problem
siz yaşadık diyorlar. 
Ermeni vatandaşları 
mız OsmanlI da 
problemsiz yaşadık 
diyorlar. Bölge halk
ları ha keza öyle. 
Balkanlar, Tüm 
Ortadoğu ve bir 
dönemler OsmanlI 
idaresinde yaşayan 
Kuzey Afrika Osman 
hyı aramaktadır.
Bizde onlara diyoruz 
ki; sizin aradığınız 
Milli Görüştür. Sizler 
itiraf etmeseniz de 
sizin Osmanlı 
dediğiniz şey Milli 
Görüştür. Zira 
Osmanlı bir asır 
önce yıkıldı. Şimdi 
Milli Görüş var. 
Çıkarın ağzınızdaki 
baklayı, çözün 
dilinizin ucundaki 
şifreyi ve Milli 
Görüş gelsin. Bu 
yaşanılanların 
hepsi bitsin"

demlik Körfez'internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Erdoğan ‘Geçmişin borcunu ödüyoruz1
"IMF'ye olan borç 23,5 milyar dolardan 10.7 milyar dolara düştü."
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
iktidarları döne
minde, Türkiye’nin 
IMF'ye olan borcunu 
23 buçuk milyar 
dolardan 10 milyar 
700 milyon dolara 
düşürdüklerini 
belirterek, geçmiş 
hükümetleri eleştirdi. 
Erdoğan: "Hepsi 
borçlandı, borç 
ödemedi bunlar. 
Biz geçmişin bor
cunu ödüyoruz" 
dedi.
Başbakan Erdoğan, 
İzmir çevre yolunun 
açılış törenine katıldı.

İstihdama vergi indirimi desteği
"İstihdam üzerindeki vergi yükünü 2007'de azaltmaya çalışıyoruz."
İstihdam üzerindeki 
vergi yükü azalacak. 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
bu amaçla 2007'de 
bir düzenleme yapma 
gayretinde olduk
larını söyledi. 
İstanbul'da 
na7AİArilorin istih
dam üzerindeki vergi 
yüküyle ilgili soru
larını yanıtlayan 
Unakıtan, "Ben 
inanıyorum ki istih
damdaki vergi 
yükünü azaltmak 
suretiyle Türkiye'nin 
rekabet gücünü art
tırması şart. Başka 
bunun yolu yok" 
dedi.
Unakıtan, söz 
konusu düzenle
menin ne zaman 
yapılacağına ilişkin

Elektrikte güvence birim bedelleri arttı
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK), elektrikte 
güvence birim 
bedelleri, sabit 
bağlantı tarifeleri 
ile kesme bağlama 
bedellerini artırdı. 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanan Kurul'un 
konuya ilişkin 
Kararına göre, 
söz konusu bedeller 
ve tarife, Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından 
yayımlanan Eylül 
ayı itibarıyla 12 aylık 
TÜFE değişim oranı 
dikkate alınarak

borçlanmayı yaptı? 
AK Parti.iktidarı mı

Erdoğan şunları 
söyledi: "Kim bu

soruya, "2007'ye 
yetiştirmek için 
uğraşıyoruz.
Bütün gayretimiz 
bu, yaza, bahara 
çıkarmak.
Bilmiyorum ama 
2007'de bunu 

artırıldı.
Buna göre, 
Elektrik Piyasasında 
Güvence Bedellerinin 
Hesaplanması ve 
Güncelleştirilmesine 
ilişkin Usul ve 
Esaslar uyarınca 
YTL/kilowaat başına 
güven birim 
bedeli sanayi ve 
ticarethanede 25,6 
YTL, mesken, şehit 
aileleri ve muharip 
gazilerde 8,6 YTL, 
tarımsal sulama, 
aydınlatma ve 
diğer de 12 YTL 
olarak belirlendi. 
Elektrik Piyasasında 
Dağıtım Bağlantı

Türkiye'nin çıkarması 
lazım" cevabını 
verdi.
Vergi iadesi için fiş 
toplanması uygula
masıyla ilgili bir soru 
üzerine de Unakıtan, 
Asgari Geçim

Bedelleri 
İle Uygula 
maya 
ilişkin Usul 
ve Esaslar 
çerçeve 
sinde sabit 
bağlantı 
tarifeleri, 
kurulu 
gücü 0-15 
kw'de 24,5 YTL, 
15-100 kw'de 61,4 
YTL, 100 kw üzerinde 
72,9 YTL, orta 
gerilimde 0-400 
kva'da 326,7 YTL, 
400 kva üzerinde 
553,6 YTL olarak 
saptandı. Kurul, 
Elektrik Piyasasında 

yaptı? Bizden önceki 
iktidarlar yaptı.
Kaç tane hükümet 
geldiyse hepsinin 
de bunda payı 
var. ANAP'ın da var, 
CHP'nin de var, 
DYP'nin de var, 
DSP'nin de var, 
MHP'nin de var, 
hepsinin var.
Hepsi de borçlandı. 
Borç ödemedi bunlar. 
23 buçuk milyar 
dolarla teslim aldık 
ama şimdi 10.7 mil
yar dolara düştü 
borcumuz. Biz, 
geçmişin borcunu 
ödüyoruz."

Indirimi'ne ilişkin 
düzenlemenin 
Meclis’te kısa 
sürede yasalaşa
cağını söyledi. 
Unakıtan; bu 
nedenle vergi 
iadesi için fiş 

biriktirilmesine gerek 
nlmariıâını ancak 
her hizmetin fişinin 
mutlaka alınması 
gerektiğini kaydetti. 
Kemal Unakıtan, 
Mecidiyeköy 
Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı'nın 
resmi açılışını da 
yaptı. Ocak ayında 
hizmete giren 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı 500 
büyük mükellefe 
hizmet veriyor.

Uygulanacak 
Kesme Bağlama 
Bedellerine İlişkin 
Usul ve Esaslar 
çerçevesinde 
kesme bağlama 
bedelleri ise alçak 
gerilimde 7,8 YTL, 
orta gerilimde 
67 YTL oldu.

Yolun karşısına geçerken 
araç altında kaldı

Bursa'da bir şahıs, 
yolun karşısına 
geçmeye çalışırken 
araç altında kaldı. 
Polislerin yardım 
talebini reddeden 
şahsın ayağı kırıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
olay Osmangazi 
İlçesi Cemal Nadir 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Gece saat 04.30 
sıralarında alkollü 
olduğu halde yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Z.Y. (35) 
isimli şahıs, 
çarpma sonucu 
16 Z 0033 plakalı

Sinemada film izlerken 
çantasını kaptırdı

Bursa'da bir 
bayanın, sinemada 
film izlediği sırada 
çantası çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi llçesi'ne 
bağlı Akpınar 
Mahallesi Kültür 
Merkezi sinema 
salonuna film izle
mek için gelen 
Sedef Efe (39), film 
başladıktan sonra 
çantasını yanındaki 
boş koltuğun üzerine 

Soğuk hava etkisini sürdürecek
Soğuk ve yağışlı hava, yurt genelinde 
hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 
bugün Doğu Akdeniz'de (Anamur, Silifke, 
Mersin, Adana, Hatay, İskenderun) etkili 
sağanak yağış, yurdun kuzey, iç ve doğu 
bölgelerinde de kar yağışı bekleniyor. 
Kar yağışı, özellikle iç Anadolu'nun 
güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde etkili olacak.

Askerlik cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Rıza Oğlu ERCAN KÖŞE 
Devrek Askerlik Şubesi

aracın altında kaldı. 
Yaşanan kazada 
ayağı kırılan ve 
ağzı ile burnundan 
yaralanan Z.Y, polis
lerin yardım talebini 
çevirerek eve gitmek 
istedi. Buna rağmen 
Z.Y, 112 Acil Servis 
ekiplerince Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
16 Z 0033 plakalı 
aracın sürücüsü 
Bilal S. ise Çarşı 
Polis Karakolu 
ekiplerince gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

bıraktı. Filmin başla
masıyla birlikte 
karanlıktan istifade 
eden kimliği belirsiz 
bir kişi, Efe'nin çan
tasını alarak kayıp 
lara karıştı. Film 
bitimi çantasının 
olmadığını fark eden 
Efe, polisi arayarak 
ihbarda bulundu.
Sedef Efe'nin başvu
rusu üzerine soruş
turma başlatan polis, 
kimliği belirsiz şah
sın peşine düştü.
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Bursa, Türkiye’nin en büyük Kent Meydanına kavuşuyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 
Hikmet Şahin, 
yıllardır kentin 
merkezinde adeta 
bir harabe halinde 
duran Santral Garaj’a 
yapılan ve projesi 
ilgili bütün oda 
başkanlarının oybir
liği ile ulusal bir 
yarışmayla seçilen 
Kent Meydanı 
Projesi’nin tamam
landığında dünyanın 
sayılı kent meydan
larından biri olacağını 
söyledi.
Başkan Şahin, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı 
Özgen Keskin, 
Osmangazi Belediye 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, 
AK Parti Büyükşehir 
Belediyesi Grup 
Sözcüsü Şakir 
Ermiş ve büyükşehir 
belediye meclis 
üyeleriyle birlikte, 
Santral Garaj’daki 
inşaat alanında 
fiziki gerçekleşmesi 
yüzde 45 seviyesine 
ulaşan Kent 
Meydanı Projesi’nde 

j incelemelerde 
’ bulundu.

“Özlenen Bursa 
hayallerimizde gizli”

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
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

i

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ 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 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 

Vfâcîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax:51410 21

“En büyük çınar bir 
tohumda, en büyük 
kuş bir yumurtada 
gizliydi. Özlenen 
Bursa da bizim 
hayallerimizde 
gizli” şeklinde 
Bursa’nın yıllardır 
biriken sorunlarına 
bir bir çözüm ürettik
lerine dikkat çeken 
Şahin, “Paris’in 
simgesi Eyfel Kulesi 
yapılırken, demir 
yığını denilerek karşı 
çıkılmıştı. Bugün 

dünya oraya koşuyor. 
Boğaz Köprüsü’nü de 
o dönemin başbakanı 
sayın Süleyman 
Demirel yaptığında 
rahmetli Bülent 
Ecevit karşı çıkmıştı. 
Bugün yetmiyor, 
ikinci yapıldı, 
üçüncüsüne ihtiyaç 
var, hatta şimdi 
tüp geçit yapılacak. 
Acemler Kavşağı da 
12 yıldır konuşuluyor, 
bazıları karşı 
çıkıyordu. Eskiden 

saatlerce Acemler 
trafiğinde bekleyen
ler, bugün bize dua 
ediyor. Kent 
Meydanı Projemiz 
de, tamamlandığında 
Türkiye’nin en . 
büyük meydanı 
olacak” dedi. 
Şahin: “Bursa’da bir 
zihniyeti değiştirdik” 
“Taş devri dünyada 
taşlar bittiği için 
sona ermedi.
Zihniyet değiştiği 
için bitti” şeklindeki 
söze vurgu yaparak, 
kendilerinin de 
Bursa yerel 
yönetimler 
zihniyetini 
değiştirdiklerini 
ifade eden Şahin, 
“Herkes *bu kadar 
yatırımı yapacak 
kaynağı nereden 
buluyorsunuz?’ 
diye soruyor. 
İşte sarı otobüsler, 
kent mobilyaları 
kasamızdan para 
çıkmadan oluyor. 
Burulaş’ı önceden 
Büyükşehir 
finanse ederken, 2006 
yılında 23 
milyon YTL kazanç 
elde etti.
Hızlı feribot, teleferik 
projeleri de Bursa 
yerel yönetimler zih
niyetindeki değişik
liğin en çarpıcı örnek
leridir” 
diye konuştu.

Barajlarda 
doluluk oranı 

yüzde 25’e 
düştü 

Büyük kentlere 
içme suyu sağlayan 
barajlarda doluluk 
oranı 2 Şubat 
itibariyle yüzde 
25'e düştü. 
DSİ, geçen yıl 
aynı dönemde 
doluluk oranının 
yüzde 43 olduğunu 
bildirdi.
ANKA'nın 
edindiği, DSİ 
Genel 
Müdürlüğü'nün 
ülke genelindeki 
son su mevcudu 
çalışmasına göre, 
içme ve kullanma 
suyu amaçlı 
barajların doluluk 
oranı; İstanbul'da 
yüzde 53.5, 
Ankara'da yüzde 
9.3, İzmir'de yüzde 
30.1, Bursa’da 
yüzde 27.6 
seviyesinde 
ölçüldü.

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ 
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

EMLAK VERGİSİ KANUNU 
HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER (2)

Cumartesi gününden devam...
1.2. Özürlülerin İndirimli Bina Vergisi 

Oranından Yararlanma Usul ve Esasları
1.2.1. İndirimli Bina Vergisi Oranından 

Yararlanacak Olan Özürlüler
Türkiye sınırları içinde; brüt yüzölçümü 

200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olan, tek 
meskende hisseye veya tek meskenin intifa 
hakkına sahip bulunan özürlüler bu mesken- I 
leri için Bakanlar Kurulunca 2006 yılına ait 
belirlenen indirimli (sıfır) bina vergisi oranın
dan yararlanacaklardır. Özürlülerin indirimli 
bina vergisi oranından yararlanabilmeleri 
için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet 
hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu 
raporu ile ilgili belediyelere belge
lendirmeleri gerekmektedir.

1.2.2. İndirimli Bina Vergisi Oranının 
Uygulanmasına İlişkin Hususlar

Emlak Vergisi Kanununun 8 inci mad
desinde yer alan indirimli bina vergisi oranı 
uygulaması ile ilgili olarak düzenlenmiş 
bulunan 38 Seri No'lu Emlak Vergisi 
Kanununun Genel Tebliğinin 1/3 bölümünde 
yer alan hususlar özürlüler için de uygu
lanacaktır.

1.2.3. İndirimli Bina Vergisi Oranından 
Yararlanacak Olan Özürlülere İlişkin Bildirim

İndirimli bina vergisi oranından yarar
lanacak olan özürlüler tarafından; genel 
tebliğ ekinde yer alan dilekçe (Ek : 1) ile bir
likte, yine genel tebliğ ekinde yer alan "Tek 
Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar 
Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi 
Formu" (Ek:2) düzenlenerek (Dilekçe ve 
Bildirim Formu’nun internetteki www.gelir- 
ler.gov.tr adresinde bulunan örneğinin 
düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) İlgili 
belediye başkanlığına verilecektir. İndirimli 
bina vergisi oranından yararlanmak için 
gerekli olan özürlülerin özürlü olduklarını 
belgeleyen tam teşekküllü Devlet has
tanesinden alınan sağlık kurulu raporunun 
aslı dilekçeye eklenecektir.

1.2.4. İndirimli Bina Vergisi Oranı 
Uygulamasından Yararlanmaması Gereken 
Özürlülerin İndirimli Bina Vergisi Oranından 
Yararlandıklarının Tespit Edilmesi Halinde 
Yapılacak İşlemler

İndirimli bina vergisi oranından yararlan
ma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı 
taahhütte bulunmak suretiyle indirimli bina 
vergisi oranından yararlanan özürlüler ile 
durumlarında meydana gelen değişikliği 
bildirmeyen özürlülerden alınması gereken 
vergi, cezah olarak gecikme faizi ile birlikte 
alınacaktır.

2. İndirimli Bina Vergisi Oranından 
Yararlanan Diğer Mükelleflere İlişkin uygu
lanacak Usul ve Esaslar

İndirimli bina vergisi oranından özürlüler 
ile birlikte, Türkiye'de brüt yüzölçümü 200 
m2 yi geçmeyen tek meskeni olan;

Kendisine bakmakla mükellef kimsesi 
olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar 
hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını 
belgeleyenler, Gelirleri münhasıran kanunla 
kurulan sosyal güvenlik kurumlarından 

•> aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar, Gaziler, 
Şehitlerin dul ve yetimleri, yararlanmaktadır.

Söz konusu mükelleflerin indirimli bina 
vergisi oranından yararlanmalarına ilişkin 
usul ve esaslar 38, 44 ve 45 Seri No'lu Em 
lak Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde açık
lanmıştır. Kendisine bakmakla mükellef kim
sesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olan
lar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını 
belgeleyenler, gelirleri münhasıran kanunla 
kurulan sosyal güvenlik kurumlarından 
aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar, gaziler 
ve şehitlerin dul ve yetimlerinin indirimli 
bina vergisi oranından yararlanmaları 38,44 
ve 45 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu 
Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esas 
lara göre uygulanmaya devam edilecektir.

http://www.gelir-ler.gov.tr
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Trafik cezaları PTT’den yatırılabilecek
Trafik para cezaları, 
bugünden itibaren 
PTT şubelerinden de 
yatırılabilecek.
PTT Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, PTT, Gelir 
İdaresi Başkanlığı, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü arasında
ki protokolün bir 
süre önce imza
landığı anımsatıldı. 
Açıklamada, 
protokol

Bu yıl doğalgaz tüketimi artacak
Türkiye'de 2007 yılın
da doğal gaz kul
lanımı, 2006 yılına 
kıyasla yüzde 20 
oranında artacak.
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) "2007 Yılı 
Doğal Gaz Tüketim 
Tahmini" çalışmasını 
tamamladı. Buna 
göre, 2007 yılında 
kullanılan doğal gaz 
miktarı geçen yıla 
oranla yüzde 20 
artarak 30,1 milyar 
metre küpten, 36,2 
milyar metre küpe 
çıkacak. EPDK'nın 
tahminlerine göre, 
bu yılın sonunda 
konutlarda 8,9 
milyar metre küp, 
sanayide 9 milyar 
metre küp, elektrik

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

Az kullanılmış 
40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 
513 96 83 GEMLİK

KİRALIK DAİRE ELEMANLAR ARANIYOR

gereğince, 
Karayolları Trafik 
Kanunu'na göre 
kesilen trafik 

enerjisi üretiminde 
de 18,2 milyar metre 
küp, gübre sek
töründe de 16 milyon 
metre küp doğal 
gaz tüketilecek.
Türkiye'de 5 yıl önce, 
konutlarda 2,9 milyar 
metre küp, sanayide 
2,2 milyar metre küp, 
toplamda ise 17 mil
yar metre küp doğal 
gaz tüketiliyordu. 
tPDK'nın tespitlerine 
göre, 2007 yııinda 
İstanbul'da 4,8 milyar 
metre küp, Ankara'da 
1,9 milyar metre küp, 
Bursa'da 607 milyon 
metre küp, İzmit'te 
578 milyon metre küp 
doğal gaz tüketile
cek. Eskişehir'de 266 
milyon, Çorlu'da 200 
milyon, İzmir'de 180 

para cezaları ile 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri

milyon, Erzurum ve 
Konya'da 158 milyon, 
Trakya'da 157 milyon, 
Kayseri'de 152 mil 
yon, Çorum'da 130 
milyon, Samsun'da 
102 milyon, Sivas'ta 
ise 47 milyon metre 
küp doğal gaz tüketi
mi bekleniyor.
2006 yılında 862

Hakkında Kanun'un 
21. maddesine 
istinaden kesilen 
erişme kontrollü kara 
yollarından kaçak 
geçiş ücreti ve 
cezalarının PTT 
şubelerinden de 
yatırılabileceği 
kaydedildi.
PTT açıklamasından, 
söz konusu 
cezaların PTT 
aracılığıyla 
tebliğ ve tahsiline 
bugünden itibaren 
başlanacağı ifade 
edildi.

milyon metre küp 
olan doğal gaz 
üretimi de 2007 
yılında toplam 1 mil
yar 161 milyon metre 
küpe çıkacak.
Türkiye'de doğal gaz 
üretimini TPAO, 
Amity Oil ve Thrace 
Basin şirketleri 
yapıyor.

Sosyal güvenlikte 
‘Açıkgözlülük1 oyunu
Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 
hazırladığı "Sosyal Güvensizlik 
Raporu", sosyal güvenlik şem

siyesi altına girmek’isteyen 
açıkgöz vatandaşların başvur
dukları akıl almaz yöntemleri 

gözler önüne serdi.
Rapor ile ilgili 
ATO'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
nüfusu 73 milyona 
ulaşan Türkiye'de, 
sosyal güvenlik 
şemsiyesi altında 
83 milyon kişinin 
yer aldığına dikkat 
çekildi.
Halen 45 milyon 
731 bin kişinin 
SSK'lı olduğu, 8 
milyon 598 bin 
aktif çalışanın prim 
ödediği SSK'da 
emekli sayısının 
4 milyon 493 bin, 
bağımlı kişi 
sayısının da 32 
milyon 639 bin 
kişiye ulaştığı 
kaydedildi.
Açıklamada, 
sosyal güvenlik 
kurumlarına kayıtlı 
olanların da yüzde 
63,7'sinin SSK'lı 
olduğu belirtildi. 
3 milyon 375 bin 
kişinin prim ödediği 
Bağ-Kur'da emekli 
sayısının 1 milyon 
734 bin kişi olduğu 
belirtilen açıklama
da, bağımlı kişilerle 
birlikte Bağ-Kur'un 
kapsadığı kişi 
sayısının 16 milyon 
365 bin kişi 
olduğu belirtildi. 
Açıklamada, Bağ- 
Kur kapsamında 
bulunan çalışan-? 
larının oranının da 
yüzde 22,7 
olduğu ifade edildi. 
Açıklamada, 2 
milyon 413 bin 
memurun kayıtlı 
olduğu Emekli 
Sandığında, 
1 milyon 606 bin 
emekli, 5 milyon 
363 bin de bağımlı 
kişi bulunduğu, 

-Emekli Sandığı 
kapsamındaki

nüfusun ise 9 
milyon 382 bin kişi 
olduğu belirtildi. 
Emekli sandığının 
sosyal güvenlik 
kurumlarına kayıtlı 
olanların yüzde 
13'ünü kapsadığına 
dikkat çekilen açık
lamada, "Türkiye'de 
özel sandıkların 
kapsadığı nüfus ise 
310 bin kişi.
Sağlık Bakanlığı'nın 
yayınladığı yeşil 
kart istatistiklerine 
göre, 81 ilde toplam 
11 milyon 497 bin 
kişi yeşil kartla 
sağlık hizmetlerin 
den yararlanı yor" 
denildi.
14,5 milyon kişinin 
aktif olarak çalıştığı 
ve SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'na 
prim ödediği 
Türkiye'de, bu üç 
kurumun kapsamın
da bulunan ve 
sağlık hizmet
lerinden yararlanan 
kişi sayısı 71,7 
milyon. Prim 
ödeyenlerle hizmet
ten yararlananlar 
arasındaki sayıca 
büyük fark, 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarının gelir 
gider dengesinin 
bozulmasına ve 
bütçelerinin açık 
vermesine ve 
sonuçta da 
devletin sırtına her 
geçen gün daha 
fazla yük olmasına 
yol açtı. 1997-2006 
yılları arasındaki 
son 10 yıllık 
dönemde SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığının 
açıkları toplamı 
80 milyar dolar 
(99,4 milyar YTL) - 
oldu."

Manastır Mehmet Reis Sitesi’nde 
3+1 Kaloriferli

KİMLİK DAİR€
Adres: Cumhuriyet Mahallesi

Mehmet Reis Sitesi D/Blok D:32 
Müracaat Tel: 0.224 517 04 00

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

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

İzmir’den aldığım E sınıfı 
ehliyetimi ve T.C. Kullanım 

- Belgesini kaybettim.
HükümsP- uür.

SELÇUK DOĞAN.
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■H QUNl.UK SİYASİ GAZETE KSSB

Gemlik Genç 
Tiyatrocular 
Derneğimden 

Umurbey’e ziyaret

Gemlik Genç 
Tiyatrocular Derneği 
ve üyeleri Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’i makamında 
ziyaret etti.
Gemlik Genç 
Tiyatrocular Derneği 
Başkanı Sinan Koçak 
derneğin yaklaşık 
iki ay önce 
faliyete girmesine 
rağmen Gemlik 
Belediyesi’nin

I kendilerine destek
I olmamasından 

yakındı.
Gemlik Genç 
Tiyatrocular Derneği 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
yaptıkları görüşme 
sırasında, tiyatrocu
ların sahildeki 
alanda çalışmalarını 
sürdürdüklerini 
söylediler.

Çalış dedi benim babam
Al eline kazma kürek
Çalış dedi benim babam
Dünyada çalışmak gerek 
Boş oturma dedi babam.

Çalışmanın yoktur yaşı 
Muhtaç olma da taş taşı 
Evine götür hep helal aşı 
Çalış dedi babam.

Boş durmanın kışı bitmez
Koşturanın hızı dinmez
Aç kalanın yüzü dinmez 
Çalış dedi benim babam.

Çalışmadan yaşanılmaz oğlum 
Bugün varım, yarın yokum 
Şensin benim tek umudum 
Çalış dedi benim babam.

Sevilmez asla aylak yatan
Çalışmıştı senin atan
Çalış ki kurtulsun vatan
Çalış dedi benim babam.

Gemlik Genç 
Tiyatrocular Derneği 
Başkanı Sinan 
Koçak, Umurbey 
Belediyesine de 
yardım talebi 
için geldiklerini de 
belirtti.
Başkan Fatih 
Mehmet Güler yaptığı 
konuşmasında 
Umurbey’de yapılan 
yaklaşık 600 kişilik 
konferans ve 
tiyatro salonunu 
genç .tiyatrocular 
derneğinin istedikleri 
zaman gelip kullana 
bileceklerini 
söyledi. Güler 
Umurbey Belediyesi 
olarak kendilerine 
gerek maddi gerek 
manevi destek ve 
yardımlarını 
yapacağını ve her 
zaman sanata ve 
sanatçının yanında 
olduklarını söyledi.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden 7 YAŞ

Oynamayan çocuğun beyni daha az gelişiyor
Milli Eğitim Bakanlığı 
Okul Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürü Remzi 
inanlı, araştırmaların, 
çok oynamayan ve 
kendisine dokunul
mayan çocukların 
beyninin yaşıtlarına 
göre yüzde 20-30 
daha az geliştiğini 
ortaya koyduğunu 
bildirdi.
Türkiye özel Okullar 
Birliğince düzenle
nen Okul Öncesi 
Eğitimi Sempoz 
yumu, Antalya'da 
başladı. Sempozyu 
mun açılışında 
konuşan Remzi 
İnanlı, okul öncesi 
eğitimin Türkiye'de 
geç anlaşıldığını ve

Türkiye'nin gündem-ihmal edildiğini 
ifade etti. Türkiye'de 

yakın zamana kadar 
okul öncesi eğitimin 
anne ve babaları 
çalışan çocukların 
bakılması olarak 
görüldüğüne dikkat 
çeken İnanlı, son 
zamanlarda okul 
öncesi eğitimin 

ine oturduğunu 
söyledi. İnsan 
beyninde ortalama 
100 milyar hücre 
olduğunu belirten 
İnanlı, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Bunu bilim 
adamları böyle 
tespit etmiş. Beyin

hücrelerinin yüzde 
9O'ı yapı taşı işlevi 
üstlenen glialardan, 
yüzde 10'u nöronlar
dan oluşuyor. 
Ortalama bir beyin 
bir 
katrilyon bağlantıya 
sahip. 2 yaşındaki 
çocuğun beynindeki 
her bir sinir hücresi 
15 bin bağlantı 
yapma kapasitesine 
erişir. 2 yaşındaki 
çocuğun beyni, 
yetişkin bir insanın 
harcadığının 
iki katı enerji 
harcıyor. Çocuk 6 
yaşına geldiğinde 
beynindeki bağlantı 
temellerinin yüzde 
6O'ı oluşuyor.”

GEM1İK 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 
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 • 20.30

IRAK (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

QUNl.UK
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Kı$öfeiirtijii taşitin belirtisi olabilir Kanseri önlemenin 4 etkin yolu
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları ve 
Tüberküloz Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof.-Dr. 
Tevfik Özlü, kış' 
mevsiminde ortaya 
çıkan öksürüğün, 
kronik bronşit 
hastalığının bulgusu 
olabileceğini söyledi. 
Özlü, yaptığı açıkla
mada, kronik bronşitli 
hastalarda, özellikle 
kış aylarında ortaya 
çıkan, 3-4 ay süren, 
her yıl tekrarlayan 
öksürükler olduğunu 
belirterek, "Bu 
hastalar, özellikle 
kış mevsiminde, ayın 
çoğu günlerinde ve 
günün değişik 
zamanlarında ara 
ara öksürdükleri gibi, 
bazı geceler uykudan 
uyandıran öksürükten 
yakınırlar" dedi. Kış 
mevsiminde ortaya 
çıkan öksürüğün, 
kronik bronşit 
hastalığının bulgusu 
olabileceğine işaret 
eden Özlü, "Kronik 
bronşitte, öksürük 
balgamla birliktedir. 
nrûıiiK brunşiîîı 
hast^ı ırm bazısında 
nefes darlığı ve 
hırıltılı solunum varsa 
da bazılarında 
öksürük ve balgam 
dışında bir yakınma 
olmayabilir" diye 
konuştu. Kronik 
bronşitin, genellikle

sigaraya bağlı olarak 
gelişen bir hastalık 
olduğuna dikkati 
çeken Özlü, 
"Zamanında teşhis 
edilip tedavi edilmez 
ve özellikle hasta 
sigara içmeye devam 
ederse ilerleyicidir. 
Yaşla birlikte sol
unum yetmezliğine 
yol 
açıp hastayı 
kısıtlayabilir" dedi. 
"ÜÇ HAFTADAN 
UZUN SÜREN 
ÖKSÜRÜK 
ARAŞTIRILMALI" 
Prof. Dr. Özlü, üç 
haftadan daha uzun 
süren ve tekrarlayan 
öksürük yakınmasının 
önemsenmesi ve 
mutlaka sebebinin 
araştırılması gerek
tiğini. vurgulayarak, 
uzun süren ve sık 
sık tekrarlayan 

öksürüğü olan hasta
ların, ilgili bir uzman 
hekime başvurmaları 
gerektiğini söyledi. 
Kronik öksürüğün 
altında astım, reflü, 
sinüzit, KOAH ve 
kanser gibi hastalık
ların yatabileceğin! 
ifade eden Özlü, 
"Eğıer öksürük cid
diye alınıp gereken 
muayene ve tetkikler 
yapılmazsa, bu 
hastalıkların 
teşhisinde gecikilmiş 
olur. Bu nedenle, 3-4 
haftadır devam eden 
öksürük, rastgele 
öksürük şurupları 
veya haplarıyla tedavi 
etmeye kalküşılma- 
malıdır. Doğru olan 
öksürüğü değil, 
öksürüğe neden 
olan hastalığı tedavi 
etmektir" diye 
konuştu.

Türkiye Kanser 
Araştırma ve Savaş 
Kurumu Başkanı, 
'amansız hastalık' 
olarak bilinen 
kanserin önleneni 
dört etkin yolunu 
çıkladı.
"Sigarayı bırak, 
sağlıklı beslen, 
spor yap ve aşı 
yaptır" diyen 
Prof. Dr. Kutluk, 
kanser türlerinin 
yüzde 43'ünün de 
tedavi edilebilir 
olduğunu söyledi. 
4 Şubat Dünya 
Kanser Günü 
nedeniyle Türkiye 
Kanser Araştırma 
ve Savaş Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. 
Tezer Kutluk, 
kanserle ilgili yanlış 
bilinenlere açıklık 
getirdi. Bugünün 
hatırlanmasındaki en 
önemli amacın insan
ların kanserden 
korunmak içip basit 
bazı yöntemleri öğren
melerine katkıda 
bulunmak olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. 
Kutluk, kanser 
türlerinin yüzde 43'ü 
önlenebilir^ geriye 
kalan yüzde 5-7'siniyse 
oluşmadan engelle
menin mümkün 
olduğunu ifade etti. 
"Bunun dört 
yöntemi var, 
Birincisi sigaradan 
uzak durmak" diyen 
Kutluk, tüm kanser
lerin yüzde 30'unun 
sigarayla ilişkili

olduğunu kaydetti. 
Her yıl beş milyon 
inşanın sigaradan 
dolayı kanser 
olduğunu belirten 
Kutluk, kanserden 
korunmanın ikinci yol
unun ise "sağlıklı 
yaşam" olduğunu 
açıkladı. Düzgün 
beslenme ve kişiye 
uygun egzersizin öne
mine değinen Kutluk, 
"Şişmanlık bağırsak 
meme ve rahim ağzı 
kanseriyle ilgisi var. 
Hayvansal yağları 
sınırlamak kırmızı etin 
az tüketilmesi de 
gerekiyor. Düzenli 
egzersizin önemi var. 
Günde bir saat 
ortalama egzersiz 
yapılmalı" dedi.
Prof. Dr. Kutluk, dikkat 
«dilecek bir diğer nok
tanın ise enfeksiyon
lar olduğun» işaret 

ederek, tüm 
kanser türlerinin 
yüzde 20'sinin 
enfeksiyonlarla ilişkili 
olduğunu kaydetti. 
"Hepatit B aşısı ile 
sadece siroz değil 
karaciğer kanserine 
karşı da korunuyor
sunuz" diyen Kutluk, 
yılda 300 bin kadının 
rahim ağzı kanserine 
yakalandığını ve yeni 
aşılarla bu hastalıktan 
korunmanın mümkün 
olduğunu kaydetti. 
Prof. Dr. Kutluk 
kanserle ilgili bir 
başka ihmale 
dikkat çekiyor. 
Güneşten yeterince 
korunmamanın da 
hayli riskli olduğunu 
vurgulayan Kutluk, 
"Aşırı güneş 
çocukluk çağında 
deri kanseri riskini 
artıyor" 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. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 .13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 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. 51314 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86 .
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 5İ3 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 (22§)81113 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 Müdt 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 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
Akçagâz 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

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
5 Şubat 2007 Pazartesi 
GEMLİK ECZANESİ 

]> Subaşı Mah. Şehit Cemal Sok 
GEMLİK

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2664 

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/r GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar gür.Lri yayınlanmaz)
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci küme gençler 
liginde oynanan maç 
ta Gemlikspor genç 
takımı ilk yarısını 
2-1 önde kapadığı 
maçta Makospor'a 
3-2 mağlup oldu.
Gemlik Atatürk 
Stadında oynanan 
maça rakibine oranla 
daha iyi başlayan 
Gemlikspor, 31 
dakikada Fatih'le 1-0 
öne geçti. Rakip kale 
önünde baskısını 

artıran kırmızı beyaz 
lılar 37 dakikada 
Nazım'ın güzel 
golüyle durumu 
2-0 yaptı. 43 dakikada 
defansın uzaklaştıra- 
madığı topu gole 
çeviren Nadir, 
Makospor'a moral 
sağladı ve ilk 
yarı 2-1 bitti.
İkinci yarıda oyunda 
hakimiyet kuran 
konuk Makospor, 64 
dakikada Nadir'le 
durumu 2-2 yaptı.
75 dakikada kazanılan 

penaltıyı gole çeviren 
Gökhan Makospor'u 
2-0 yenilgiden
3-2 galibiyete yükselt
ti ve maçta bu 
skorla sona erdi.
SAHA:
Gemlik Atatürk
HAKEMLER:
Erdin Derya (7)
Fatih Türköz (7)
Cüneyt Bilge (7)
GEMLİKSPOR :
Bilal (6) Mehmet (6)
Fatih (6) Faruk (5)
Sercan (5) (Selcan 4)
Metin (6) (Zafer 2)

Selçuk (5) Burak (6) 
Adem (4) (Aytekin 2) 
Samet (5) Nazım (6) 
MAKOSPOR: 
Turhan (5) Melih (5) 
Günay (5) İbrahim (6) 
Ergin (4) (Faruk 6) 
Yakup (7) 
Abdulmuttalip (5) 
(Onur 5) Gökhan (7) 
Nadir (7) Berkay (4) 
(Murat 6) Oğuzhan (7) 
GOLLER : Dk. 31 
Fatih, Dk. 37 Nazım 
(Gemlikspor) Dk. 43- 
64 Nadir, Dk. 75 Pen. 
Gökhan (Makospor) 
------------------- !--------S
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DÜĞÜN & NİKAH & SÛNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YEMEKLİ-YEMEKSİZ HİZMETİNİZDEYİZ



Milli Eğitime devredilen eski binaların yıkımına başlandı 

Sunğipek Fabrikasında yapılacak 
liseler için sponsor aranıyor

Sunğipek Fabrikası arazisinde Milli Eğitime okul yapımı için ayrılan binaların 
yıkımına başlanırken, yapılacak liselerin beş yıllık planlamaya alınması nedeniyle 
sponsor aranmaya başlandı. Sponsor bulunduğunda yeni yapılacak olan okullara 
Gemlik Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi taşınacak. Boşalan okullar 
ise ilköğretim okulları olarak kullanılacak. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
6 Şubat 2007 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Goldstar

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

Fabrika Q İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez : iskele 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

Gemlik Belediye Meclisi’nin Şubat ayı ilk toplantısı dün yapıldı

Meclisten cami ve okul kararı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Cami ve Meydan
Dün toplanan Belediye Meclisi’nde 

Çarşı Cami’nin yerinin yine aynı yerde 
kalması kararı çıktı.

Amaçlanan Ahmet Dural Meydanı’nı 
genişletmekti.

Arap saçına dönen Gemlik trafiği Mey 
dan düzenlemesiyle bir parça olsun rahat 
layacaktı.

Meydanlar her kentin atar damarlarıdır.
Tüm yollar Meydanlara çıkar.
Batılı ülkelerin önemli kentlerini gezen

ler, Meydanlara hayran kalırlar.
Bizde bu gelenek yok.
Daracık yollar, iç içe geçmiş evler ve 

bunların çevrelediği meydanlar vardır.
Yeni yeni büyük meydan yapımları 

başladı.
Bursa örneği bunlardan biri..
Gemlik Belediye Meclisi’nin daha önce 

aldığı kararla Çarşı Cami, Çarşı Deresi 
yanına yapılacaktı. Bu karar Büyükşehir 
Meclisi’nden dönünce, caminin eski 
yerinde kalması kararlaştırıldı.

Belediye, bu cami merkezden kaldırma
yarak şehir plancılığı açısından büyük 
yanlış yapıyor.

Oysa, Avcı Aildsi’nden alınan arsaya 
istenen büyüklükte bir cami yaptırılabilir
di.

Bu karar bir daha düşünülmeli.

v Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan toplan
tısında Çarşı Caminin 
yerinin yeniden 
bugünkü yerine proje
lendirilerek yapılması 
karan aldı. Öte yan
dan 11 Eylül İlköğre
tim Okulu yanında ve 
Cumhuriyet Mahalle 
si’ndeki Belediye’ye 
ait iki arsanın okul 
yapımı için İl Özel 
İdaresine devredilme
si kararlaştırıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Küçük Sanayi Sitesi 
önünde alt geçit 
çalışmalarının 
projelerinin tamam
landığını belirtti. 5’de

Aydın Madencilik Ltd.Şti. tarafından İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlanan 
Renault Symbol marka araç teslimi 
nedeniyle dün düzenlenen törende Şirket 
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aydın’a 
Kaymakam Mehmet Baygül teşekkür 
plaketi verdi. Sedat Aydın, "Devletimize 
katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyo
rum. Desteğimizi her zaman sürdüre
ceğiz. " dedi. Haberi sayfa 7’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Geçmişe bakış., 
geleceğe projeksi 
yon..

Bir durum sapta
ması...

Emperyalist 
güçler, ekonomik ve 
siyasi kuşatmaya 
aldıkları Türkiye'yi 
tek kurşun 
atmadan ele 
geçiriyor.

Topraklar, maden
ler, bankalar derken 
petrol elden gidiyor, 

önlem mi? 
Bu yıl önümüze 

konacak seçim 
sandığına kesinlikle 
gitmek..

Bir de sivil toplum 
örgütlerinin düzen
lediği hak arama 
eylemlerine katılmak..

Siyasal otorite ne 
yazık ki "kendi 
günübirlik çıkarlarını 
düşünerek" dışarıdan 
gelen dayatmalara 
direnmiyor...

Hatta tıkandıkları 
yerde kanal açıcı 
görevi üstleniyor..

Nasıl mı?
AKP'nin 4 yıllık

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Silahsız işgal....
iktidarında ülke 
yararları yabancı şir
ketlere terk edildi.

Tapu ve Köy 
Yasası'nda değişiklik 
öngören yasa ile, 
tüzel kişiliğe sahip 
yabancı şirketlere 
taşınmaz mal edilme 
hakkı tanınarak 
topraklar yağmalandı

Haziran 2004'de 
geçen bir yasayla, 
Doğu Anadolu 
bölgesi büyük
lüğünde bir alanın 
maden arama ve 
işletme ruhsatı 
yabancıların 
eline geçti.

Türkiye'nin Irak'ta 
yaşanan olaylarla 
meşgul olduğu gün
lerde sessiz sedasız 
TBMM'den geçirilen 
Türk Petrol 
Yasası ile ulusal 
çıkarlar ve ülke 
yararını gözetme 
ilkesi terk edilip 
uluslararası şirketlere 
sayısız ayrıcalık ve 
avantajlar sağlandı.

Yine AKP 
Hüküme ti döne

minde birçok 
kamu kuruluşu 
özelleştirildi. 
TÜPRAŞ, SEKA, 
PETKİM, ERDEMİR, 
TEKEL (İçki bölümü) 
gibi kurumlar yerli 
firmalar tarafından 
satın alınırken 
stratejik öneme sahip 
haberleşme sektörü 
yabancılara emanet 
edildi.

"Babalar gibi 
satarım" sloganıyla 
Telsim ve Telekom 
gitti!..

özelleştirilmesi 
planlanan TEKEL'in 
sigara bölümü, 
THY, Boğaz köprüleri 
ve limanlar gibi bir 
çok kuruluş da 
yabancılar tarafından 
mercek altına 
alınmış durumda.

Bir yandan 
siyasal İslam, diğer 
yandan ayrılıkçı 
hareketten kay
naklanan iki büyük 
tehlike emper yalist- 
lerin ekmeğine yağ 
sürüyor.

Türk insanı 

gelişen çok ciddi 
tehlikenin boyut
larının ne yazık ki 
farkında değil.

Siyasal yapı da 
öyle..

Kaçınılmaz olarak 
ulusal güçlerin bir 
araya gelmeleri 
koşuldur.

özgürlükçü sağ ile 
halkçı solun "ortak" 
hareket etme sorum
luluğu ortadadır.

Çünkü tehlikede 
olan Cumhuriyet'tir.

Cumhuriyetle bir
likte edinilen kaza 
nımlar bir bir elden 
çıkmaktadır.

Onun için;
Omuz omuza ver

mek, Ilımlı İslam ve 
Büyük Ortadoğu 
planlarını bozmak 
ulusal zorunluluktur.

Laik, bağımsız, 
demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti'nin son
suza dek yaşamasını 
isteyenler şimdiden 
önlemlerini almak, 
gerekli adımları 
atmak, ortak değer
lerde birleşmek ve 

bütünleşmek duru
mundadır.

Türkiye'yi hızla 
bataklığa sürükleyen
lere dur demek için 
bir çok neden ve yön
tem var...

"Türkiye Iran 
olmaz", "olmayacak" 
diyebilenler varsa; 
bugünden tezi yok 
ortaya çıkmalıdırlar!.. 
Ulus tümlüğü ve ülke 
bütünlüğünden 
yana olan; "Laiklik" 
başta olmak üzere, 
Cumhuriyetin 
anayasa ile belirlen
miş temel nitelik
lerinde hiçbir görüş 
ayrılığı bulunmayan, 
"Atatürk İlke ve 
Devrimleri" ni aynı 
biçimde algılayan, 
yalnızca isimleri fark
lı olan "özgürlükçü 
sağ"ın ve de "halkçı 
sol "un liderleri, parti 
örgütlerinin temsilci
leri, her iki hareketin 
destekçileri, sivil 
toplum örgütleri ve 
tüm yurtseverler bir 
kutsal görev için 
hemen mücadeleye 
soyunmah ve yola 
koyulmalıdırlar...

Bugün Türkiye'de, 
"Laik Cumhuriyef'in 
"İslam Cumhuriyeti" 
ne dönüştürülmesi 
planı, Iran arşivinden 
yararlanılarak oluştu
rulmaktadır...

Bu arşivde yer 
alan yöntemler kul
lanılmaktadır... 
Bölücü ayrılıkçılarla, 
şeriatçılarla, ikinci 
cumhuriyetçilerle; 
özet olarak tüm 
Cumhuriyet karşıtları 
ile dayanışma 
içinde olan bir 
"Cumhuriyet 
Düşmanı", şimdi' 
Amerika'da kendisine 
tahsis edilmiş bir 
konutta, 
"Humeyni'nin 
Tahran'a Dönüşü" 
adlı bir filmi 
seyretmekte; 
Esenboğa'da 
kendisini uçağın 
merdivenlerinde 
karşılayan, dizi dibine 
diz çöküp el öpmeyi 
çok seven bir başka 
"Cumhuriyet 
Düşmanı" nın 
kolunda merdivenler
den aşağı doğru 
indiğini düşlemekte
dir...

Bugün Türkiye'nin 
üzerinde dolaşan bir 
kara buluttur!.. 
Türkiye'nin geleceği 
tehlikelerle doludur!.. 
Kurtuluş için 
tek yol "Ulusal 
Bütünleşme İçin 
Birliktelik" yoludur. 
Bu yol Türkiye için 
son umuttur... " (*)

(*) O. Doğu Silahçıoğlu- 
Cumhuriyet Gazetesi.

www.kocakgayrimenkul.com 
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IX IX BANKASI

GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DflS / 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 ARŞA

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 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 a 400 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 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
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 1250.000 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-09 6 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

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 eleklik, 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

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 *
I 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 Pazen 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 Y IL 
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-080 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
kal arif eril 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, doğalgazh 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
E E-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
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 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 kaloriferi!, 
1.100 YTL kira geliri var, banka İpotekli 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 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 İ60 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 İçerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE454 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, denli manzaralı
EE-076 Karacaall 550 M2 triplex denize sıfır,
jakuzili bahçe 325,000 YU
EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150,000 YU
EE-097 Kumla 250 M2 triplex site İçi denize 50 mt 220,000 YU

EE-141 Orhaniye IL200 M2 dupleks bakımlı süper manzara* 
250.000 YU
EE-160Kurşımlu sahi 260 M2tripleks site içnıde yüzme havuzu, 
özel yapım lüks, yeni 300.000 YU
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 Demlrsubaşı 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

NOI: letala göröşmeleıinizde 
Kayıt NoWI(Hmİ rica olunur.

http://www.kocakgayrimenkul.com
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Milli Eğitime devredilen eski binaların yıkımına başlandı 

Sungipek Fabrikası’nda 
yapılacak liseler için 

sponsor aranıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Sunğipek arazisinden 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne tahsis 
edilen alanda yıkım 
çalışmaları başladı. 
Ûniversite’ye kalan 
alanda bölümlerin 
yıkımını gerçek
leştiren firma 
tarafından ücretsiz 
yıkım yapılırken, 
sağlam binada 
yapılacak liseler 
kampüsü için 
sponsor hayırsever 
bekleniyor. 
Gemlik'te büyük 
sıkıntı çekilen 
eğitim için nefes 
aldıracak olan 
Liseler Kampüsü’nün 
beş yıllık yatırım 
planına alındığı 
öğrenildi. Liselerin 
ne zaman yapımına 
başlanacağı 
ise belli değil. 
Gemlik Lisesi, 
Kız Meslek Lisesi 
ile Ticaret Meslek 
Liselerinin taşınacağı 
binaların onarımları 
için hayırsever 
kişi ya da kuru
luşların destek 
vermeleri halinde 
ise okulun daha 
önce eğitime 
açılabileceği 
belirtiliyor.
Gemlik'te Şükrü 
Şenol ile Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim 
okullarının yanı 
sıra Borusan 
ilköğretim Okulu’nun 
dışında kişi ya da 
kuruluşlar tarafından 
hiçbir okul 
yapılmamasıjse 
dikkat çekiyor. 
Bölgede faaliyete 
geçen bir çok kurum 
ve kuruluşun yanı 
şıra maddi gücü 
bulunan kişilerin de 
olmasına karşın 
eğitim için adım 
atılmaması 
Gemlik'teki eğitim 
düzeyini de etkiliyor. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde sağlam 
binanın dışındaki 
binaların yıkımı

başlayan Milli desteğiyle liseler ilköğretim okulları
Eğitim Müdürlüğü'ne bu binalara taşındı açılarak ilçedeki
ait alanda bulunacak ğında boşalan derslik sıkıntısı biraz
bir sponsorun binalara da olsun rahatlayacak.

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

Bir kere daha uyarı....
Asteğmen Kubilay’ın Menemen'de şehit 

edilişinin 76 .yılında bir çok kuruluşlar ve 
sivil toplum örgütleri mesajlar yayınlaya 
rak haince ve vahşice yapılan bu saldırıyı 
kınadılar.. Genç Cumhuriyete olan bu irti- 
ca-yobaz saldırısı o günlerde cevabını ah 
mış, ezilmiş ama toprak altını sevdiği için 
sinsice hep yer altında kalmış, müsait 
zamanlar bulduğunu zannettiği anlarda da 
başını kaldırmıştır..

Cumhuriyetin koruyucusu Türk silahlı 
kuvvetlerinin görevi yapması, bu kötü 
niyetli insanlara ters gelmiş, onun içinde 
orduyu sevmemişler, her zaman onu 
zayıflatıcı, kötüleyici şeyler olsun 
istemişlerdir...

Bu yıl Asteğmen Kubilay için Genel 
Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyük 
anıt’ın yayınladığı mesajda da sert ifade 
lere yer vererek görevde olduklarını belirtti. 
Yayınlanan mesaj özetle şöyle ;

“Cumhuriyet; Asteğmen Kubilay ve arka 
daşlarının temiz ve asil kanları ile yaşama 
ya gücünü tazeleyip kuvvetlen dirirken, 
çağdışı bir takım düşünceleri yok olmaya 
mahkum edilmiştir...

Aradan geçen zaman, Türkiye Cumhu 
riyeti’nin temeli Atatürk ilke ve devrimleri 
nin ulusumuz için ne kadar önemli oldu 
ğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Ancak unutulmamalıdır ki bu günlere 
kolay gelinememiştir. Uzun sıkıntılı yılların 
ardından bu gün ulaştığımız sonuç yüz 
yıllardan beri çektiğimiz ulusal felaketlerin 
ve bu kutsal' vatanîn her Köşesini sülâyâiî 
kanların bedelidir..

Şimdi bütün bunları görmezden gelip 
dini, bireysellikten çıkararak siyasileştir 
mek, laiklik kavramının içini boşaltmaya 
çalışmak, ülkeyi çağın gereklerden uzak
laştırarak karanlığa mahkum etmek anlamı
na gelmektedir, bu çabalar Türkiye Cumhu 
riyetinin Anayasa ile teminat altına alınan 
ve temel ilkelere dayanan niteliklerini boz
maktan başka bir amaç gütmemektedir..

Kuruluşundan bu yana geçen 83 yıldan 
beri, irticai kesimlerin saldırılarına sürekli 
hedef olmasına rağmen, bulunduğu çok 
zor coğrafyada laik, demokratik, sosyal bir 
hukuk devleti olarak var oluş mücadelesi 
veren Türkiye Cumhuriyeti'nin Silahlı 
kuvvetleri; iyi eğitilmiş çağdaş ve yetkin 
kadrosuyla, Atatürkçü düşünce sistemi 
ışığında yüce Türk milletinden aldığı güçle 
Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet 
yapısından asla taviz vermeden. Onu çağın 
gerisine götürmeye sinsice çalışanlara v6 
karanlık odaklara karşı korumaya ve kolla
maya ayni kararlılıkla devam edecektir...

İşte yayınlanan mesajın özeti...
Ne demek istediklerini anlayan anlıyor- 

dur muhakkak.. Ama defalarca yayınlanan 
buna benzer mesajlara, bildirilere, konuş
malara rağmen, anlamayan akılsızlar, gabi 
1er, kendilerini güçlü'Zannedip arada bir ' 
saklandıkları karanlık köşelerden, yer altın
dan çıkıp genç Cumhuriyete saldır
mışlardır.... Genç okurlar bunları belki 
gerektiği kadar bilmezler, Şeyh Sait isyan
ları, Mene men olayları, Kahraman Maraş 
ve Sivas olayları ilk akla gelenler... Genç 
kardeşim tarihini oku bilhassa istiklal 
savaşının nasıl zorluklarla, geri kafalılara, 
hainlere rağmen fedakarlıklarla 
kazanıldığını bir defa daha oku.... Bu 
Cumhuriyet kolay kazanılmadı ki kolay ve
rilsin... Bunun harcında can-kan - ter 
var... Bunları verenler sonra bizden hesap 
sorarlar.. Türk olan kimsede bu ağır hesabı 
veremez.... ?;■’ ~ ''

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Sorumluluk Sınavı yapılacak
Seyfettin ŞEKERKSÖZ 
Milli eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınıf 
Geçme ve Sınav* 
Yönetmeliğinde 
yapılan değişiklik

I ile Orta öğretim 
kurumlan son 
sınıflarında 

' okumakta olan 
j öğrenciler ile 
I beklemeli öğrencileri 

için ikinci dönemin 
t ilk haftası içinde 
i (12 Şubat 2007 
_ tarihinden itibaren) 
j sorumluluk 

sınavları yapılacağı 
açıklandı.
İlçe Milli Eğitim

Birey Dershanesi’ne 11 Eylül İlköğretim 
Okulu’ndan Teşekkür Plaketi

Berkay KARABULUT 
İlçemizde Körfez 
Fen Dershanesi’nin 
İstiklal Caddesi'nde 
ki binasında 
geçtiğimiz yıl 
hizmete giren 
Birey Dergisi 
Dershaneleri'ne

• 11 Eylül İlköğretim 
Okulu tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.
2006-2007 Eğitim 
öğretim yılının 
birinci döneminde, 

| 11 Eylül İlköğretim
Okulu'na 100 
adet sıra ve masa 
bağışında bulunan 
Birey Dergisi 
Dershanelerine 
teşekkür eden Okul 
Müdürü Mehmet 
Duran yaptığı 
açıklamada, 
eğitim-öğretime 
verdikleri destekten 
ötürü Birey Dergisi 
Dershanelerine

Lösemili çocuklara destek için dünyayı yürüyerek dolaşacak
Alman maratoncu ’ 
Robby Clemens, 
lösemili çocuklara 
dikkat çekmek için 
çıktığı dünya 
yürüyüşünde 
Orhangazi’ye geldi. 
Almanya'nın Berlin 
şehrinden 3 Ocak 
2007 tarihinde 
kanserli çocuklara 
dikkat çekmek 
amacıyla yola çıkan 
Alman sporcu 
Robby Clemens, 
hedefine emin adım

Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
sınav programları 
ile ilgili açıklamaların 
bağlı Okullardan 
ayrıca ilan edileceği 
duyuruldu.

teşekkür ederken, 
bağışlanan 
sıralar
ile öğrencilerin 
yeni eğitim-öğretim 
yılına daha temiz 
sıralarda girmelerine 
olanak sağladıkları 
için bu plaketi 

larla ilerliyor. 298 
günde 28 ülkeden 
geçecek olan 45 
yaşındaki Robby 
Clemens, toplam 23 
bin kilometre koşarak 
yeni bir rekora ulaş
maya çalışıyor. Bu 
süre içinde Mısır, 
Hindistan, Çin Halk 
Cumhuriyeti, 
Japonya, ABD ve son 
olarak da Fransa'ya 
gidecek Clemens, 
maratonunu 27 Ekim 
2007 tarihinde Leip

Bunun yanı sıra; 
2007-ÖSYS 
Başvurularının; 
12/02/2007-23/03- 
2007 tarihlerinde 
yapılacağı 
bildirilirken, 

vermek İstediğini 
söyledi.
Birey Dergisi 
Dershaneleri adına 
teşekkür plaketini 
alan dershane 
sahiplerinden ve 
yöneticilerinden 
Haşan Çetin ise 

zig şehrinde tamam
lamayı planlıyor. 
Orhangazi'den polis 
kortejiyle birlikte 
geçen Clemens, 
yürüyüşü lösemili 
çocuklara dikkat çek
mek amacıyla yap
tığını söyledi. 
Clemens, bu kararı 
almadan önce 'Bu 
insanlara nasıl 
yardımcı olabilirim?' 
şeklinde çok 
düşündüğünü ve 
sonunda böyle 

açıklamalı kılavuz 
ların ise 2,00 YTL 
karşılığında, 
orta dereceli 
okul müdürlük
lerinden temin 
edileceği öğrenildi. 
Mezun olmamış 
öğrencilerin ise 
başvuruları kendi 
okullarına 
yapılırken ÖSS 
sınav ücretinin 
40,00; ÖSS ve 
YDS sınav ücretinin 
50,00; sınavsız 
geç ücreti ise 
10,00 YTL olarak 
belirtilirken adaylar 
ayrıca 3,00 YTL 
başvuru hizmeti 
ücreti ödeyecekler.

MEB'e bağlı Özel 
bir eğitim kuruluşu 
olmalarına rağmen, 
her zaman ve her 
alanda eğitime 
destek vereceklerini 
ve millete hizmetten 
gurur duyduklarını 
ifade etti.

bir yol seçtiğini 
belirtti.
Orhangazi'den 
Iznik'e giderek 
burada konaklayan 
Alman sporcu, 
10 ay sürecek olan 
yürüyüşünü 1 Ekim 
2007 tarihinde 
Almanya'da nokta 
layacak. Bu arada 
yürüyüşü, ZDF, BBC 
ve RTL gibi televiz 
yon kanallarının da 
takip edeceği 
belirtildi.

Kafası bozulan 
havaya ateş ediyor
Seyfettin ŞEKERKSÖZ
Kuru sıkı tabanca 
ile havaya ateş 
ettiği öne sürülen 
bir kişi hakkında 
soruşturma 
başlatıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre; Dr. Ziya Kaya 
Mahallesinde bir 
otonun içinden

BUSKİ’nin ayıbı
Orhangazi Caddesi’ndeki tümsek 

sürücülere zor anlar yaşatıyor

Seyfettin ŞEKERKSÖZ
Orhangazi Cadde 
si’nde bir süre önce 
su arızasını gider
mek için yolu kazan 
ve toprakla örten 
BUSKİ’nin toprak 
atıkları sürücülere 
zor anlar yaşatıyor. 
Caddenin en i'şîeK 
yerinde yapılan 
onarımdan sonra 
kapatılan yerde 

havaya ateş 
ettiği ihbarını 
alan polis ekipleri 
yaptıkları aramada 
Y.D. isimli 
kişiyi yakaladı. 
Üzerinde kuru 
sıkı tabanca ile 
yakalanan 
Y.D. hakkında 
soruşturma 
başladı.

örtülen çukura 
bırakılan toprakların 
meydana getirdiği 
tümsekler trafik 
akışını yavaşlattığı 
gibi araçların ön 
takımlarına zarar 
vermeye başlaması 
şikayetlere neden 
oluyor.
Günlerdir bırakıldığı 
şekilde duran tüm
seklerin biran önce 
düze İtilmesi isteniyor
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Meclisten cami ve okul kararı
Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında Çarşı Caminin yerinin yeniden bugünkü yerine projelendin 
lerek yapılması kararı aldı. Öte yandan, 11 Eylül İlköğretim Okulu yanında ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 
Belediye’ye ait iki arsanın okul yapımı için il Özel İdaresine devredilmesi kararlaştırıldı.

Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
Başkanlığında Şubat ayı ilk toplantısını yaptı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Şubat 
ayı ilk toplantısı 
dün yapıldı. 
Toplantıda daha 
önce dini tesis 
alanı olarak ayrılan 
ve Belediye Meclisi 
tarafından cami 
yapılmak kaydı ile 
Cami Yaptırma 
Derneğine 
bedelsiz tahsis 
edilen, ancak 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nce bir 
tarafından dere, 
diğer taraflarından 
ise yol geçtiği için 
yeri uygun bulun
mayan cami yeri, 

şimdiki yerine 
yapılması 
kararlaştırıldı. 
OKUL YAPILACAK 
Belediye Meclisi, 
daha önce kamu
laştırdığı 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
yanındaki arsayı 
II özel İdaresine 
okul binası yaptırmak 
kaydı ile devir 
ederken, aynı 
şekilde Cumhuriyet 
Mahallesi’nde daha 
önce huzur evi 
olarak belirlenen 
arsanın da İl Özel 
İdaresine okul binası 
yaptırmak kaydı 
ile devir edilmesine 
oy birliği ile 
karar verdi.

Belediye Meclisi’nde 
ayrıca okul ve 
camilerin ihtiyacı 
olan oturma bankları 
ile piknik masa 
ihtiyacı Meclis 
Milli Eğitim 
Komisyonu’nun 
görüşü doğrultusun
da, satın alınarak 
belirlenecek yerlere 
verilmesine oy 
birliği ile karar alındı 
CAMI ŞİMDİKİ 
YERİNE YAPILACAK 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nden uygun 
bulunmayarak geri 
dönen cami alanı 
yeri, eski yerinde 
yapılacak yeni 
düzenlemeler ile 
tekrar gündeme

geldi.
Yanından geçen 
dere ve yollar 
nedeniyle 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
uygun bulunmayan 
dini tesis alanı, 
rafa kaldırılırken 
Ahmet Dural 
Meydanı’ndaki 
Caminin yeniden 
projelendirileceği 
öğrenildi.
KÜÇÜK ŞANAYİ’YE 
ALT GEÇİT 
Öte yandan 
Küçük Sanayi 
Sitesi önünde 
yaşanan ölümlü 
kazaları önlemek 
amacıyla yıllardır 
yapılamayan alt 

geçit çalışmaların da 
projelerinin 
tamamlandığını 
açıklayan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Karayolları, 
Telekom ve 
BUSKİ yetkilileri ile 
yapılan toplantıda 
tüm çalışmaların 
bitirildiğini söyledi. 
Turgut, Telekom 
ile BUSKİ'nin alt 
geçit yapılacak 
yerdeki işlemlerini 
süratle 
bitireceklerini ve 
Karayollarının 
da Nisan ayında 
alt geçit yapımına 
başlayacaklarını 
söyledi.
Ödeneğinin

geldiğini ve 
para sıkıntısının 
olmadığını bildiren 
Başkan Turgut, 
kış ayları olması 
nedeniyle 
çalışmaya 
başlamak istemeyen 
Karayollarının 
Nisan ayında alt 
geçit yapımına 
başlayıp, iki 
ayda tamamlayacak
larını bildirdi.
Belediye Meclisi 
İmar Komisyonuna 
havale edilen 
konuları görüşüp 
karara bağlamak 
için 8 Şubat 2007 
Perşembe günü 
saat 14.00 de 
yeniden toplanacak.

Sağır ve dilsiz hırsızlık 
zanlısı yakalandı

Orhangazi’de sağır 
ve dilsiz hırsızlık 
zanlısı yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ziraat Bankası 
hizmet binası 
inşaatında 
çalışan işçilerin 
elbiselerinden 
cep telefonu 
çaldığı iddia edilen 
H.A. ismindeki 
şahıs, emniyet 
ekipleri tarafından 
yakalanarak 
adliyeye çıkarıldı.

Yakalanan 
şahsın sağır ve 
dilsiz olması üzerine, 
nöbetçi savcı 
tarafından 
tercüman bulundu. 
Tercüman 
aracılığıyla alınan 
ifadede suçunu 
kabul eden zanlı, 
çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklanarak Bursa 
E tipi Cezaevi'ne 
gönderilmek 
üzereyken, son 

anda Vakfıkebir 
Ekmek Fırım'nda 
çalışan bir işçinin 
cebinden de 
17 YTL para 
çaldığının tespit 
edilmesiyle 
yeniden yargılandı. 
Aynı gün 
içerisinde iki kez 
hırsızlık yüzünden 
yargılan sağır 
ve dilsiz hırsız, 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Hesap yüzünden çıkan
tartışma kanlı bitti

Bursa'da bir 
gazinoda hesap 
yüzünden çıkan 
silahlı kavgada, 
1 kişi ayağından 
vurularak yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnönü 
Caddesi üzerindeki 
bir restoranda 
içki içen A.I.E. (31), 

‘Gemlik Körfez’ İnternetle www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

hesabın fazla 
geldiği gerekçesiyle 
gazino çalışanlarıyla 
tartışmaya 
başladı.
Çıkan silahlı 
kavgada A.I.E. 
tabancayla ateş 
edilmesi neticesinde 
bacağından 
yaralandı.

112 ambulansıyla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılaran 
A.I.E. tedavi altına 
alındı. Polis, olayla 
alakası bulunduğu 
belirtilen I.K. (25), 
E.Y. (43) ve M.A. 
(41) isimli şahısları 
gözaltına aldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AKP’liler 104 yaşındaki 
Nine’yi evinde ziyaret etti

Berkay KARABULUT
Adalet ve Kalkınma, 
Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı ilçe 
mizde yaşayan Bursa 
bölgesinin en yaşlı 
ninesini olan 104 
yaşındaki Firdevs 
Uygun'u evinde 
ziyaret etti.
AKP ilçe Teşkilatı, 
Halkla İlişkiler 
Başkan Yardımcısı 
Gencay Yılmaz 
yaptığı açıklamada 
yaşlılara hizmetin 
önemine deyinirken 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"İl bünyesinde 
hizmet veren 
"Yaşlılar Koordinas 

I yon Merkezimiz" 
bizlere Bursa'da 
yaşayan en yaşlı 
kişinin Gemlik'te 
olduğunu bildirdi. 
Türkiye'de önderliğini 
AKP'nin il, ilçe, 
belde teşkilatlarının 
yaptığı Yaşlılar 
Koordinasyon 
Merkezi' nin amacı 
yaşlılarımızın 
sorunlarını dile 
getirmek, çözümler 
üretmek, onları 
unutmadığımızı 
göstermektir" 
şeklinde konuştu. 
AKP Gençlik Kolları 
ve Kadın Kolları'nın 
düzenlediği ziyarette, 
ilçemizin Orhaniye 
Mahallesi'nde 
kızıyla birlikte 
yaşayan 104 yaşında
ki Firdevs Nine 
3 kuşak torunlarıyla 
birlikte hayatını 
sürdürmenin 
sevincini yaşıyor. 
104 yıllık ömründe 
Kurtuluş Savaşı'm 
da gören Firdevs 
Nine, anılarını 
anlatırken gözlerinin 
buğulanmasını 
önleyemiyor.
Kurtuluş Savaşı 
yıllarında düşman

Meteorolojiden sağanak yağış ve karuyarısı
Yurdun güney 
bölgesinde etkili 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre,

çetelerinden 
kaçarken yaşadık
larını dönemin 
zorluklarını ve 
Mustafa Kemal 
Atatürk 
önderliğinde 
kazanılan milli 
mücadele dönemleri
ni torunlarıyla 
paylaşan Firdevs 
Nine'nin günlük 
ihtiyaçlarını ken
disinin gidermesi 
dikkat çekiyor.
7 oğlu, 32 torunu 
olan Bursa'nın en 

görmenin
gururunu yaşıyor.

sağanak yağış, 
Mersin, Adana, 
Osmaniye, Hatay, 
Kilis, Gaziantep, 
Kahramanmaraş 
ve Adıyaman 
çevrelerinde 
etkili olacak.
Açıklamada, Tunceli, 
Erzincan, Elazığ,

yaşlı ninesi, toru
nunun torunlarını

Bingöl, Hakkari, 
Muş, Bitlis, Ağrı 
çevrelerinde ise 
etkili kar yağışı 
beklendiği belirti 
lerek, oluşabilecek 
olumsuz şartlara 
karşı ilgililerin ve 
vatandaşların tedbirli 
olmaları istendi.

Enver Şahin’e 
geçmiş olsun 

ziyareti

Berkay KARABULUT
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı 
Başkan'ı Enver 
Şahin önceki gün 
mide yanması 
şikayeti ile 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
başvurdu.
Burada yapılan 
tetkiklerde Başkan 
Şahin'de mide 
kanaması şüphesi 
olduğunu ve has
tanede kontrol 
altında tutulması 
uygun bulundu. 
Yapılan test ve 
tahlil sonuçlarında 

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

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

Özellikle Tunceli, 
Bingöl, Hakkari, 
Muş, Bitlis ve 
Ağrı gibi kar 
yüksekliğinin 
fazla olduğu iller 
çevresinde, 
muhtemel çığ 
tehlikesinin bulun
duğu belirtildi.

wwwetkoyun.com www.tema.org.tr

herhangi bir 
olumsuz bulguya 
rastlanmaması 
ailesi ve AKP ilçe 
teşkilatına rahat 
bir nefes aldırdı. 
Midesini üşüttüğü 
anlaşılan Şahin'in 
hızia iyileştiği 
ve birkaç gün 
içerisinde 
taburcu olabileceği 
belirtildi.
AKP İlçe 
Teşkilatı Gençlik 
Kolları, ve Kadın 
Kolları üyeleri 
dün Başkan Enver 
Şahin'i ziyaret 
ederek geçmiş 
olsun temennisinde 
bulundular.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesicom

wwwetkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesicom
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Aydın Madencilikken
Emniyefe araç desteği
Aydm Madencilik Ltd.Şti. tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 

bağışlanan Renault Symbol marka araç teslimi nedeniyle 
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aydın’a 

Kaymakam Mehmet Baygül teşekkür plaketi verdi.
Berkay KARABULUT
Aydın Madencilik 
Ltd. Şti. tarafından 
Gemlik İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bağışlanan araç 
nedeniyle, Şirket 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sedat 
Aydın’a teşekkür 
plaketi verildi. 
Aydın Madencilik’in 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
verilmek üzere 
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bağışladığı 
arşç, dün İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
önünde yapılan 

törenli teslim alındı. 
Renault Symbol 
marka yeni aracı 
ilçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
kazandıran 
Sedat Aydın’a İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül teşekkür 
fılaketi verdi.
İçe Emniyet Müdürü 

Ali'Kemal Kurt'un 
da hazır bulunduğu 
törende duygulu 
anlar yaşadığını 
ifade eden 
Şirket Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Sedat Aydın, 
"Devletimize 
katkıda bulunmaktan 
mutluluk duyuyorum. 
Desteğimizi her 
zaman sürdüre
ceğiz." dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada,

Hırsızlar düğünleri kolluyor
Bursa'da bir gecede 
4 ayrı düğün salo
nunda hırsızlık olayı
na karışan kimliği 
belirsiz şahıslar, 
bin YTL para ile çok 
sayıda altın ve ziynet 
eşyasını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye göre, 
ilk olay Profesör 
Tezok Halk Eğitim 
Merkezi’ndeki düğün 
salonunda meydana 
geldi. Emriye Kaya 
(62) isimli bayan, 

। çantasını masanın 
üzerine bırakıp takı

devletin imkanlarının 
sınırlı olduğu 
zamanlarda vatan
daşlardan gelen 
bağışların sevindirici

olduğunu söyledi. 
Kaymakam Baygül, 
"Bizlerin güvenliği 
için gece gündüz 
özveriyle çalışan

arkadaşlarımıza 
yapılan araç katkısın
dan dolayı Sedat 
Aydın’a teşekkür 
ediyorum" dedi.

merasimi için kalktığı 
sırada kimliği belirsiz 
bir şahıs, içerisinde 
200 YTL para, 1 adet 
altın zincir, bir çift 
altın küpenin bulun
duğu çantayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Mimarsinan Mahallesi 
Barışmanço Kültür 
Merkezi’ndeki diğer 
olayda ise düğün 
merasimine katılan 
Melahat Keskin'in 
(54), oturduğu sanda
lyeye astığı, 
içerisinde 500 YTL 
para ev ve araç

anahtarları güneş 
gözlükleri ve kredi 
kartları bulunan çan
tası kimliği belirsiz 
şahıslarca çalındı. 
Kaphkaya Mahalle 
si'ndeki düğün salo
nunda meydana 
gelen olayda da 
Münise Anıkel'in (22) 
içerisinde 2 adet 
yüzük çok miktarda 
küpe ve 100 YTL 
para bulunan 
çantası, bırakmış 
olduğu masanın 
üzerinden çalındı. 
Mollaarap Mahallesi

İpekçe Düğün 
Salonu'nda meydana 
gelen son olayda - 
ise Songül Arslan 
(27) isimli bayanın 
oturduğu masaya 
bıraktığı, içerisinde 2 
adet cep telefonu, 1 
adet çeyrek altın, 200 
YTL para bulunan 
çantası kimliği belir
siz şahıslar tarafın
dan çalındı. 
Bayanların başvu
rusu üzerine soruş
turma başlatan polis, 
kimliği belirsiz hırsız 
ların peşine düştü.

Trafik polisine herkese 
eşit davranın uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, personel 
kaynaklı hataların en aza indirilmesi 

için başlattığı çalışma kapsamında bir 
genelge yayınlayarak, vatandaşın trafik 
polisine olan güveninin arttırılması için 
"herkese eşit davranın" uyarısı yaptı.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan yayınlanan 
genelgede, kural 
ihlali yapanlar ara 
sında ayırım yapıl
madan cezalandır
manın yapılması ve 
kimsenin kayırılma- 
ması istendi.
Trafikteki insan odak 
lı sorunları gidermek 
isteyen Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
trafik hizmetlerinde 
görev alan personele 
yönelik bir dizi çalış
ma başlattı. Çalış
maların en önemlisi, 
trafikçilere verilen 
eğitim.
Son bir yılda 14 ilde
ki tüm trafik persone 
lini eğitimden geçi 
ren Emniyet Genel 
Müdürlüğü, hem 
teknik hem de halkla 
ilişkiler konusunda 
trafik personelini 
eğitiyor. Şehirler 
arası yollarda, şehir 
içinde, denetleme ve 
tescil işlemlerinde 
görevli tüm perso 
nelin katıldığı eğitim
lerde, özellikle halka 
nasıl davranılması 
gerektiği, psikolojik 
unsurlar, ilden ile 
değişen sosyal 
unsurlar anlatılıyor, 
iş ortamındaki . 
gerginliklerin sebep 
olduğu vatandaş- 
polis kavgalarının da 
en aza indirilmesi 
için ortaya konula
bilecek davranışlar 
eğitim çalışmaların
da anlatılıyor.
Teknik sorunlardan 
veya mevzuatın yan
lış anlaşılmasından 
kaynaklanan sorun
ların da en aza indi 
rilmesi için, teknik 
bilgiler veriliyor. 
Verilen eğitimlerle 
trafik polisleri, yeni 
bir döneme hazır
lanırken, yayınlanan 
genelge ile de polis
lerin biraz daha dik 
katli olması istendi.

Trafik polislerinden, 
kural ihlalinde bulu
nan sürücülere eşit 
davranmasını iste 
yen Emniyet Genel 
Müdürlüğü, trafik 
çilere "eşit davranın” 
genelgesi yayınladı. 
81 ilde görev yapan 
trafik polislerine 
gönderilen genelge 
de. "Herkese eşit 
davranılacak, sürü 
cülere yapmış olduk
ları kural ihlalleri 
karşılığında 
istinasız cezai işlem 
uygulanacak" 
talimatı verildi. 
İLLERİNİZİ 
KAYIRMAYIN 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nce 
yayınlanan genel 
gede, trafik polis
lerinin kimi zaman 
eşitlik anlayışından 
uzaklaşabildiği belir
tildi. Trafik polis
lerinin görev yaptık
ları ilin plakasını 
taşıyan araçlara 
karşı kimi zaman 
anlayışlı davranır 
ken, başka bir ilin 
plakasını taşıyan 
araçlara karşı 
temkinli yakalaştığı 
belirtiliyor. Bunun 
doğru bir davranış 
olmadığı belirtilen 
genelgede, "Adil bir 
denetimin trafik 
güvenliğine olan etk
isi, şüphesiz çok 
yüksektir. Trafik 
polisinin denetimler 
süresince kimi yol 
kullanıcılarına karşı 
farklı bir tutum 
içinde olması, kimi 
zaman görmemezlik
ten gelmesi yol kul
lanıcısının edinmiş 
olduğu tüm olumlu 
tutumları bir anda 
zedelemekte, spekü 
lasyonlara yol aç 
makta, bu da polis- 
halk ilişkililerini ve 
teşkilatımızın kamu 
oyundaki imajını 
olumsuz yönde etki 
lemektedir" denildi.
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Öğretmen atama başvuruları uzatıldı
V I I

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), 10 bin 
kadroya yapacağı 
öğretmen ataması 
için başvuruların 
9 Şubat 2007 Cuma 
gününe kadar uza
tıldığını açıkladı. 
Sebep son günlerde 
ülke genelinde 
görülen ağır 
kış şartları...
MEB Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya, 
daha önce 1-7 Şubat 
2007 tarihleri arasın
da alınacağı duyuru
lan başvuruların, 
son günlerde ülke 
genelinde görülen 
ağır kış şartlan 
nedeniyle 
uzatıldığını belirtti. 
Öğretmen atamaları 
için başvurular, 09 
Şubat 2007 Cuma 
günü saat 12.00'ye 
kadar yapılabilecek. 
Başvurulara ilişkin 
bilgilere, MEB'in 
http://personel.meb. 
gov.tr internet 
adresinde yayım
lanacak kılavuzda yer 
verilecek. Başvurular 
internet üzerinden

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

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

>CİL SATILIK »eKİmiMimZ İÇİN BİZİ MİNK
120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

gerçekleştirilecek. 
Kimler 
başvurabilecek? 
2006-2 atama döne
minde öğretmenlik 
için başvurmuş olup 
KPSS10 puanı ya da 
hizmet süresi yetersiz 
liği nedeniyle atana- 
mamış olanların baş 
vurularının geçerlilik 
süresi 31 Ocak 
2007 tarihinde 
sona erecek.
Bu adaylardan 
isteyenler gerekli 
koşulları taşımaları 
halinde yeniden

başvurabilecekler. 
İngilizce öğretmenliği 
ve Okul Öncesi 
Öğretmenliği/Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
Öğretmenliği'ne, 
Açıköğretim Fakültesi 
İngilizce Öğretmenliği 
ve Okul öncesi 
Öğretmenliği/ Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
Öğretmenliği progra 
mim tamamlayanlar 
başvurabilecek. 
MEB'e bağlı resmi 
eğitim kuramlarında 
sözleşmeli öğretmen 
olarak görev yapan

lar, öğretmenlik için 
gerekli şartları taşı
maları kaydıyla ilk 
atama kapsamında 
başvuru yapabilecek
ler. İki veya üç yıllık 
eğitim enstitüsü, 
eğitim yüksekokulu 
ve eğitim ön lisans 
mezunu olup öğret
menlikte adaylığı 
kaldırılmış olanlar
dan, açıktan atama 
biçimiyle tekrar 
öğretmenliğe dönmek 
isteyenlerin, ayrıldık
ları alandan başvuru
ları kabul edilecek, 
öğretmen lisesi ve 
ilköğretmen okulu 
mezunları açıktan 
atama biçimiyle 
öğretmenliğe başvu
ruda bulunamayacak. 
Kamu kurum ve kuru
luşlarında halen aday 
devlet memuru olarak 
görev yapanlar 
öğretmenlik için 
başvuramayacak. 
Açıktan atamayla 
öğretmenliğe 
atanmak isteyen 
adaylar, öğretmenlik
ten ayrıldığı alanda 
başvuru yapabilecek.
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Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu Genel 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, 
mevcut koşullarda 
ekmeğe zam 
öngörmediklerini 
belirtti. Balcı, un fi 
yatlarındaki artışa 
bağlı olarak zammı 
düşünebileceklerini 
söyledi.
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
Genel Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, 
mevcut koşullarda 
ekmeğe zam 
öngörmediklerini 
belirterek, “Ancak 
(50 kiloluk torba) un 
fiyatlarındaki artış 
35 YTL'nin üzerine 
çıkacak olursa, 40 
YTL'yi bulacak olur
sa, bunun ekmeğe 
yansıması kaçınıl
maz olacaktır” dedi. 
Balcı, federasyon 
genel merkezinde 
düzenlediği 
basın toplantısında, 
Türkiye'de mevsim 
normallerinin 
üzerinde seyreden 
sıcaklık ve bunun 
olası etkileri hakkın
da değerlendirme 
lerde bulundu.

“Mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyreden sıcaklık ve 
yağmurdan yoksun 
günler, bölge gezile 
rimizde gördük ki, 
yakın gelecekte 
bizleri de *kurakhk 
sarmalı' ile başbaşa 
bırakacak” diyen 
Balcı, bir an önce 
tedbir alınması 
gerektiğini vurgu
ladı. Balcı, 
“Tedbir almazsak, 
yakın gelecekte 
sıkıntı kapımızda... 
Buğdayda 
yaşanacak rekolte 
azlığı, un sektörünün 
fiyat artışına doğru
dan etki edecek ve 
batkımızın temel 
gıda maddesi 
’ekmek'te yeni bir 
fiyat ayarlamasının 
gündeme gelmesine 
sebep olacaktır^’ 
diye konuştu. Un 
sektöründe sıkıntı 
yaşandığını ve buna 
çözüm bulunama
ması halinde undaki 
fiyat artışının 
devam edeceğini 
dile getiren Balcı, 
bunun da ekmek fi - 
yatlarını etkileye
ceğini belirtti.

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi'nde SATIUK LÜX DAİRE Denizi gören, 3-H, 140 m2

İLAN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazan’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 

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

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax:5141021

NARLI KÖYÜ MUHTARLIĞI’NDAN
S.NO: BULUNDUĞU YER: MEVKİİ:
1 Narlı Köyü Kızılcayerler Zeytinlik

PAFTA: PARSEL: Y.ÖLÇÖMÜ:
10 1640

HİSSESİ: 
Tam

TAHMİNİ BEDEL
15.000,00 YTL

GEÇİCİ TEMİNAT
500,00

İHALE TARİHİ ve SAATİ:
26.02.2007/11:00

İHALE ŞARTNAMESİ
f- Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen Narh Köyü Tüzel 
Kişiliğine ait 1 (bir) adet taşınmaz malın 26.02.2007 Pazartesi günü 
karşılığımda yazılı saatte AÇIK TEKLİF USULÜ ile Narh Köyü’nde 
Köy Muhtarı odasında ihale ile satışı yapılacaktır.
2- Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.
3- İştirak etmek isteyenler geçici teminatlarını ihale saatine kadar 
Köy Muhtarlığına yatırmaları gerekmektedir.
4- Söz konusu yerlerin satış değeri beyan rayiç bedelini bulunmadığı 
taktirde komisyonun ihaleyi fesih yetkisi vardır.
5- Satış bedelinin % 4O’ı peşin olmak şartıyla kalan kısma taksit 
yapılabilecektir. Tapu işlemleri ihale tarihinden itibaren bir hafta 
içinde yapılacaktır.
6- İhaleyi kazanan İle komisyon arasında borçlanma senedi hemen
İmzalanacaktır.
7- Masrafları alıcıya aittir. B-547

http://personel.meb
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Kredi kartı ücretlerinde son nokta
Kredi Kartı ücret
leriyle ilgili değer
lendirme yapan 
Tüketiciler Birliği 
Başkan Yardımcısı 
Özer, BBDK’nın 
kararıyla soruna 

“son noktanın konul- * 
duğunu söyledi. 
Özer, tüketiciye 
çağrı yaptı: 
Kredi Kartı ücretleri 
ve banka hesap 
işletme ücretleri 
hakkında bir değer-. 
lendirme yapan 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan 
Yardımcısı Kemal 
Özer; “Söz konusu 
uygulama hem tüketi
ci kanuna hem de 
Banka ve Kredi 
Kartları Kanuna ayrı 
bir uygulama idi. 
BBDK’nın konu 
hakkındaki kararı ile 
soruna son nokta 
konulmuştur” dedi. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan 
Yardımcısı Kemal 
Özer; konuyla ilgili 
olarak yaptığı 
açıklamada şu 
görüşlere yer verdi: 
Tüketiciler Birliği, 
bankaların Kredi 
Karffan’ndan 
kart ücreti banka 
hesaplarından hesap 
işletim ücreti adı 
altında alınmakta 
oldukları ücretin 
öncelikle 4077 
Sayılı Tüketicinin 
Korunmasına Dair 
Kanunun 6. madde
sine ve 5464 Sayılı 
Banka ve Kredi 
Kartları Kanunun 
24. maddesine aykırı

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

8URSAHRKİMİYETVEKENT 
GAZ€T€L€RİN€ İLRN ve RCKIAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-sabm, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
eleman ilanlarmz ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlannız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MHİ

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesinde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

olduğu gerekçesiyle 
itiraz etmekte idi. 
Her iki yasaya aykırı 
olan hükümle ilgili 
olarak tüketicileri 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyetine yön-r 
lendirmeden önce 
kanun koyucunun 
söz konusu kanunlar
la ilgili gerekçesini 
çok iyi incelemiş ve 
24. madde ile ilgili 
gerekçedeki “Hukuki 
ilişkinin, güçlü olan 
lehine düzenlen
mesinin engellen
mesini ve objektif 
esaslara bağlanması 
amacıyla taraflar 
arasındaki hukuki 
ilişkiyi niteleyen 
sözleşmelerde bulun
ması gereken husus
lar belirlenmiştir. Kart 
hamillerinin mesnet
siz uygulamalarla 
karşılaşmamaları 
amacıyla sözleşmede 
var olmadığı veya 
yasal bir uygulamaya 
dayanmadığı sürece, 
yaptıkları işlemlerden 
dolayı kendilerinden 
faiz, komisyon veya 
masraf gibi adlar 
altında hiçbir şekil ve 
surette ödeme talep

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN 

edilemeyeceği ve kart 
hamilinin hesabından 
kesinti yapılamaya
cağı yönünde düzen
leme yapılmıştır” 
hükmüne yer 
verildiği görülmüştür. 
Bu gerekçe ile kanun 
koyucu büyük bir 
feraset örneği göste 
rerek sorunu baştan 
çözdüğü görülmekte
dir. Ayrıca bu hem 
Tüketici Kanun 6. 
maddesi hem de 
Banka ve Kredi 
Kartları Kanunun 24. 
maddesi oldukça 
açıktır ve yoruma 
mahal bırakmayacak 
bir şekildedir.
Ayrıca bankalar dire
nen ve banka ile iliş 
kilerini kesmek 
isteyen iradeli tüketi

cilerinin ücretlerini 
derhal iade etmekte 
idiler. Haklı olsa idiler 
bu konuda tüm müş
terilerine karşı diren
meleri gerekecek idi. 
Bu nedenlerle Tüketi 
çiler Birliği tüm tüketi 
çilere hukuk savaşı 
başlatmalarını öner
miş sitesinde ihtar 
ve şikayet dilekçe 
örneklerinin yayın

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

lamıştır. Tüm Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyetleri yapılan 
itirazlarda tüketici 
haklı bulmuş ve alı
nana bedellerin iade
sine hükmetmişti. 
Öte yandan Kocaeli 
Tüketici Mahkemesi 
de 04/10/2006 tarih 
ve 2006/366 Karar 
nolu kararı ile bu 
konudaki Kocaeli 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti’nin 
haksız alınan ücretin 
iadesi yönündeki 
kararını onayarak son 
noktayı koymuştu. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) Hukuk 
Müşavirliği ise 
42-10-B/980 sayılı 
yazısıyla 5464 sayılı 
Banka Kartları ve 
Kredi Kartları 
Kanunu'nun 24. mad
desinin (4) numaralı 
fıkrası, "Kart hamilin
in yaptığı işlemler 
nedeniyle, 
sözleşmede yer 
almayan faiz, korniş 
yon veya masraf gibi 
adlar altında hiçbir 
şekil ve surette

»jvrcîîTc' ıcficTp' 
edilemez ve
kart hamilinin 
hesabından kesinti 
yapılamaz. 
Sözleşmede kart 
hamilinin haklarını 
zedeleyici ve kart 
çıkartan kuruluş 
lehine tek taraflı 
haksız şartlar 
sağlayan hükümlere 
yer verilemez" 
hükmünü amirdir.

Sigaraya zam önerisi

Maliye Bakanlığı, 
sigarada paket başı
na asgari maktu 
özel tüketim ver
gisinin 0,20 YTL 
artırılması için 
taslak hazırlarken, 
rakıya özel tüketim 
vergisi (ÖTV) 
zammını engelle
mek için de 
harekete geçti. 
Maliye Bakanlığı 
Gelir Politikaları 
Genel Müdürlüğü 
sigaraya uygulanan 
asgari maktu ÖTV 
için bir kararname 
taslağı hazırladı. 
Taslak ile asgari 
maktu verginin 
2006 yılı enflasyon 
oranına paralel 
güncellenmesi 
kararlaştırıldı. 
Düzenlemede, 
paket başına asgari 
maktu ÖTVnin 
1,20 YTL'den 1,40 
YTL'ye yükseltilme
si öngörüldü.
Taslakta, sigara 
üzerindeki yüzde 
58'lik nispi ÖTV'de 
ise herhangi bir 
değişikliğe 
yer verilmedi. 
Maliye bürokratları, 
geçen yıl sigaradan 
alınan asgari maktu 
vergi ile 1,4 milyar 
YTL gelir elde 
edildiğini, maktu 
verginin 0,20 YTL 
artırılması halinde, 
bunun sektöre 
maliyetinin sadece 
140 milyon YTL ola
cağını ifade ettiler. 
Öte yandan, Avrupa 
Birliği'ne (AB) uyum 
süreci kapsamında 
yapılan görüşme 
lerde, AB tarafı, 
Türkiye'nin sigara 
üzerindeki ÖTV'de 
de* Birliğe uyum 
sağlamasını istedi. 
Bu çerçevede, en 
çok satan ürün kat
egorisinde bulunan 
Tekel 2001 sigarası 
baz alınarak, yeni 
bir vergileme reji
minin hazırlanması 
gerektiği belirtildi. 
Bu arada Maliye 
Bakanlığı, rakının, 
AB'nin yüksek oran
lı özel tüketim ver
gisi tarifesinden 
korunması için de 

harekete geçti. 
Uyum çalışmaları 
sırasında Avrupa 
Birliği, Türkiye'nin 
de içkilere, alkol 
derecesine göre 
ÖTV uygulamasını 
istedi.
Maliye Bakanlığı 
da, bu çerçevede 
alkollü içkilerin 
yeni bir ÖTV 
rejimine bağlanması 
için çalışmalara 
başladı. Ancak bu 
çalışmalarda, yerli 
içki rakının, yüksek 
alkol derecesine 
sahip olması nede 
niyle, yeni sistem
den çok fazla olum
suz etkileneceği 
ortaya çıktı.
Bunun üzerine 
AB'deki uygula
malar taranmaya 
başlandı.
Yunanlıların 
'Uzo'sunun, 
yüksek alkol dere
cesine rağmen, 
AB sistemi dışında 
vergilendirildiği 
anlaşıldı.
Yapılan araştırma
da, rakı ile benzer 
özelliklere sahip 
Uzo için 
Yunanistan'ın 
AB'den düşük 
oranlı ÖTV istediği, 
ancak reddedildiği 
belirlendi.
Yunanistan bunun 
üzerine Dünya 
Ticaret Örgütüne 
(DTÖ) başvurarak 
Uzo'yu "Milli içki" 
olarak tescil ettirdi 
ve ardından da bu 
düzenleme ile ilgili 
AB'nin Yüksek 
Mahkemesi olan 
Avrupa Adalet 
Divanına başvurdu. 
Söz konusu 
mahkemenin de 
bu ülkeyi haklı 
bulmasının ardın
dan AB'nin Uzo'ya 
düşük oranlı 
ÖTV'yi kabul 
ettiği tespit edildi. 
Maliye Bakanlığı, 
rakı için de aynı 
yolun izlenmesi 
ve DTÖ tarafından 
"Türkiye'nin milli 
içkisi" olarak tescili 
için Dış Ticaret 
Müsteşarlığına 
başvurdu.
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Kadınların yüzde 
117 migren hastası ÇİZİYORUM

Barış Gülerin 
kaleminden

Türk kadınlarının 
yüzde 11'inin migren 
hastası olduğu, 
migren nedeniyle 
ülke ekonomisinin 
ise her yıl 300 milyon 
dolar kayıp yaşadığı 
bildirildi.
Klinik Farmakoloji 
Derneği Başkanı, 
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Farmakoloji ve 
Klinik Farmakoloji 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Cankat Tulunay, 
yaptığı açıklamada, 
Türk halkının yüzde 
90'ının yaşantısının 
belirli dönemlerinde 
baş ağrısı çektiğini 
söyledi. Tulunay, yap
tıkları araştırmalarda 
kadınların daha çok 
baş ağrısı çektiğinin 
anlaşıldığını belirte 
rek, "Türki ye'de hiç 

ŞHRKÖŞESÎ
Esra YAVUZ
Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü

ANLATMA NE OLUR
Anlatma n’olur onu sevdiğini artık, 
N’olur artık anlatma bana sevdanı, 
Aklının yerden kilometrelerce yüksekte olduğunu, 
Kalbinin küt küt attığını, onun önünde yaptığın sakarlıkları, 
Onun yanındayken ellerinin titreyip, sesinin kısıldığını, 
Kelimelerinin anlamsızlaştığını ve suskunluğunu, 
Zamandan kopup, onun gözlerinde kaybolduğunu, 
Kendini kilitlenmiş gibi hissettiğini,hep gülümsediğini 
Onun her kelimesinde kalbinin coştuğunu,çocuklaştığını 
N’olur anlatma bana onu
N’olur anlatma onun gözlerini, gülüşünü, saçlannı,kibarlığını 
Bakma bana n’olur onu seven gözlerle, 
Yapma bana bunu n’olur...
Halbuki sen onu anlatırkenjiçimden geçenleri bir bilebilsen-, 
Ahi Ah seni sevdiğimi bir söyleyebilsem
Sensiz, seni düşünmeden bir saniyemin bile geçmediğini 
Gece yatmadan önce dualarımda hep adının geçtiğini bir bilebilsen 
Bana en ufak bir tebessümünde bile içimin eridiğini, 
Yahut telefonun her çalışında sensindir diye yerimden fırladığımı 
Bir görebilsen sana nasul tutulduğumu, 
Sırf biraz daha yanında durup sana bakabilmek için 
sevdiğin kızı anlatmana bile katlandığımı, 
Ah,bir görebilsen/Görebilsen de bende daha acı çekmesem, 
Ben senin bu kadar yakınındayken,sen böyle uzağımda olmasan, 
Gözlerime bakarken birkezde onu düşünmesen 
Ve keşke,keşke anlatmasan bana onu artık

başım ağrı mıyor 
diyenlerin sayı sı 
yüzde 4 ile 6 ara 
sında" dedi.
Araştırmalara göre 
kadınların yüzde 
11, erkeklerin yüzde 
3,7 çocukların ise 
yüzde 2'sinin migren 
hastası olduğunu 
vurgulayan Tulunay, 
şöyle konuştu: "Baş 
ağrısı önemli oranda 
iş gücü ve iş verimi 

. kaybına neden oluy
or. Kadınlar hormonel 
dengeler nedeniyle 
daha fazla baş ağrısı 
yaşıyor. Türkiye'de 
yüzde 1 Tinde migren 
bulunan kadınların 
işe gitmemesi, git
tiğinde çalışamaması 
ve kullandığı ilaçlar 
nedeniyle ülkemizde 
yılda 300 milyon do 
lar civarında ekono 
mik kayıp oluşuyor."

F7<öh.

7 YAŞ

Çocuk hastalıkları nasıl önlenir?
Malatya İnönü 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Turgut özal 
Tıp Merkezi Çocuk 
Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı öğretim üyesi 
Doç. Dr. Metehan 
özen, dünyada yıka 
10.5 milyon çocuğun 
hastalıklardan dolayı 
öldüğünü bildirdi. 
Hastalığa yakalan
madan önce önlem
lerin daha ekonomik 
ve pratik olduğuna 
dikkat çeken Doç. Dr. 
Metehan özen, 
"Dünyada yılda 2.5 
milyon çocuk aşı 
yapılmamasından, 4 
milyon çocuk enfek
siyon hastalıkların
dan ve diğer

GEMLİK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK

Seanslar
11.45 -14.15 - 16.15 ■ 18.30 - 20.30

AMERİKALILAR KARADENİZDE (2) 12.00 - 14.00 - 16.15 - 18.15 • 20.00 

TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER 

IRAK
12.00 • 14.00 - 16.00 ■ 18.00 • 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)

hastalıklarla birlikte 
yılda 10.5 milyon 
çocuk hastalıklardan 
dolayı ölüyor" dedi. 
Hepatit A hastalığının 
ölüme kadar yol 
açtığına dikkat çeken 
Doç. Dr. özen, klinik 
açıdan sarılık şek
linde seyreden 
hepatit olgularının 
yüzde 20-40'ını oluş
turan yüksek dere
cede bulaşıcı hepatit

A virüsünün yol 
açtığı bir hastalık 
olduğunu vurguladı. 
Ateş, yorgunluk, 
bulantı ve kusma ile 
ortaya çıkan hepatit 
A'nın karaciğer 
büyümesi ve kalp 
rahatsızlığına kadar 
yol açtığını bildiren 
Özen, hepatit A'nın 
kanalizasyon 
olmayan yerlerde, 
meyve ve sebzelerin 

yeterince yıkanma
masından kay
naklandığına dikkat 
çekti. Evde hepatit A 
hastası olanların, 
evin diğer fertlerinin 
de hepatit A potan
siyel hasta adayı 
olduğunu aktaran 
özen, hepatit A'nın 
karaciğeri de etk
ileyen yaygın bir 
hastalık olduğunu, 
bu hastalığın önem
senmesi gerektiğini 
dile getirdi. Hepatit 
A ve su çiçeğinden 
korunmanın 2 doz 
aşı ile sağlanabile
ceğini söyleyen Doç. 
Dr. Metehan özen, 
"2 doz aşı ile ömür 
boyu rahat ediniz" 
diye konuştu.
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Bademcikler ihmale gelmez
Bebeklik ve çocukluk 
döneminde, vücudun 
savunmasında önem
li rol oynayan badem
ciklerin zorunlu kalın
madıkça alınmaması 
gerekiyor. Bademcik 
ameliyatı uygulaması 
son yıllarda azalsa 
da, çocuklarda üst 
üste beş-altı kere 
bademcik iltihabı 
oluşması, ameliyatı 
gerektiren durumlar 
arasında ilk sırada 
yer alıyor.
Özellikle üst solunum 
yollarından giren 
mikropları tanıyarak, 
vücudu savunmaya 
hazıriamak gibi 
göteVleri bulunan 
bademcilerin 
büyüdükleri ve 
kişiyi rahatsız ettiği 
durumlarda ne 
yapılması gerekir? 
Bademcikler alınmalı 
mı? Alınmamalı mı? 
Bunlar gibi, merak 
ettiğimiz konuları, 
Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Erhun 
Şerbetçi anlattı. 
Bademcik vücutta 
ne işle yarar?
Bademcikler vücudun 
bağışıklık sisteminde 
rol oynayan lenf sis
teminin, boğazda yer
leşmiş dokularından 
bir çiftidir. Özellikle 
üst solunum yolların

dan giren mikropları 
tanıyarak, vücudu 
savunmaya 
hazırlamak gibi 
görevleri vardır. 
Vücudun bademciğe 
ihtiyacı var mı? 
Bademcikler özellikle 
çocukluk döneminde 
vücudun, hastalıklara 
karşı ilk savunma 
bölgesini oluşturur. 
Bununla birlikte, 
genizde yerleşmiş 
yine bademcik 
dokusu yapısında 
olan "adenoid" 
dediğimiz; halk 
arasında ''geniz etiw’ 
olarak bilinen 
dokular da, aynı 
görevi üstlenmekte
dir. Yine vücutta 
sindirim sisteminin 
bazı bölgelerinde, 
dalakta ve kemik 
iliğinde, ayrıca 
vücudun çok değişik 

yerlerine yerleşmiş 
olan lenf bezlerinde 
aynı görevi yapan 
dokular da mevcut
tur. Bütün bunlara 
bağışıklıktan sorumlu 
lenf sistemi' diyoruz. 
Bademcikler neden 
şişer? Soğuk bir şey 
içmek şişmesi için bir 
sebep mi? Stres 
bademciği şişirir mi? 
Bademcikler hemen 
daima 'damlacık 
enfeksiyonu' denen, 
kişiden kişiye 
tükürükle ve yakın 
temasla bulaşan 
mikroplar nedeniyle 
şişer. Bu durumda 
bademcikler kızarır, 
bazen üzerlerinde 
beyaz döküntüler 
olur. Ateş, yutkunma 
güçlüğü, yutkunur 
ken ağrı gibi eşlik 
eden belirtiler de 
bulunur.

Enfeksiyon belirtisi 
olmayan, fakat 
yapısal olarak büyük 
bademcikler de ola
bilir. Soğuk bir şey 
içilmesi, sağlıklı bir 
insanda herhangi bir 
bademcik sorununa 
yol açmazken, 
müzmin bademcik 
sorunu olan ya da 
bağışıklık sisteminin 
zayıf olduğu durum
larda yerel direnç 
düşüklüğü nedeniyle 
hastalığa neden ola
bilir. Stres bademciği 
şişirmez, ancak 
direnç düşüklüğüne 
yol açarak kolay 
hastalanmaya zemin 
hazırlayabilir.
Geniz eti nedir, 
bademcikten farkı 
nedir? Halk arasında 
geniz eti denilen 
"adenoid" dokusu da 
aslında aynı badem
cik gibi lenf yapısın
dadır ve üst solunum 
yolunun savunmasın
da rol oynar. Badem 
cikten en önemli 
farkı, çok büyük 
olması, halinde, zaten 

küçük bir boşluk olan 
çocuk burun 
boşluğunu tıka
masıdır. Bu durum, 
bademcik ameliyatına 
kıyasla geniz etinin 
daha sık bir şekilde 
ameliyat edilmesine 
yol açmaktadır.

Türkiye’de 2 bin 300 
cüzzam hastası var
Kilis İl Sağlık Müdürü 
Turgay Happani, 

-dünyada her yıl 500 - 
bin kişinin cüzzam 
(lepra) vakası için 
tedavi altına alındı 
ğını belirterek, 
Türkiye'de 2 bin 
300 cüzzam has
tasının bulunduğunu^ 
söyledi.
54. Dünya Cüzzam 
Günü sebebiyle açık
lama yapan Kilis İl 
Sağlık Müdürü Tur 
gay Happani, bu haf
tanın amacının, top 
lumun cüzam ve cüz- 
zamlıya karşı oluşan 
yanlış inançlardan, 
bilgisizlikten kay
naklanan korkularını 
önleyerek, cüzzam 
hastalığının erken 
teşhis edilmesinin 
sağlanması, dünya 
standartlarına uygun 
bir şekilde tedavisi 
ve izlenmesiyle 
hastaları topluma 
kazandırmak 
olduğunu vurguladı. 
Happani, Dünya 
Sağlık Örgütü'nün 

verilerine göre, dun 
yada her yıl yaklaşık 
500 bin yeni lepra 
vakasının tedaviye 
alındığım belirterek, 
"Lepraya bağlı olarak 
çeşitli sekel ve 
sakatlıklar bıraka- 
bilen komplikasyon
lar gelişmektedir.

Ancak etkin tanı ve 
tedavi yöntemleri 
sayesinde günü 
müzde lepraya bağlı 
sekeller önlenebil 
mektedir. Ülkemizde 
kayıtlı lepralı hasta 
sayısı yaklaşık 2 bin 
300 civarındadır. Son 
yıllarda yapılan tara
malarda yeni tespit 
edilen hasta sayısın
da azalma görülmek
tedir. Lepralı hasta
ların ilk tedavileri 
İstanbul, Ankara ve 
Elazığ illerinde 
bulunan Lepra 
Hastaneleri'nde 
yapılmaktadır.Takiple 
ri ise yaşadıkları 
illerdeki sağlık 
ocaklarında 
yürütülmektedir" 
dedi. Hastaların 
tedavi giderlerinin 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından karşı
landığına da dikkat 
çeken Happani, "Bu 
hastalığa bir bakteri 
neden olmaktadır. 
İnsanların büyük bir 
çoğunluğunda bu 
hastalığa karşı doğal 
bir bağışıklık vardır. 
Doğal bağışıklığın 
olmaması hali, insan
lara kendinden önce
ki soylarından geçen 
bir özelliktir. Lepro 
min testi ile bağışık
lığın olup olmadığı 
anlaşılabilmededir.”
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Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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Büyükşehir Belediyespor gururlandırdı
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü’nün karate 
branşındaki 4 
sporcusu katıldıkları 
Türkiye şampiyona 
sında elde ettikleri 
dereceler ile Bursa’yı 
gururlandırdılar. 
Kulübün başarılı 
karatecileri, 
Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
Başkanı Muammer 
Subaşı’nı ziyaret etti. 
Büyükşehir 
Belediyesinin kente 
yaptığı fiziksel 
yatırımların yanı sıra 
spora ve eğitime de 
büyük önem 
verdiğine dikkati 
çeken Subaşı, 
Belediyespor Kulübü 
sporcularının Türkiye 
çapında aldığı 
başarıların da bunun 
en güzel kanıtı 
olduğunu söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü’nün, Türkiye 
ve hatta dünya klas
manın sporcuların 
yetişmesinde önemli 
bir merkez olduğunu 
belirten Subaşı, aynı 
zamanda gençlerin 
kötü alışkanlıklar

yerine sağlıklı sportif 
aktiviteler yönelme 
sinde de pay sahibi 
olduğunu belirtti.
Büyükşehir Belediye 
spor bünyesinde 
10 branşta toplam 
bin 500 lisanslı, 
700 lisanssız sporcu 
bulunduğunu 
kaydeden Subaşı, 
“Tüm sporcularımız 
Türkiye ve dünya 
çapında başarılar 
elde etmek için tüm 
güçleriyle çalışıyor
lar. Biz de Büyük 
şehir Belediyespor 
Kulübü olarak onlara 
en iyi çalışma imkan
larını sunuyoruz” 
diye konuştu.
Subaşı daha sonra 
karate branşında 

başarı elde eden 
sporculara kalem ve 
Bursa’yı anlatan birer 
kitap hediye etti.
Sporculardan 
Ramazan Pekkan 
23-24 Aralık 2006 
tarihlerinde İzmir’de 
yapılan Ümit Genç 
Karate Türkiye

Şampiyonası’nda 
65 kilogramda 
Türkiye birincisi 
olurken, Adil 
Alişiroğlu da 
16-17 Aralık tarih-* 
lerinde Sakarya’da 
yapılan liseler arası 
karate Türkiye 
şampiyonasında 
60 kilogramda 
birinci oldu.
Yine liseler arası 
karate Türkiye 
şampiyonasında 
Ümran Alözkan 
51 kilogramda 
Türkiye üçüncüsü 
olurken, ümit genç 
karate şampiyonasın
da ise Gamze Şafak 
60 kilogram üstünde 
Türkiye üçüncülü 
ğünü kazandı.

Ege Denizi'nde 
3 ayrı deprem

Ege Denizi'nde 
önceki gece 3 ayrı 
deprem meydana 
geldi. Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nden 
alınan bilgiye göre, 
Ege Denizi'ndeki 
ilk deprem gece 
yarısı 01.59'da 

yerin 3.6 kilometre 
derinliğinde 
meydana geldi.
3.9 büyüklüğündeki 
bu depremin ardın
dan ise saat 02.11'de 
3.4 ve 03.31'de de 
3.2 büyüklüklerinde 
depremler meydana 
geldi. Depremlerde 
can ve mal kaybı 
yaşanmadı.
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Gemlik Ziraat Odası’nın Divan heyeti tarafından iptal edilen ilk kongresi Şubat ayında yeniden yapılacak

Biitçesiz kongre iptal edildi
Gemlik Ziraat Odası’nın ilk kongresi dün Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet 

Kooperatifi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Kongrede yapılacak seçimler için Kurucu 
Başkan Ali Çelik, Cemil Kurt ve Cemil Gündüz'ün adaylıklarını açıklarken, seçim
lere girileceği sırada Divan Heyeti, kongrenin usulüne aykırı yapıldığı ve Kurucu 
Başkan Ali Çelik'in odaya ait yıllık tahmini gelir gider bütçesi ile kesin hesaplarını 
Seçim Kuruluna sunamadlğı gerekçesiyle kongreyi iptal etti. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan
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Babrika & 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

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Umurbey’in 2006 yılını değerlendirdi

Güler,‘2006 yılında hedeflerimize ulaştık'
Güne Baku
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com 

murbey ve basın
Gemlik’teki yerel yönetimler arasında 

basınla diyalog kurabilen tek belediye 
Umurbeydir.

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Meh 
met Güler, göreve geldiğinden beri, gerek 
Gemlik, gerekse Bursa basını ile iç içe 
oldu. Onlara beldeyle ilgili her türlü haber 
akışını sağladı, internet aracılığıyla, basın 
bültenleriyle, cep telefonu mesaj siste 
miyle, çıkardıkları dergiyle iletişim kurdu.

Dün, Paşa Otel’de 2006 yılını değer
lendiren kahvaltılı basın toplantısında, 
Bursa basınından köşe yazarları 
arkadaşlarımız da vardı.

Fatih, 2006 yılı çalışmalarını en ince 
detaylarına kadar anlatan bir dosya hazır
latmış. Bunları fotoğraflarla bezemiş, ayrı
ca bilgisayar ve projeksiyon gösterimi ile 
güçlendirmiş.

Umurbey Belediyesi’nin 2006 da ortaya 
koyduğu hedeflere ulaştığı, tahmini büt 
çenin asıl bütçe gibi tuttuğunu söyleyen 
Güler, 2007*nin lokomatif yatırımının 
Umurbeyli üreticinin zeytinini değerlendi
recek “Zeytin İşleme ve Satış Tesisleri"nin 
Haziran ayında atacakları temel olduğunu 
söyledi.

Umurbey Belediyesi, her konuda 
bölgede örnek bir belediye.

Bunu yaptıklarıyla kanıtlıyor.
Başka söze gerek yok.________________  

r Umurbey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, dün düzenlediği Bursa 
basınından köşe yazarlarının da katıldığı 
kahvaltılı basın toplantısında, 2006 yılında 
hazırladıkları tahmini bütçenin yüzde 100 
oranında gerçekleştiğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 18 
belde içinde Umurbey’in 16. ncı sıradaki 
küçük bütçesine karşın 2006 yılında hedef
lenen tüm yatırımların gerçekleştiğini söy
leyen Güler, 2007 yılında Umurbeyli zeytin 
üreticisinin ürününü değerlendirmek için 
Yalova Yolu’ndaki buzhane olan Belediye 
mülküne 1 milyon YTL’lik yatırımla Zeytin 
İşleme ve Satış Tesisi yapacaklarını ve 
Haziran ayında temel atacaklarını bildirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Ozdilek’ten eğitime katkı
Geçtiğimiz hafta 
sonunda hizmete 
giren Özdilek Gemlik 
Hipermaketin 
açılışından sonra 
özdilek A.Ş.’nin 
Gemlik’e katkıları 
sürüyor. Endüstri 
Meslek Lisesi 
bahçesi özdilek’in 
katkıları ile dün asfalt
lanmaya başlandı. 
Haberi sayfa 5'de
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Deha ve öngürü..
Karşı devrimciler 

hiç rahat durmadılar, 
durmuyorlarda..' 

işbirliği sistemini 
sürekli dinamik 
tutarak ulusal felaketi 
hazırlıyorlar.

* Bugün gelinen 
nokta; işbilmezliğin 
ve işbirlikçilerin birlik
te yazdıkları tarihsel 
senaryonun sahneye 
konuluşu..Birileri bil
erek aktör,diğerleri de 
bilmeyerek figüran 
konumunda..

Senarist ve yönet
men bu durumu çok 
iyi değerlendiriyor.. 
Değerlendirmişler de..

İşin ilginci Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kuru
cusu Mustafa Kemal 
1922'de TBMM'deki 
konuşmasında ola
cakları kestirerek 
bugünlere dikkati çek
miş.. Daha ilginç olanı 
ise Türkiye 
Cumhuriyeti yurt
taşlarının dikkatlerine 
sunulan saptamaları 
önemsememeleri..

Ulu Önder'in 
öngördükleriyle

bugün gerçekleşenler 
örtüşünce insan 
şaşkınlığa düşüyor.

Atatürk'e dil 
uzatanlarla, onun 
mirasını tahrip eden
ler net bir saptamayı 
asla belleklerinden

• çıkarmasınlar.. O 
olmasaydı bugün 
onun mirasını tahrip 
edebilecek özgürlük
leri dahi olmayacakdı.

Mustafa Kemal 
Atatürk'ün 06 Mart 
1922'de yaptığı ve 
TBMM Gizli Celse

Zabıtları 3. Cildinde 
yer alan konuşmaları 
öngörünün ve 
dehanın varlığını 
kanıtlıyor.

Atatürk önce tarihe 
yolculuk yapıyor 
sonra da geleceğe 
ışık tutuyor..

Ana düşüncesine 
ve virgülüne dokun
madan;

"... Hepiniz 
bilirsiniz ki, 
Avrupa'nın en önemli 
devletleri, Türkiye'nin 
zararıyla, Türkiye'nin 
gerilemesiyle ortaya

çıkmışlardır.
... Gerçekten de 

Avrupa'nın bütün iler
lemesine, yükselme
sine ve uygarlaşması
na karşılık, Türkiye 
gerilemiş, düştükçe 
düşmüştür. Türkiye'yi 
yok etmeye girişenler, 
Türkiye’nin ortadan 
kaldırılmasında çıkar 
ve hayat görenler, • 
zararlı olmaktan çık
mışlar, aralarında 
çıkarları paylaşarak, 
birleşmiş ve ittifak 
etmişlerdir. 9

Ve bunun sonucu 
olarak, birçok zekâlar, 
duygular, fikirler, 
Türkiye'nin yok 
edilmesi noktasında 
yoğunlaştırılmıştır. 
Ve bu yoğunlaşma, 
yüzyıllar geçtikçe 
oluşan kuşaklarda, 
adeta tahrip edici bir 
gelenek biçimine 
dönüşmüştür.
Ve bu geleneğin, 
Türkiye'nin hayatına 
ve varlığına aralıksız 
uygulanması sonu
cunda, nihayet 
Türkiye'yi ıslah 

etmek, Türkiye'yi 
uygarlaştırmak gibi 
birtakım bahanelerle, 
Türkiye'nin iç hayatı
na, iç yönetimine 
işlemiş ve 
sızmışlardır. Böyle 
elverişli bir zemin 
hazırlamak güç ve 
kuvvetini elde 
etmişlerdir.

Oysa güç ve 
kuvvet, Türkiye'de ve 
Türkiye halkında olan 
gelişme cevherine, 
zehirli ve yakıcı bir 
sıvı katmıştır. Bunun 
etkisi altında kalarak, 
milletin en çok da 
yöneticilerin zihinleri 
tamamen bozulmuş- * 
tur.

Artık durumu 
düzeltmek, hayat bul
mak, insan olmak 
için, mutlaka 
Avrupa'dan nasihat 
almak, bütün işleri 
Avrupa'nın emellerine 
uygun yürütmek, 
bütün dersten’ 
Avrupa'dan almak gibi 
birtakım zihniyetler 
ortaya çıktı.

Oysa hangi istiklâl 

vardır ki yabancıların 
nasihatleriyle, 
yabancıların planlarıy
la yükselebilsin?
Tarih böyle bir olay 
kaydetmemiştir. 
Tarihte, böyle bir olay 
yaratmaya kalkışanlar, 
zehirli sonuçlarla 
karşılaşmışlardır.

İşte Türkiye de, bu 
yanlış zihniyetle sakat 
olan bazı yöneticiler 
yüzünden her saat, 
her gün, her yüzyıl, 
biraz daha çok gerile 
miş, daha çok 
düşmüştür.

...Bu düşüş, bu 
alçalış, yalnız maddî 
şeylerde olsaydı, 
hiçbir önemi yoktu. 
Ne yazık ki Türkiye ve 
Türk halkı, ahlâk 
bakımından da düşü 
yor. Durum ince
lenirse görülür ki, 
Türkiye Doğu 
'maneviyatı' ile sona 
eren bir yol üzerinde 
bulunuyordu.
Doğu’yla Batı'nın bir
leştiği yerde bulun
duğumuz, Batı'ya yak
laştığımızı zannet
tiğimiz takdirde, asıl 
mayamız olan Doğu 
maneviyatından 
tamamıyla soyutlanı 
yoruz. Hiç şüphesizdir 
ki bu büyük mem
leketi, bu milleti, 
çöküntü ve yok olma 

çıkmazına itmekten 
başka bir sonuç bek
lenemez bundan.

... Bu düşüşün 
çıkış noktası korkuy
la, aczle başlamıştır. 
Türkiye'nin, Türk 
halkının nasılsa başı
na geçmiş olan bir
takım insanlar, galip 
düşmanlar karşısında, 
susmaya mahkûm
muş gibi, Türkiye'yi 
atıl ve çekingen bir 
halde tutuyorlardı.

Memleketin ve mil
letin çıkarlarının 
gerektiğini yapmakta 
korkak ve mütereddit 
idiler.

Türkiye'de fikir 
adamları, âdeta kendi 
kendilerine hakaret 
ediyorlardı.

Diyorlardı ki "Biz 
adam değiliz ve ola
mayız." Kendi 
kendimize adam 
olmamıza ihtimal yok
tur. Bizim canimizi, 
tarihimizi, varlığımızı 
bize düşman olan, 
düşman olduğundan 
hiç şüphe edilmeyen 
AvrupalIlara, kayıtsız 
şartsız bırakmak isti 
yorlar 'onlar bizi idare 
etsin' diyorlardı.

BİLELİM Kİ, 
ULUSAL BENLİĞİNİ 
BİLMEYEN ULUSLAR, 
BAŞKA ULUSLARA 
YEM OLURLAR"
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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 M 2 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 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
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
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 Sollmlyo Köyü 198000 M2 Trlzm tojvlk böl
gesinde v« villa yapılabilir. 2.000 000 YTL

EE-048 Cölyaka 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 eleklik, 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 DAİRESATILIK 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 yeni sahil 
masrafsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız

i 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 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 clft
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Dinçor Mh. 130M2 2.kat
3+1 yonl 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
kalariforll 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
E E-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- 17Q Orhangazi Cad. 90 M2 5. Kat 2+1 Kalorlfer1lH 
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-1B9 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2+1 Asansörlü, kalar
iforll, full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 Bamıh daire 60.000
YTL
EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
80,000 YTL
EE-194 Manastır 115 M2 2. Kat 3+1 bakımlı full daire
85.000 YTL

SATILIK DÜKKANSATILIK 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, İçinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL 
EE-185 Yonl Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
asma katlı İşyeri 160.000 YTL

SATILIK FABRİKASATILIK FABRİKA
EE-034 Orhangazi’de 33000 M2 12000M2 
kapah alanlı hazır 7.500.000 YTL
EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

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

SATILIK MÜSTAKİL EVSATILIK 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 Katli bağ evi 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe İçerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLASATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı
EE-076 Karacaali 550 M2 trlplex 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 site İçi denize 50 mt 220.000 YU

SATILIK ZEYTİNLİK

MUHTELİF

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakanlı süper manzaralı 
250.000 YU
EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu, 
özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL

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

AA-009 Kurtul 280 M2 tarta 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 nrtsatlı, 
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 Demlrsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma
İhtiyacı 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 KöyO 98 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 YTL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde 
Kayıt No’sunun tilMımdın

http://www.kocakgayrimenkul.com
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Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Umurbey’in 2006 yılını değerlendirdi

Güler, ‘2006 yılında 
hedeflerimize ulaştık1

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Paşa Otel'de 
düzenlediği 
kahvaltılı basın 
toplantısında 
2006 yılı çalışmalarını 
değerlendirdi.
Umurbey 
Belediyesi 
Personeli ile 
Bursa basınından . 
da gazetecilerin 
katıldığı basın 
toplantısında 
konuşan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
2006 yılı başında 
yaptıkları tahmini 
bütçenin yüzde 
yüz tutturulduğunu 
söyledi.
Umurbey'in geleceği 
olarak hedefledikleri 
üç konunun 
kendileri için önemli 
olduğunu ve bu 
hedefler üzerinde 
geçtiğimiz yıl 
çalışmalarını

I yürüttüklerinin 
' altını çizen Güler, 
i bunların öncelikli 

olarak doğalgaz, 
1 çok amaçlı salon 
| ihalesi ve bitirilmesi 
I ile Kazım Karabekir

Çevre Yolu'nun 
| tamamlanması 
: olduğunu söyledi, 
ı 2006 yılında

Umurbey Belediyesi 
। olarak Sosyal ve

Kültürel etkinliklerin 
' ön plana çıktığını 
I ifade eden Güler, 

"Biz Umurbeyiz, 
: Biz Yaparız' 

sloganıyla ekip 
olarak hazırladığımız 
projelerimizi 
başardık.

ı Toplumun ve insan
im ların hedeflerinin 
i olmasından yanayız 
I ve biz hedeflerimize 
I ulaştık" dedi.

UMURBEY 
MARKA OLACAK 
2ÖÖ7 yılındaki 
hedeflerinin Umurbey 
Belediyesi’ne ait 
Yalova Yolu üzerinde 

" bulunan Soğuk 
Hava Deposu’nun 
Zeytin İşleme ve 
Satış Tesisleri'nin 
yapımı olacağını 
söyleyen Güler,

bu projenin 
yaklaşık bir 
milyon YTL'ye mal 
olacağını söyledi. 
Yapılacak tesislerde 
Umurbey Zeytin 
Kooperatifi'nin 
kendi ortaklarından 
alacağı zeytinleri 
işleyerek 
Umurbey markasını 
yaratacaklarını 
söyleyen Güler, 
"2006 yılında 
yaptıklarımız 
bizi umutlandırdı. 
Belediye ekibimizle 
bu işi de başara
cağımızdan 
eminim. Gemlik'te 
yaşayanlar bile 
artık bizim 
hazırladığımız 
projeleri 
yapacağımızı 
anladılar. Amiral 
gemisi olarak 
adlançhrdığımız 
Zeytin İşleme ve 
Satış Tesislerimizin 
temelini Haziran 
ayında atmayı 
düşünüyoruz" 
şeklinde konuştu.

Ağlayan 
BELEDİYE 
DEĞİLİZ 
Belediye ekibi olarak 
kesinlikle ağlayan 
bir Belediye 
olmadıklarını da 
ifade eden Güler, 
kasalarında yeterli 
para yokken adım 
attıkları Salon 
ihalesini başarıyla 
yapıp inşaatın 
tamamlandığını ve 
kiraya verildiğini 
hatırlatarak, 
"Zeytin işleme tesis
lerimizi de 2008 yılın
da hizmete sokmak 
istiyoruz ve 
başaracağımızdan 
kuşkum yok" dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Yasası’nı da eleştiren 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
yaşanın anti
demokratik olduğunu 
belirterek, “Bu yasa 
merkezi küçülte
ceğine merkezi daha 
güçlü hale getir
miştir. Bu yasa ile

Belediyelerin iş yap
ması zorlaşmıştır. 
Mutlaka yeniden ele 
alınmalıdır" dedi. 
Umurbey’in zeytin 
üreticisi bir belde 
olduğunu da 
söyleyen Güler, 
Marmarabirlik’i de 
eleştirerek, “Bu yıl 
sesimi kıstım. Çünkü 
artık Gemlik’te 
Ziraat Odası kuruldu. 
Çiftçinin sesini yan
sıtacak bir kurum 
var" dedi.
Gemlik’teki zeytinin 
yüzde 20’sinin Umur 
bey'den yetiştiğini • 
söyleyen Güler, 
Marmarabirlik'in 
bu işi götüremeye- 
ceğini belirterek, 
Zeytin İşleme ve 
Satış Tesislerimizin 
projesini hazırladık
larını söyledi.
Güler, 2007 yılı 
tahmini bütçesinin 
2 milyon 250 bin YTL 
olduğunu belirterek, 
bütçedeki yatırım 
paylarının yüzdç 40 
olduğunu belirtti.

ıHekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com

I____ \ ____ I www.milliyet/blog/özpan vural

Bize meydan okuyorlar!....
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, kendi 

ifadesine göre Irak'a "sert" bir mektup 
yazmış. Şöyle demiş:

"Bizim muhatabımız Irak hükümetidir. 
Türkiye'yi sınamaya kalkmayın."

Şimdi bu "sert" mektuba yanıt bekli 
yoruz. Bakan, Türkiye'nin Kuzey Irak'ı "res
men" muhatap almadığını ve almayacağını 
söylüyor. "Sakın sınamaya kalkmayın" 
demesi bundan...

Bağdat ve Kuzey Irak, bu tepkiyi çok cid
diye almış gibi görünmüyorlar.
Türkiye'nin Habur'dan petrol sevkiyatını dur
durmasına karşılık onlar da Türkiye'den et 
ithalatını durdurdular.

Karşılıklı ekonomik ambargo deneme 
teri...

Ankara, "Habur'u kapatırsak ekonomik 
olarak boğulursunuz" mesajı veriyor, 
Kuzey Irak da "Kapatırsan kapat, çok da 
önemli değilsiniz, biz de sizin mallarınızı 
almayız" demeye getiriyor.

Bakalım bu karşılıklı "boykot" taraflardan 
hangisini dize getirecek?

Ankara mı Kuzey Irak'ı resmen muhatap 
almaya başlayacak, yoksa Kuzey Irak, 
"Ambargoya dayanamıyoruz, anlaşmayı 
Bağdat'la yapın ama akaryakıtı gönderin" mi 
diyecek?

Türkiye, artık "Kuzey İrakla bilek güreşi" 
yapıyor. Kuzey Irak'la "muhatap" olma işinin 
sadece ticari yönü yok.

Irak'ta gerçek otorite konumundaki 
ABD'nin bu konuda verdiği mesaj açık.

ABD, "Irak Anayasası"nı göstererek 
"Buna saygılı olacaksınız" diyor.

Sadece akaryakıt ihracında değil...
Kerkük konusunda da PKK sorununda 

da...
"PKK konusundaki beklentilerimiz" 

dediğinizde ABD, Kuzey Irak'taki yönetimli 
"işbirliği"ni tavsiye ediyor. "Kerkük" 
dediğinizde de:

"Bu, Irak'ın iç sorunudur. Irak Anayasası 
ne diyorsa o olacak" yanıtını veriyor. 
Anayasa da 2007 sonuna kadar referandum 
öngörüyor.

I . ABD, "Bu referandum yapılacak" diyor.
Daha birkaç gün önce Terörle Mücadele 

Özel temsilcisi Edip Başer'in sorusuna, 
ABD'nin Ankara Büyükelçisi öz itibariyle bu 
yanıtı verdi. Siz Kuzey Irak'ı ister muhatap 
alın ister almayın...

ABD'nin dediği bu olduğu içindir ki, 
Bağdat ya da Kuzey Irak Ankara'ya "işinize 
gelirse" tavrı gösterebiliyor. Kuzey İrakla 
muhataptık sorunu bu kadarla da sınırlı 
değil: Sınırda peşmergeler donatılıyor. Ağır 
silahlarla güçlendiriliyor..

Türk Silahlı kuvvetlerinin sınırı geçecek 
operasyonlarına askeri olarak ABD ve 
peşmergelerin engel olduğu haberleri de 
geliyor. ABD destekli bu durum karşısında 
Başbakan Erdoğan'ın geçmişe atıfla yakın
ması sonucu değiştirmiyor. Başbakan 
Erdoğan'ın, "Gençliğimde peşmergelere ilaç 
taşımıştım, şimdi söylediklerine, yaptıklarına 
bakın" türünden "vefasızlık" şikâ ye tinde 
bulunmasının da çok etkili olduğu söylene
mez.

Celal Talabani, Mesud Barzani "O günle 
rin çok eskilerde kaldığı" efelenmesiyle An 
kara'yı "uyarıyor", hatta "tehdit" ediyor.

Hükümetin de bir karar vermesi gereki 
yor: "Kuzey Irak'taki Kürtler de Türkmenler 
gibi kardeşimiz, soydaşımız mı değil mi?"

Eğer kardeşlerimizse bu "sert"lik, bu 
karşılıklı "boykot" niye?

"Abilik, hamilik" söylemine ne oldu? 
Müttefiklik, stratejik ortaklık nerede?

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zpan
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Gemlik Ziraat Odası Kongresi Kurucu Başkanı Ali Çelik'in 
tahmini bütçeyi üyelerine sunamadı

Bütçesiz kongre iptal edildi
Seyfettin ŞEKERKSÖZ 
Gemlik Ziraat 
Odasının ilk 
kongresi Kurucu 
Başkan Ali Çelik'in 
odaya ait gelir 
gider bütçesini 
hazırlamadan 
seçimlere gitmesi 
nedeniyle Divan 
Kuriılu tarafından 
kongre iptal edildi. 
Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi 
Toplantı Salonu’nda 
dün düzenlenen 
kongreye Anavatan 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Başkanı Ferhat Kurt, 
Saadet Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı Başkanı 
Recep Aygün, CHP 
Gemlik ilçe Teşkilatı 
Erdem Akyürek, 
AK Parti Belediye 
meclisi üyeleri ile 
Ziraat Odasına 
kayıtlı üyeler katıldı. 
Divan heyeti 
kurulunu Fuat Sarı, 
Mehmet Bayrak, 
Mehmet Güler ve 
Bilal Pamuk’un 
yaptığı kongrede, 
söz alan Kurucu 
Başkan Ali Çelik 
üyelere hitaben yap
tığı konuşmasında, 
davetliler arasında 
siyasilerin çokluğu 
nedeniyle, oda 
üyelerine seslenerek 
buraya politikayı 
sokmayın. Sonra 
parçalanırız. Biz oda 
olarak parti politikası 
gütmüyoruz. Ziraat 
Odası basit hizmet 
işi değildir diyerek, 
particilikle 
guruplaşmalarla 
burayı yönetemeye- 
cekleri şeklinde 
uyarıda bulundu. 
Geçtiğimiz yıl 
kurulan ve dün ilk 
kongresi yapılan 
Gemlik Ziraat 
Odası seçimlerinde 
kurucu Başkan 
Ali Çelik yeniden 
adaylığını 
açıklarken, Cemil 
Kurt ve Cemil 
Gündüz de aday 
olduklarını açıkladı. 
39 delegeye 
sahip Gemlik 
Ziraat Odası’mn 
seçimlerine

3 liste ile girileceği 
sırada, divan 
heyeti, kongrenin ( 
usulüne aykırı 
yapıldığı ve 
Kurucu Başkan Ali 
Çelik'in odaya ait

yıllık tahmini gelir 
gider bütçesi ile 
kesin hesaplarını 
seçim kuruluna 
sunamadığı gerekçe
siyle kongre 
seçimlere gidilmeden

son anda iptal edildi. 
Gemlik Ziraat 
Odası’mn iptal edilen 
kongresinin 
Şubat ayı içerisinde 
yeniden yapılması 
kararı alındı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Okullarda yarıyı 
çalışması suruvor

Seyfettin ŞEKERKSÖZ
Yarı yıl tatili 
nedeniyle boş 
kalan okullarda 
ikinci yarı yıl için 
güzelleştirme 
çalışmaları sürüyor. 
Atatürk İlköğretim 
Okulu Müdürlüğü’ne 
atandıktan sonra 
okulda bulunan 
noksanlıkları 
gidermek için 
kolları sıvayan 
Mustafa Koreyhan, 
yarı yıl tatilini 
fırsat bilerek 
okulda boya 
işlemi başlattı. 
Kapı ve Pencere 
tamirleri ile

boyamalarının 
yanı sıra okul 
giriş ve salonunda 
başlayan boyama 
çalışması 
öğrencilerin ders 
gördüğü sınıflarda 
devam ediyor. 
Öğrencilerin en 
fazla koşturdukları 
merdivenler ile 
okul girişinde 
yapılan boyama 
işlerini yakından 
izleyen Mustafa 
Koreyhan, 
ikinci yarı yıla 
daha güzel ve 
temiz bir okul 
görüntüsüyle 
hazırlandıklarını 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

EL KOYUN
Avea, Telsim re Turkcell hatlınızdan 3464'e mesaj atan.'

www.teml0l3.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.teml0l3.tr
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Ozdilek’ten eğitime katkı
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçe asfaltlama 

çalışmalarım Özdilek A.Ş. üstlendi

Oto teybi 
hırsızlığı artıyor

Berkav KARABULUT
Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
yapılan görkemli 
bir açılışla 
Gemliklilerin 
hizmetine giren 
özdilek 
Hipermarketin 
ardından eğitim 
hizmetlerine de 
destek vermeye 
başladı.
Daha önce 
Orhangazi Caddesi 
ve Çevre Yolu'nu 
market ile bağlayan 

I yolların asfaltlama 
I çalışmalarını 
1 üstlenen Özdilek. 

1 bu kez de Gemlik
Endüstri Meslek 
Lisesi'nin bahçe 
asfaltlama

I çalışmalarını 
| üstlendi.

Okul Müdür 
Yardımcısı Turgut 
Akcan, yaptığı 
açıklamada okul 
içerisindeki yaklaşık 
2100 m2 alanın 
şjcak asfalt ile 
kaplanacağını 
söyledi.
Çalışmalar için yak
laşık 500 ton sıcak 
asfalt kullanılacağına

I dikkat çeken 
Akcan, "Uzun

I süredir sıcak 
| asfaltlama 
I çalışmasının 
' planlarını yapmamıza 

rağmen ne yazık ki 
sponsor bulamadık.

| Yağmurlu günlerde 
çamur içerisinde 

i kalan bahçemiz, 
sınıflarımızı da toz 
toprak içerisinde

bırakıyordu.
Yaklaşık 30.000 
YTL'nin üzerinde 
olması beklenen 
maliyetin 10.000 YTL' 
sinin okul tarafından 
kalan paranın da 
Özdilek A.Ş. 
tarafından 

karşılanacak" dedi. 
Özdilek'in önderliğini 
yaptığı asfaltlama 
çalışması sayesinde 
öğrencilerin daha 
temiz ortamlarda 
eğitim-öğretim 
görmelerine olanak 
sağlanacağını da 

söyleyen Turgut 
Akcan, "Endüstri 
Meslek Lisesi'ne ve 
eğitime verdikleri 
destekten dolayı 
Sayın Hüseyin 
Özdilek'e 
teşekkürlerimizi 
sunarız." dedi.

Seyfettin ŞEKERKSÖZ
Sessiz ve insanların 
olmadığı sokakları 
seçen hırsızlar 
buralarda park 
etmiş otoların 
teyplerini çalıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre; Dr. Ziya Kaya 
Mahallesinde bir 
sokakta park etmiş

Çalıntı telefonu 
satmaya çalışırken 

yakalandı

Bursa'da bir çeyiz 
mağazasından 
çalman cep telefo
nunu satmak 
isteyen genç, 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Yapılan soruşturma
da, şahsın 6 ayrı 
hırsızlık olayına 
daha karıştığı 
belirlendi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, olay merkez 
Yıldırım İlçesi 
Selimzade Mahallesi 
Beyazıt Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Levent 
Güleç'e ait çeyiz 
mağazasına gelen 
kimliği belirsiz bir 
kişi, kredi kartları, 
kimlik, müzikçalar 
ve cep telefonu 

durumdaki aracın 
sol kapısını zorla
yarak açan hırsızlar 
içeride bulunan 
oto teybini çaldılar. 
Araç sahibi A.A.'nın 
ertesi gün aracının 
yanına gittiğinde 
anladığı hırsızlık 
olayını polise 
bildirdi. Olayla ilgili 
tahkikat başlatıldı.

bulunan çantayı 
çaldı. Olayı 
araştıran Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, çantanın bir 
cami bahçesinde 
terk edildiğini 
belirledi.
Soruşturmayı 
derinleştiren ekipler, 
çalıntı cep telefo
nunu bir telefon
cuya satmaya 
çalıştığı öne sürülen 
Kağan T.'yi (30) 
gözaltına aldı. 
Bu şahsın yapılan 
sorgulamasında 
6 ayrı 
hırsızlık olayına 
daha karıştığı 
belirlenirken, 
3 cep telefonu 
ve bir diz üstü 
bilgisayar da bulu
narak sahiplerine 
teslim edildi.

‘Gyilik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
geleneksel Aşure Günlerine tüm Gemlik halkını davet etti

Aşure Günü'ne davet

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Hünkar Hacı 
Bektaş-ı Veli 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Derneği'nin gelenek
sel aşure günü 
etkinliği yarın saat 
12.oo de yapılacak. 
Derneğin Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Burçak Sokak’taki 
binasında yapılacak 
olan Kurban ve 
Aşure etkinliğine 
herkesi misafir 
olarak beklediklerini 
duyuran Dernek 
Başkanı Kazım 
Bulut, "Her yıl bizleri 
yalnız bırakmayan 
dostlarımızla

Vatandaşlar 2007’den umutlu
Vatandaşların yüzde 
57'si, bu yıl ekono
mideki olumlu 
gidişin süreceğini 
düşünüyor.
Nüfusun yüzde 34'ü 
ise kişisel gelirinin 
artmasını bekliyor. 
Bir araştırma 
şirketinin, 26 ilde 
yaptığı araştırma, 
Türk insanının 
2007 beklentilerini 
ortaya koyuyor.
Araştırmaya 
katılanların 
yüzde 57'si, 
bu yıl, ekonomideki 
olumlu gidişin 
süreceğini 
düşünüyor.

odeette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kurban ve Aşure 
etkinliğini yine 
birlikte yaşamak 
istiyoruz" dedi. 
Dört yıl önce 
temeli atılan ve 
geçtiğimiz yıl 
Kurban ve Aşure 
günü etkinliğini 
yeni binalarında 
yapan Hacı Bektaş-ı 
Veli Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Kazım 
Bulut, üç kat olarak 
projelendirilen 
binalarının ikinci 
katının da beton 
işleminin yapıldığını 
belirterek "Bu 
binanın bitiminde 
Gemlik'te oturan tüm 
vatandaşlarımız

Olumlu gidişin 
süreceğini en fazla 
düşünen grup 
25-34 yaş arası. 
Araştırmaya göre, 
kişisel gelirinin 
düşeceğini 
öngörenlerin oranı 
ise yüzde 14'te 
kalıyor.
2007 'Satın Alma 
Niyeti' Açısından 
Canlı Bir Yıl 
Satın alma 
niyetleri açısından 
da 2007 canlı bir yıl 
olmaya aday.
Araştırmaya 
katılanların 
yüzde 34'ü, 
bu yıl kişisel gelirinin 

yararlanacaklar. 
Derneğimiz sosyal 
ve kültürel inanç 
alanında faaliyetle 
rine devam ediyor. 
Binamızın bitirilmesi 
için maddi desteğe 
ihtiyacımız var, sivil 
toplum örgütleri 
ile iş adamlarımız ve 
sanayicilerimizden, 
esnaf dostlarımızdan 
yardım bekliyoruz. 
Bize maddi destek 
vermek isteyenler 
Vakıflar Bankası 
2017772 nolu 
hesaba para yatıra
bilirler, ayrıca cem 
evine gelerek mak
buz karşılığı para 
yardımında bulu 
nabilirler” dedi.

artacağını düşünü 
yor. Bu kişilerden 
yüzde 26'sı 
otomobilini 
yenilemek, yüzde 
14'ü ise konut 
almak istiyor. 
Araştırmaya 
katılanların yüzde 
27'si cep telefonu, 
yüzde 26'sı da 
bilgisayar almak 
istiyor. Yazlık 
almayı düşünenlerin 
oranı da yüzde 7. 
Araştırmaya göre, 
2007'de, her 100 
kişiden 43'ü yurt 
içinde, 11'i ise 
yurt dışında tatile 

çıkmayı planlıyor.

Berkay KARABULUT
AK Parti Gemlik 
ilçe Başkan vekili 
İsmail Kaya, 
Gençlik Kolları, 
Kadın Kolları ve 
diğer parti üyeleri 
ile Belediye 
Meclis üyeleri 
Genç Tiyatrocular 
Derneği’ne ziyarette 
bulundular.
Yeni kurulan 
Genç Tiyatrocular 
Derneği’ne yapılan 
ziyarette bir 
açıklama yapan 
AKP Gemlik 
ilçe Teşkilatı 
Halkla İlişkiler 
Başkan yardımcı 
Gencay Yılmaz.

onlara destek 
verdiğimizi 
göstermek istiyoruz. 
AKP olarak gençle
rimizin sosyal ve 
kültürel alanda yap
tığı her türlü faaliyeti 
desteklemekteyiz. 
Bu bağlamda başta 
Belediye Başkam'mız 
sayın Mehmet 
Turgut önderliğinde 
belediye meclis 
üyelerimizin 
arkadaşlarımıza 
ellerinden gelen 
desteği vereceklerine 
inanıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Genç Tiyatrocular 
Derneği kurucu 
üyesi ve Dernek 
Başkan Yardımcısı 
Altan özbabalık 
ziyaret esnasında 
belediye meclis 
üyeleri ve AKP 
ilçe teşkilatından 
bir dizi istek de 
bulundu.

Samimi havada 
geçen ziyarette 
Ozbabahk kurulma 
aşamasında 
uzunca bir süre 
yer problemi çektik
lerini belirtti.
Har sıbe denecek 
Kadar eski bir 
bodrum katına 
geçici olarak 
yerleştiklerini ve 
burada çeşitli 
düzenlemeler 
yaparak tiyatro 
çalışmalarına 
başladıklarını 
ifade eden 
özbabalık, ısınma 
problemide 
çektiklerine 
değinerek sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Şu an 28 üyesi 
olan derneğimizde 
3 grup halinde 
çalışmaktayız,-? 
Hepimizin a ııf^ül 
Gemlik'te siriSffia, 
tiyatro ve diğer* 
kültürel etkililiklere 
olan duyarsızlığı 
yeniden 
hareketlendirmektir. 
Burada bulunan 
arkadaşlarımızdan 
bazıları ileride 
profesyonel 

olabilme amacı güt
mekte. Kapılarımız 
herkese açık. 
Tiyatro ile ilgilenen, 
bu işe gönül veren 
arkadaşlarımızı 
derneğimize 
bekliyoruz" dedi. 
Üyelik aşamasında 
çocuklarını derneğe 
getiren ailelerin 
bodrum katında 
yapılan çalışmalar
dan dolayı 
tedirginlik 
yaşadıklarına da 
değinen Altan 
Özbabalık, 
belediye meclis 
üyelerinden yeni 
yer talebinde 
bulundu.
Ulaşımda 
yaşadıkları sıkıntıları 
da dile getiren 
Özbabalık "Bizlere 
sürekli destek 
veren Gemlik 
Belediye Başkanımız 
Mehmet Turgut'a 
da eksiklerimizi 
kapatıp, 
derneğimizin 
Türkiye genelinde 
duyurulmasına 
vesile olacağına 
da inanıyoruz" 
dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Umurbey Belediyesine
proje yarışmasında 

mansiyon ödülü
Marmara Boğazları 
ve Belediyeler Birliği

I tarafından Örnek 
Belediyecilik Projelerini 
teşvik etmek amacıyla 

| düzenlenen yarışmada, 
Umurbey Belediyesi 
Köşedeki Ev’ projesi 
ile ödüle layık görüldü. 
Bu yıl ilk kez 
düzenlenen Büyükşehir 
il, ilçe ve beldelerin . 
her biri kendi kate
gorisinde İyi Yönetim- 
Yönetişim, Altyapı ve 
Çevre Sosyal Kültürel 
Projeler ana başlıkları 
altında katıldığı 
yarışmada, 70 üzerinde 
proje yarıştı.
Proje yarışmalarında 
derece alanlara 
ödülleri İstanbul 
TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen
Belde 2007’ Fuarının 

açılışında törenle 
sahiplerine verildi. 
Sosyal Kültürel 
Projeler alanında 
Umurbey 
Belediyesi’nin 
‘Umurbey Belediyesi 
Sivil Mimarlık Örneği 
Yapı Restorasyonu ve 
Uygulama” projesi 
olan ‘Köşedeki Ev’ 
projesi Mansiyon 
Ödülüne layık 
görüldü.
Ödül törenine 
Umurbey Belediye 

ı Başkanı Fatih 
Mehmet Güler katılarak, 
plaketini aldı.

Su kaynakları için Meclis 
araştırması istendi

Gençlerin laf atma 
kavgası kanlı bitti

CHP, Türkiye’deki 
yeraltı ve yerüstü 
şu kaynaklarının - 
yönetimi ve 
sorunlara yönelik 
çözüm önerilerinin 
belirlenmesi 
amacıyla
Meclis araştırması 
açılmasını istedi. 
CHP Edirne 
Milletvekili Rasim 
Çakır'ın, TBMM 
Başkanlığına 
sunduğu önergenin 
gerekçesinde, 
dünyada ve 
Türkiye'de küresel 

ısınmanın bilimsel 
kanıtlarının gün 
geçtikçe arttığına 
işaret edildi. 
Türkiye için 
küresel ısınmanın 
en büyük 
tehlikesinin 
kuraklık 
olduğuna dikkat 
çekilen gerekçede, 
Türkiye'nin son 
40 yılda yeraltı ve 
yerüstü su 
kaynaklarının 
yüzde 50'sini 
kaybettiği belirtildi. 
Türkiye'nin,

1998 yılı verilerine 
göre, kişi başına 
3 bin 74 metreküp 
su kapasitesine 
sahip olduğu 
vurgulandı.
Bu rakamın Afrika, 
Avrupa, Kuzey 
Amerika, 
Okyanusya ve 
Asya ortalamaların
dan daha aşağı 
seviyede olduğu 
belirtilerek, dünya 
ortalamasının 
kişi başına 6 bin 
918 metreküp 
olduğu ifade edildi. 

Türkiye 
havzalarında 
su kaynaklarının 
dağılımının, eşitlikten 
uzak olduğu 
vurgulandı. 
Türkiye'nin, yeraltı 
ve yerüstü su 
kaynakları bakımın
dan çok zengin bir 
ülke olmadığı 
vurgulanarak, 
yeraltı sularının 
hızla tükendiği, su 
seviyesinin endişe 
verici düzeye 
düştüğü 
belirtildi.

Bursa'da gençlerin 
laf atma kavgası 
kanlı bitti. Laf atma 
meselesi yüzünden 
bir genci boğazından 
bıçaklayıp kaçan 
zanlı, güvenlik 
kameraları tarafın
dan görüntülendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
llçesi'ne bağlı 
Altınova Mahallesi 
Karahan Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, daha önce
den laf atma 
meselesi yüzünden 
kavgalı olduğu 
şahısla karşılaşan 
L.E. (34), kimliği 
belirsiz şahısla 
tartışmaya başladı. 
2 gencin tartışması 
bir anda bıçaklı

Tek Hedef 
Bilişim Projesi 

Kobilere tanıtıldı
Bursa'da, Küçük ve 
Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOS
GEB) ve Türk 
Telekom öncülü 
ğünde başlatılan 
"Tek Hedef Bilişim" 
projesi KOBİ'lere 
tanıtıldı.
Kervansaray Termal 
Otel'de gerçekleştir
ilen toplantıya KOS
GEB Başkan Yar 
dımcısı Dr.. Mehmet 
Küçükçirkin, 
"Tek Hedef Bilişim” 
Projesi Genel 
Koordinatörü 
Görkem Gürbüz ve 
çok sayıda KOBİ 
temsilcisi katıldı. İlk 
aşamada KOSGEB'e 
üye 57 binden fazla 
küçük ve orta boy 
işletmeye sıfır faizli 
bilişim kredisi 
verilmesinin hedefle 
diğint kaydeden 
KOSGEB Başkan 
Yardımcısı Dr.
Mehmet Küçük 
çirkin, projenin 
KOBİ'lerin teknolojik 
yönden güçlenmesi
ni sağladığını 
söyledi.
Dr. Küçükçirkin, 
"Gelişme ve kalkın
manın sürükleyicisi 
olan KOBİ'lerimizin 
son yıllarda bilişim 
teknolojisinde olum
lu adımlar atmıştır. 

kavgaya dönüşünce 
kimliği belirsiz 
şahıs cebinden 
çıkardığı bıçakla 
L.E.'yi boğazından 
bıçaklayıp kaçtı. 
Kanlar içerisinde 
kendisini bıçaklayan 
zanlıyı kovalayan 
L.E. ile zanlı, çevre
deki bir işyerine 
ait güvenlik 
kameraları tarafın
dan görüntülendi. 
Boğazından yaralı 
L.E. özel bir 
kamyonetle 
Vatan Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Olayın ardından 
güvenlik kamerası 
görüntülerini izleyen 
polis, eşkalini tespit 
ettiği zanlıyı arıyor.

KOSGEB olarak 
Türkiye'deki küçük 
ve orta ölçekli işlet
melerin gelişimine 
yönelik birbirinden 
farklı pek çok destek 
vermekteyiz. 'Tek 
Hedef Bilişim' kre
disi desteğinin diğer 
desteklerden farkı 
ise bir işletmenin 
ihtiyaç duyduğu 
bilişim ve teknoloji 
alt yapısında 
gelişmesini sağla
maktır. Ülkemizdeki 
küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin rekabet 
gücü yüksek birer 
e-KOBi haline 
dönüşmelerine 
katkıda bulunmak 
görevlerimiz arasın
dadır. Bu projeyle, 
KOBİ'lerin teknolojik 
ve bilişim alanında 
hangi aşamada 
bulunduğunu 
belirleyip, ihtiyaçlara 
cevap veren 
donanımlara sahip 
olmalarını sağla
maya çalışıyoruz. 
KOBİ'lerin 2 yılda 
geri ödeyebileceği, 
faizi KOSGEB 
tarafından 
karşılanan krediden 
yararlanabilirler. 
AB uyum süreci 
içerisinde, hedefimiz 
KOBİ'lerimizin dünya 
KOBİ'leri ile rekabet 
edebilir duruma 
getirmektir" dedi.
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2009 OKS yok, işte yeni sistem
Her yıl ilköğretim son sınıf düzeyi 800 bini aşkın öğrencinin yarıştığı OKS'yi 

kaldırmaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı yeni sistemi belirledi.
Her yıl ilköğretim 
son sınıf düzeyi 800 
bini aşkın öğrencinin 
yarıştığı "Ortaöğretim 
Kurumlarına Giriş 
ve Yerleştirme 
Sınavının (OKS) 
kaldırılacağını açık
layan Milli Eğitim 
Bakanlığı, yeni mo 
deli belirledi. 2009’da 
uygulamaya konula
cak yeni modelde 
Anadolu liselerine 
giriş sınavı 
kaldırılıyor. 
Bakanlığın belirlediği 
yeni model, bu yıl 
ilköğretim 6. 
sınıflarda okutulan 
yeni müfredatın 
önümüzdeki yıl 7. 
sınıfların ardından 8. 
sınıflarda okutulmaya 
başlanacağı 2009 
yılında uygulamaya . 
konulacak.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik ve ilgili 
genel müdürlüklerin 
onay verdiği bildirilen 
modelin teknik ayrın

tıları, Talim ve Terbiye 
Kurulu’nun (TTK) 
50’ye yakın uzmanın 
katılımıyla düzenleye
ceği çalıştayda 
belirlenecek. Modele 
göre, yeni sistem 
şöyle işleyecek: 
BAŞARI PUANI 
Bazı okul türlerine 
girişte OKS 
uygulanmayacak. Bu 
çerçevede, Anadolu 
liseleri ile başında 
"Anadolu" ibaresi 
bulunan mesleki 
teknik liselere giriş 
sınavsız olacak. Bu 
okullara kayıt için, 
ilköğretim diploma 
notuna göre belir
lenecek "ilköğretim 
başarı puanı” geçerli 
olacak. Bu okul 
türlerinde okumak 
isteyenlerin, tercihleri 
il düzeyinde alınacak. 
Her öğrenci için 
ilköğretim başarı 
puanı (İBP) hesa
planacak. IBP’nin 
hesaplanmasında,

ilköğretimin son sınıfı 
veya 4-8. sınıflarında 
derslerde gösterilen 
başarı esas alınacak. 
FEN LİSESİNE OKS 
Fen liseleri, anadolu 
öğretmen liseleri ve 
sosyal bilimler liseleri 
ile askeri liseler ve 
polis koleji için 
OKS devam edecek, 
sınavın biçimi 
değişecek.

BARAJ NOTU
Söz konusu üç lise 
türü için, belirlenecek 
"baraj notu"nu 
geçenlerin başvurusu 
kabul edilecek.
Böylece 800 binlik 
başvurunun 50 bine 
çekilmesi de hede
fleniyor. Yine, askeri 
liseler ve polis koleji 
için de baraj uygula
ması getirilebilecek.

Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) 
verilerine göre, 
geçen yıl dünya 
genelindeki işsiz 
sayısı bir önceki yıla 
göre 3.4 milyon 
ar tarak 195.2 
milyona ulaştı. 
ILO'nun her yıl 
açıkladığı "Küresel 
İstihdam Eğilimleri" 
raporuna göre, 
güçlü ekonomik 
büyümeye karşın 
küresel işsizlik 
geçen yıl da yüksek 
düzeyini sürdürdü. 
Çalışanların yoksu- 
luğunun azaltıl
masında ise pek az 
ilerleme kaydedildi. 
Rapora göre, 
dünya genelinde 

çalışan insan 
sayısının 
artmasına karşın, 
işsiz sayısı geçen 
yıl 195.2 milyon 
gibi "rekor düzeye" 
çıkarken, küresel 
işsizlik oranı yüzde 
6.3 oldu. Dünyadaki 
bir milyar 370 milyon 
"çalışan yoksulun" 
durumunda pek 
az iyileşme sağlan
abildiği ifade edilen 
raporda, işsizlik 
oranının düşürülme
si veya daha 
fazla yükselmemesi 
için ekonomik 
büyümeyle iş 
yaratma arasındaki 
bağlantının 
pekiştirilmesi gerek
tiği belirtildi.

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

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

ACİLSATIlIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYimZ
120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

«3

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

____________ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_____________
3 Ayn 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 0:4 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 4ÖÖ 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

Aile içi şiddetin önlenmesine
katkıda bulunanlar ödüllendirildi

£

Bursa Vali Yardımcısı 
Haşan Ersan, ailenin 
korunmasına ve aile 
içi şiddetin önlenme
sine katkıda bulunan 
18 kişiye teşekkür 
belgesi verdi.
Vali Yardımcısı 
Ersan, aile içi 
şiddetin önlenmesine 
katkı sağlayan 
'Aile İçi Şiddet 
Sorunu ve Çözüm 
önerileri' isimli 
10 dakikalık bir 
filmde rol alan ve 
Bursa Valiliği 
Kadının Statüsü 
Birimi Aile İçi 
Şiddetin önlenmesi 
Komisyonu'nda 
çalışmalarını 
sürdüren toplam 
18 kişiye, ailenin 
korunmasına 
yönelik gösterdikleri 
çabalardan dolayı

birer teşekkür 
belgesi verdi. 
Kadının 
Statüsü Birimi 
Aile içi Şiddetin 
Önlenmesi 
Komisyonu'nun 
gayesinin hayatın 
hemen hemen her 
alanında yoğun 
olarak yaşanmakta 
olan fiziksel 
şiddet 
ve bu şiddeti 
oluşturan psikolojik 
şiddetin farkındalığını 
artırmak, şiddete 
başvurmadan 
çatışmaları çözme 
yöntemlerini ortaya 
koymak, şiddetin 
tüm aile fertleri 
üzerindeki yıkıcı 
ve kalıcı etkilerini 
ortaya koymak, 
şiddeti ortadan 
kaldırmaya katkıda

bulunmak 
olduğunu belirten 
Vali Yardımcısı 
Ersan, toplumun 
tüm kesimlerini 
iyi-güçlü bir aile 
oluşumuna 
katkıda bulunarak 
şiddete son 
vermeye çağırdı. 
Bu arada 
Birey Dergisi 
Dersaneleri'nin, 
ailenin 
korunmasına 
yönelik çalışmalar 
yapan Bursa 
Valiliği Kadının 
Statüsü Birimi'nin 
tüm çalışmalarına 
1 yıl boyunca 
sponsor olacağı 
ve sponsorluğa 
ilişkin protokolün 
önümüzdeki 
günlerde imza
lanacağı bildirildi.

Sette0 rfez’ www.gemlik koıfezjazetesi,MM

http://www.gemlik
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Nema ödemeleri Martta iBı $erbest Kürsü
Sadece şahıs 
katkılarını alarak sis* 
temden çıkan 180 bin 
tasarruf sahibine 
mart ayında toplam 
75 milyon YTL ödeme 
yapılacak. 6*yılını 
doldurup ayrılan 180 
bin kişiye yapılacak 
ödeme tablosu şubat 
ayında netleşecek. 
Devlet-işveren katkı 
payı ile nemaların 
ödenmesi konusunda 
Hazine aleyhine dava 
açan 4 binden fazla 
kişiye de ödeme 
yapılacak, yargılama 
giderleri ödenerek 
davalar düşecek. 
Kendi istekleri ile 
Çalışanları Tasarruf 
Teşvik Sistemi’nden 
6 yılını doldurup 
ayrılan 180 bin kişiye 
yapılacak ödeme 
tablosu şubat ayında 
netleşecek. Toplam 
75 milyon YTL’lik 
ödeme de mart 
ayında yapılacak. 
Şahıs katkılarını 
alarak sistemden 
çıkanlar, nema 
hesaplarının tasfiyesi 
ve bu hesaptan 
yapılacak ödemelere 
ilişkin yasanın dışın
da kalmıştı. Bunun 
üzerine, 4 binden 
fazla hak sahibi 
Hazine aleyhine dava 
açarak, sistemde 
kalan devlet-işveren 
katkı payı ile 
nemalarının öden
mesini talep etti.
Yapılan düzenleme ile 
hak sahipleri açtıkları 
davalardan feragat 
edecek, böylece

yargının iş yükü de 
azaltılacak.
Sistemden ayrıldıktan 
sonra içerde kalan 
işveren payı ve nema 
tutarlarının ödenmesi 
için dava açanlara da 
aym usule göre 
ödeme yapılacak ve 
yargılama gideri 
ödenerek davalar 
düşecek.
HAZİNE DEĞERLEME 
RAKAMINI
AÇIKLAYACAK 
Bu arada, sistemden 
ayrılmayıp, tasfiye 
sürecinde parasını 
eksik alanlara da 
ödeme yapılacak. 
Hazine, ödemelerde 
oygrcn'anacaA 
değerleme oranını 
bu ay açıklayacak. 
Bağımsız Büro 
Çalışanları Sendikası 
(BÇS) Genel Başkanı 
Ayhan Çivi, sistem
den ayrılanların 
tasarruf teşvik kart
larını iade ettiğini 
anımsatarak, “Bu 
kişiler kimlik kart
larını iade etmişti. 
Kimlik bilgileri ile

paralarını alabilmeleri 
için Hazine’nin 
bankalara bu format- 
ta bilgi göndermesi 
gerekiyor” dedi.
BÇS’nin hesapla
malarına göre, hak 
sahiplerine yapılacak 
ödemenin toplam 
tutarı 75 milyon YTL 
olacak. BÇS Başkanı 
Ayhan Çivi, kesinti 
yapılmaya başlanan 
Nisan 1988 tarihinden 
itibaren 6 yılını 
doldurarak Nisan 
1994’te sadece şahıs 
kesintisi alarak sis
temden çıkanların 
sayısının 150 bin, 
muhtelif tarihlerde 
ayrııamarın da 30 bin 
kişi olduğunu söyle
di. BÇS’nin hesapla
malarına göre, 
işveren payı ve 
nemaların hesaplan
ması şü şekilde 
yapılacak:
ÖDEME NASIL 
YAPILACAK 
-Sistemden çıktığı 
tarihte içerde kalan 
işveren payı, çıkış 
tarihi itibariyle 30

ELEMAN ARANIYOR
MERMER GRANİT FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK MADEN MÜHENDİSİ 

ARANMAKTADIR.
TEL: 0 224 514 20 21 -514 03 06

ELEMAN ARANIYOR
Yetiştirilmek üzere 

çırak aranıyor.
BAŞAK PASTAHANCSİ

Yeni Pazar Cad. Balıkçılar Karşısı
GSM: 0.50530481 43-Tel: 514 68 57

Nisan 2003 tarihinde 
açıklanan nema 
oranı, kişiye ödenen 
toplam nemanın 
yüzde 6O’ı kadar 
olacak.
-Sistemden çıktığı 
tarihteki şahıs kesin
tisi, bu tarihte yayın
lanan nema oranı- 
kişiye daha önce 
ödenen toplam 
nemanın yüzde 40’ı 
olarak hesaplanacak. 
-Sistemden ayrıldığı 
tarih itibariyle 30 
Nisan 2003 tarihinde 
yayınlanan nema 
oranı, işveren payı ve 
şahıs kesintisi ile 
toplanacak. Hazine 
tarafından açık
lanacak değerleme 
oranı ile çarpılarak 
ödenecek rakam 
belirlenecek. Hazine, 
2006 Haziran ayına 
kadar “153” tutarı 
üzerinden değerleme 
yapmıştı. BÇS’nin 
hesaplamasına göre, 
Hazine tarafından 
açıklanacak değer
lemeye tabi tutulacak 
olan tutar ise 
384.31 YTL olacak. 
İŞVEREN PAYINA 
24 KAT 
Sistemde işveren 
payı olarak 21.7 
YTL’si bulunan bir 
çalışana bu miktarın 
yaklaşık 24 katı 
ödenecek. 24 Nisan 
2003 tarihinde sis
temden ayrılanlardan 
herhangi bir şekilde 
eksik ödeme yapılan
lara da aynı usule 
göre ödeme 
yapılacak.

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

ELEMANLAR ARANIYOR
Ön muhasebe bilen ve bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BAY ve BAYAN garson alınacaktır.
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
istiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

Tamer SİVRİ
B Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ^^N| Genel Başkan Yardımcısı

ENGELLİ ÇOCUK VE 
GENÇLERİN CİNSEL EĞİTİMİ

Cinsel eğitim denince kişilerin aklına ilk 
gelen vücut kısımlarının isimleri, fonksiyon
ları, üreme ve bununla ilgili konular olmak-* 
tadır. Gerçekte cinsel eğitim bundan çok daha 
kapsamlı ve anlamlı olmalıdır. Cinsel eğitim 
bireyin fiziksel, duygusal ye cinsel gelişimini 
anlaması, olumlu bir kişilik kavramı geliştirme 
si, insan cinselliğine karşı, başkalarının hak
larına, görüş ve davranışlarına saygılı bir ba 
kış açısı edinmesi ve olumlu davranış biçim
leri ve değer yargıları geliştirmesi eğitimidir.

Engelli olsun normal olsun her birey cin
siyeti ile doğar. Cinsiyet kelime anlamı olarak 
"dişi" veya "erkek" olma şeklinde açıkla - 
nabilir. Cinsel kimlik ise kişinin cinsiyetinden 
haberdar olması ve cinsiyetine uygun 
davranışlar göstermesidir. Bu noktada kişinin 
kendi cinsiyetinden memnun olması, böyle 
yaşamaktan mutluluk duyması çok önemlidir.

Zihinsel engelli çocuk ve gençlerde cinsel 
gelişime baktığımızda normal gelişim 
gösteren çocuklarla aynı sırayı izlediği ancak 
zihinsel gelişim düzeyine bağlı olarak daha 
yavaş ve geriden takip ettikleri görülür. 
Gerçekte cinsel eğitim doğumla beraber 
başlar. Erişkin yaşına hatta ölüme dek aile ve 
toplum içinde sürer. Erişkinlik döneminde de 
insanların bilgiye ve desteğe ihtiyaçları bit
mez. Ancak maalesef erişkinler bunu dile 
getirmekte zorlanır ve yardım istemekten 
çekinirler. Oysa küçük yaştan itibaren cinsel 
konularda sorulan sorular cinsel eğitimin en 
önemli parçasını oluşturur.

Çocuklar önce cinsiyetle ilgili fiziksel fark
lılıkları fark ederler. "Neden babaların bıyıkları 
var?", "Neden babalar etek giymez?", "Neden 
kızların pipisi yok?" gibi sorular ilk sorulan
lardır. Bu anne-babanın da cinsiyetle ilgili ilk 
kez bilinçli davranışta bulunduğu andır. 
Çünkü bu ana kadar cinsel eğitimin bir anlam
da gizli kaldığını, su üstüne çıkmadan 
sürdüğünü söyleyebiliriz.

Çocuğun çevresinde yaşı yakın kardeşler, 
akraba veya komşu çocukları varsa cinsel 
konularla ilgili soruları daha erken sora
bilmektedirler.

Aslında tüm yaşlarda sorulan cinsel soru
lar için en önemli nokta anne-babanın sorular 
cevaplarkenki tutumlarıdır. Çocuğu kesinlikle 
ayıplamamak, azarlamamak, susturmamak 
gerekir. Bu şekilde davrandığımızda çocuğu
muz bu soruların sorulmaması gerektiği 
fikrine kapılır ve cevapları başka kişilerde 
arayabileceği gibi gözetleme veya deneyler 
yapma yollarına da başvurabilir. Bu da cinsel 
eğitimin anne-babanın kontrolünden çıkması, 
bir anlamda istemediğimiz bir yöne gitmesi 
demektir. Oysa her aile çocuklarına kendi aile 
yapısı ve kültürü doğrultusunda bir cinsel 
eğitim vermek ister.
Zihinsel engelli çocuk ve gençlerde cinsel 
gelişim incelenirken takvim yaşları değil 
gelişim düzeyleri dikkate alınmalıdır. Bu şek
ilde değerlendirildiğinde anne-baba veya 
eğitimcilere sorun gibi görünen pek çok duru
mun gerçekte sorun sayılamayacağı anlaşılır, 
örneğin takvim yaşı 15, ancak zihinsel düzeyi 
altı yaş olan bir genç cinsel organlar, 
göğüsler, bebeklerin nasıl doğduğu ile ilgili 
sorular sorabilirler. Bu sorular altı yaş zihinsel 
düzeyi için beklenen normal sorulardandır. 
Bu çocuklara gelişimsel düzeylerine uygun 
eğitim ve tepkiler verilmelidir. Zihinsel engelli 
çocukların genelde yaşıtlarından daha fazla 
cinsel ilgileri olduğu, daha fazla cinsel içerikli 
davranışları olduğu düşünülür.
Oysa bu çocuklar cinsel içerikli davranışların 
nerede, ne zaman, hangi durumlarda uygun 
olup olmadığını bilmedikleri için yani bir 
anlamda cinsel tipli davranışlarını kontrol 
edemedikleri için böyle algılanmaktadırlar.

Devamı yarın...
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İnternette
büyüyen 
tehlike

Araştırmalar yine o 
korkutucu gerçeği 
ortaya koydu.
Çocukların internette 
dolaşırken, her geçen 
gün daha fazla porno 
sitelerine maruz 
kaldıkları ortaya çıktı. 
İşte uzmanların dikkat 

ı çektikleri ürküten 
manzara...
Çocukların her geçen 
gün daha fazla oranda 
internette porno 
sitelerine maruz 
kaldıkları bildirildi. 
Araştırmacılar, çocuk
ların çoğunun 
internette kazara 
cinsel içerikli sitelerle 
karşılaştıklarını 
ifade etti.
10 ila 17 yaşlşrı 
arasındaki çocuk ve 
gençler arasında 
yapılan araştırmada, 
son 12 aylık müddet 
zarfında bunların 
yüzde 42'sinin inter
nette porno sitelerine 
baktıkları ortaya çıktı. 
New Hampshire 
Üniversitesinin 
araştırmasında, bun
ların yüzde 66'sının 
bu sitelere isteyerek 
girmedikleri, cinsel 
içerikli sitelerin 
kazara karşılarına çık
tığını söyledikleri 

ifade edildi. 
Üniversite yetkilile 
rinden biri de çevrim 
içi durumundayken 
karşısına sık sık XXX 
rumuzlu görüntüler. 
içeren mesajlar 
çıktığını; ilk seferinde 
görüntülerin 
kendisini şok ettiğini 
fakat artık buna 
alıştığını söyledi. 
Chicago Üniversitesi, 
psikiyatristi Sharon 
Hirsch de internet 
pornosuna maruz 
kalan çocukların 
yakın bir zamanda 
cinsel yönden aktif 
hale geleceklerini 
veya çocuk pornosu- 
nun kurbanları haline 
gelebilecekleri < 
uyarısında bulundu. 
Hirsch, çocukların 
henüz duygusal 
olarak görmeye hazır 
olmadıkları görüntü
leri gördüğünü 
belirterek "Bunlar 
onlarda travmaya 
yol açabilir" dedi. 
Araştırmayı 
gerçekleştirenlerden 
bilim adamı Janis 
VVolak da bu tür 
görüntülerin çocuk
ların cinsel sağlık
larını bozabileceğini 
ifade etti.

Yemek yemeyen bebek için öneriler
Uzmanlar, bebeklerin 
önemli bir çoğunluğu
nun yemek yerken 
sorun çıkardığını 
belirterek, "Bebeğiniz 
yemek yemiyorsa 
üzüldüğünüzü belli 
etmeyin. Bebeğe 
zorla asla yemek 
yedirmeyin, ona 
değişik tatlar sunun. 
Bebeğinizin peşinden, 
koşarak ona 
yemek yedirmeye 
çalışmayın" öneri
lerinde bulundu. 
Önceleri iştahlı olan 
bir bebek daha sonra 
yemekten soğuyabili 
yor. Bebeklerin 
değişken olduğunu 
hatırlatan ve katı 
gıdaya geçiş aşa
masının büyük sabır 
ve hoşgörü istediğini

GBMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

vurgulayan uzmanlar, 
yemek yedirirken şu 
tavsiyelerde bulundu: 
"- Asıl amacınız 
bebeğinizi bir şekilde 
doyurmak değil 
yemek yemeyi 
sevdirmek olsun. Ona 
değişik tatlar sunun. 
Bebekler küçükken ne 
kadar çok tatla tanışır
larsa o kadar iyidir. 
Doyduğu zaman hiç 
ısrar etmeyin. Hemen 
yedirmeyi kesin.

- Bebeğinize asla zorla 
yemek yedirmeyin. 
Bu aranızdaki ilişkiyi 
bile zedeleyebilir. - 
Bebeğinizi oyalayarak 
yedirebilirsiniz.
Mesela resimli bir 
kitaba bakabilirsiniz, 
uçak hangara insin 
gibi oyunlar 
oynayabilirsiniz.
- Bebeğinizin iştahının 
size rehberlik etme
sine izin verin. Tıpkı 
yetişkinler gibi bebek

lerde bazen iştahsız, 
bazen de iştahlı ola
bilirler. Bebeğiniz 
yemek yemeyi kesin
likle reddediyorsa bir 
sonraki öğüne kadar 
bekleyin. Bebekler diş 
çıkardıklarında, boy 
attıklarında iştahsız 
olabilirler. Bebeğiniz 
birkaç gün yemek 
yemiyorsa üzülmeyin. 
Ertesi gün arayı 
kapatacaktır.
- Bebeklerin de bir 
damak tadı vardır. 
Bebeğinizi tanıyın ve 
yemeklerini ona göre 
hazırlayın. Mesela 
peynir sevmeyen bir 
bebeğe yoğurt yedirin. 
Ancak yemeklerini 
hazırlarken mutlaka 
dengeli beslendiğin
den emin olun.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescili ve 
onaylı 08.12.2006 tarihli EX061412 tescil 
numaralı ve 08.12.2006 tarihli EX 061413 

tescil numaralı gümrük çıkış 
beyannamelerimiz zayi olmuştur.

Hükümsüzdür.
SEDA GIDA MAD. SAN. DAĞ. ve TİC A.Ş.

VEMJS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
AMERİKALILAR KARADENİZDE (2)
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER
IRAK

Seanslar
11.45- 14.15- 16.15- 18.30-20.30
12.00- 14.00- 16.15 ■ 18.15 -20.00

12.00 - 14.00 ■ 16.00 - 18.00 • 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
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Dinlendirici uyku için yapılması gerekenler
Uzmanlar, uykunun 
hayatın üçte birini 
kapsadığını belirterek, 
"Karamsar kişilerin 
daha çok iyimser kişi
lerin ise daha az 
uykuya ihtiyaç 
duyarlar" dedi. 
Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Faruk Yorulmaz, 
iyi bir uykunun insan
lar için vazgeçilmez 
ihtiyaç olduğunu 
söyledi. 6-10 saat 
arası uykunun normal 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Yorulmaz, 
uykuda beynin çalış
maya devam ettiğini, 
öğretilen bilgileri 
ayıklayıp, düzenleyerek 
sindirdiğini ve depo
ladığını bildirdi. 
Kişinin, vücudun 
günün yorgunluğunu 
uyuyarak attığını ve 
bir sonraki güne hazır
ladığını ifade eden 
Prof. Dr. Yorulmaz, 
sağlık için uykunun 
hayatın vazgeçilmez 
şartlarından 
olduğunu kaydetti. 
Uykunun yaşa göre 
farklılıklar gösterdiğini 
belirten Prof. 
Dr. Yorulmaz, 
şöyle konuştu: 
"Yeni doğmuş bir 
bebek neredeyse tüm 
gününü uyuyarak 
geçirir, büyüdükçe ise 
uyku ihtiyacı azalır.

Oynama yaşına gelmiş 
çocuklarda ise 
öğlen uykuları için 
vazgeçilmezdir. 
Büyüme hormonu 
uykuda salgılandığın
dan çocukların 
büyüme ve 
gelişmesinde düzenli 
ve yeterli uyku çok 
önemlidir. Erişkin 
yaşlarda 7-8 saat 
uyku uyunurken, 
yaşlılar 6 saat uyku ile 
yetinebilmektedir, 
Uyku aynı zamanda 
ruh sağlığının da 
bir göstergesidir." 
UYKU BOZUKLUĞU 
TRAFİK KAZASI 
YAPTIRIYOR 
Prof. Dr. Yorulmaz, 
streste ve pek çok 
psikiyatrik hastalıkta 
uyku düzeninin bozul
duğunu ifade ederek 
yeterli uyku uyun
madığında kişinin 
fiziksel ve ruhsal 
streslere dayanık
lılığının azaldığını 
söyledi.
Uyku kalitesinin 
bozulmasının insan

ların sağlığını olumsuz 
yönde etkilediğini 
belirten Yorulmaz, 
"İyi uyumayan kişiler 
de yorgunluk ve uyku 
hali, iş verimi ve 
dikkatte azalma mey
dana gelebilmektedir. 
Bu da iş ve trafik 
kazalarında mal ve can 
kaybına neden oluyor. 
Araştırmalar, uyku bo 
zukluğu tanısı koyul
muş ve tedavi gör 
memiş hastaların 
normalden 4-6 kat 
daha fazla trafik ve iş 
kazalarına sebep 
olduğunu göstermek
tedir" dedi.
Karamsar kişilerin 
daha çok, iyimser 
kişilerin ise daha az 
uykuya iıîtiyaç duy
duğunun belirlendiğini 
bildiren Yorulmaz, 
uyku sorunlarının 
toplumda çok yaygın 
olduğunu kaydetti.
100 milyondan fazla 
Amerikalının uykusuz 
luktan şikayet ettiğini 
ve yüzde 25'inin 
gündüz uykulu olma 

nedeniyle işleriyle ilgili 
sorun yaşadığını 
belirten Yorulmaz, 
her yıl ABD'de 100 bin 
trafik kazasının yolda 
uyumaya bağlı olarak 
meydana geldiğini, 
bu kazaların bin 500 
kişinin ölümüne yol 
açtığını söyledi.
Yorulmaz, tedavi 
edilmeyen uyku 
sorunlarının kalp 
krizi, hipertansiyon, 
depresyon gibi ciddi 
sağlık sorunlarına da 
yol açabildiğin! de 
ifade etti.
Yeterli süre uyunduğu 
halde, bazen kişilerin 
dinlenmiş olarak 
kalkamadığını ifade 
eden Yorulmaz, bunun 
nedeninin yatılan 
yatak ve yastık, 
odanın ısısı, 
ortamda temiz hava 
olmaması, ortamın 
sıcak ya da soğuk 
olması ve gürültü 
olabileceğini; burun 
tıkanıklığı, 
ağrılı hastalık ve 
şişmanlığın da uyku 
kalitesini etkilediğini 
kaydetti. Uyku ile 
kilo alma arasında 
bağlantı olduğunu 
belirten Yorulmaz, 
geceleri 5 saat 
veya daha az uyuyan 
kadınların obez 
olma riskinin 7 saat 
uyuyanlara göre yüzde 
15 daha fazla 
olduğunu kaydetti.

D vitamini meme kanseri 
riskini azaltıyor

ABD'de yapılan iki. 
ayrı araştırmada, 
D vitamininin meme 
kanseri riskini yüzde 
50 ve kalın bağırsak 
(kolorektal) kanserini 
de yüzde 66 azalttığı 
belirlendi. 
San Diego'daki 
California Üniversite
si Moores Kanser 
Araştırma Merkezinde 
değişik dozlarda D 
vitamini verilen 1750 
denek üzerinde 
yapılan ilk araştırma
da, kanında en yük
sek oranda (mililitre 
başına 52 nanogram) 
D vitamini bulunan
ların en düşük meme 
kanseri riskine sahip 
oldukları tespit edildi. 
Journal of Steroid 
Biochemistry and 
Molecular Biology'de 
yayımlanan araştır
mayı yapanlardan Dr.

Cedric Garland, 
"Günde 2000 ulus
lararası ünite (milil
itrede 46 nanogram) 
D vitamini alanlarda 
ve günde 10 ila 15 
dakika güneşte kalan
larda meme kanseri 
riskinin yüzde 50 
azalması sağlan
abilir" diye konuştu. 
1448 denek üzerinde 
yapılan ve American 
Journal of Preventive 
Medicine dergisinde 
yayımlanan bir başka 
araştırmada da D 
vitaminin kolorektal 
kanser riski üzerinde
ki etkileri gözlendi. 
Araştırmayı yapan 
Dr. Edvvard Gorham, 
günlük mililitre 
başına 13 ila 34 
nanogram D vitamini 
alanlarda kolorektal 
kanser riskinin yarıya 
indiğini söyledi.
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Kadının sorunu kentleşmeyle çözülür
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi’nin Kadının Siyasi Yaşamı Çalışma Grubu 
tarafından İkincisi gerçekleştirilen Kadın ve Siyaset Projesi Eğitim Toplantısı’nda, kadının her alanda 

daha aktif ve eşit haklara sahip olması için yapılması gereken çalışmalar konuşuldu.

Örnek Belediye 
Şoförü Ödüllendirildi

Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
kadının sorununu 
kentleşme olgusu 
■ile doğru orantılı 
olduğunu savundu. 
Kadın ve siyasetin 
tarihsel sürecinden 
söz eden Bulut, 
Orta Asya’daki Türk 
geleneğinde kadının 
Hakan ile birlikte, 
eşit kabul edildiğini 
vurguladı.
Geçmişinde kadın
larını boynuna 
geçirdiği iple ise 
pazarda satılığa 
çıkaran Avrupa 
toplumlannın bugün 
hızlı bir atılım ile her 
alanda kadınlara 
büyük yer verdiğine 
dikkati çeken Bulut, 
‘Batının yakaladığı 

' bu eşitlik süreci bir 
devrimin sonucudur, 

i Bu atılım köylü 
j toplumdan, kentli 

topluma yüzde 100 
geçişin sağlanması 
ile mümkündür.
Cumhuriyet kurul
duğunda yüzde 90 ı 
köylerde yaşayan bir 
toplumda kadınlara 
1934 yılında seçme 
ve seçilme hakkını 
verseniz bile bunu 
toplumun bunu 
kabullenmesi kolay 
olmaz. Kadın sorunu 
sadece,-, kendiyle ilgili 
değildir: Toplumun 
tümüyle, en önemlisi 
de kentleşmenin ve 
modernleşmenin bir 
parçasıdır. Bu neden
le öncelimle yüzde 
kentli toplum olmaya 
sağlamalıyız” dedi. 
Türkiye’de kadın 
haklarının korun
masına ve kadının 
aktif olarak yönetim
lerde yer almasına 
yönelik bir takım 
yasal düzenlemelerin 
de yapıldığına dikkati 
çeken Bulut, ancak 
zihniyette ve yaşam 
biçiminde değişiklik

yapılmadığı 
sürece salt yasal 
düzenlemeler ile 
bir sonuca 
varılamaya
cağının altını 
çizdi. Kadın 
Adayları 
Destekleme ve 
Eğitme Derneği 
(KALDER) 
Başkanı Aytaç 
Toker de toplan
tıda “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği
Kalkınma ve Barış” 
konulu bir konuşma 
yaptı. Toker, kadın
ların en büyük eksik

liğinin kendini 
kabul ettirmek için 
mücadele, etmesi 
gerektiğini bilmemesi 
olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ulaşım 
şirketi BURULAŞ, 
kent içi toplu ulaşım
da daha kaliteli 
hizmet amacıyla 
vatandaşlara kibar 
davranan şoförlerini 
ödüllendiriyor, 
hata yapanları ise 
cezalandırıyor.
Yapılan denetimlerde 
terminal hattında 
çalışan otobüs 
şoförü Ayhan 
Uçak, yolculara 
gösterdiği nazik 
davranışlarından 
ötürü ödüllendirildi. 
BURULAŞ Genel 
Müdürü
Ali Kaya, Uçak’a 
ödülünü Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanı 
Tacettin Kınay’la 
birlikte şoförün 

çalıştığı hareket 
şefliğine yaptığı sürp 
riz bir ziyaretle verdi. 
BURULAŞ Genel 
Müdürü Ali Kaya, 
yeni aldıkları sarı oto
büslerin vatandaşlar
la taşıdıkları yolcu 
sayısının arttığını 
belirterek, “Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
17-20 yıllık otobüsleri 
ile yapılan seferler, 
hem belediyemize 
bakım masrafı, hem 
de halkımızın sıkıntılı I 
bir yolculuk yapması
na neden oluyordu' 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Hikmet 
Şahin'in özel 
olarak ilgilendiği 
bu hizmetimizi 
gerçekleştirerek, 
yolcu memnuniye 
timizi ve sayımızı 
artırdık” dedi.



Polis şüphe üzerine aradığı 2 gençte esrar bulunca gençler hapsi boyladı.

Gençleri zehirlemeden Salamlılar
S Yeni Mahalle’de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine yapılan üst ara

masında Cihat A. adlı gencin üzerinde 2 gram esrar maddesi ele geçirilince, 
arkadaşı Ümit Ç. ile birlikte gözaltına alındılar. Kişilerin yapılan sorgulamasında 
Bursa’dan satmak amacıyla getirdikleri esrar maddelerini Halitpaşa 
Mahallesi’nde metruk binada sakladıklarını itiraf etmeleri sonucu tutuklanırken, 
gençler de zehirlenmekten kurtuldu. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
8 Şubat 2007 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

»
YEMEK 
ÜRETİM 
İTD.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: (0.224) 524 8417 Cep Tel: 0.533 653 77 55

BP tarafından Manastır'da yaptırılan ve Belediye’ye devredilen Sağlık Ocağı’nın ne zaman açılacağı belli değil.

Açılmadan kapısı kapatıldı
Manastır’da BP 

tarafından yaptırılarak 
Gemlik Belediyesi’ne 
bağışlanan Sağlık 
Ocağı’nın aylardır 
hizmete açılmaması 
vatandaşlann tepki
sine neden oluyor. 
Manastır Bölgesi’n 
deki Sağlık Ocağı 
eksikliği gidermek 
amacıyla yaptırılan 
binanın neden hizme 
te açılmadığı merak 
konusu olurken, 
İl Sağlık Müdürlüğü 
binayı istiyor.

Ercüment ESEN’in 
haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güzel şeylere imza atmak...
Gemlik özel Türe özürlüler Eğitim 

Merkezi güzel işlere imza atıyor.
Açıldıktan sonra özürlü ailelerin 

imdadına yetişen, evlere kapatılmış 
özürlüleri gün ışığına çıkaran bu 
Merkez, Gemlik’in sesini yurt çapında da 
duyuru yor.

Merkezin becerikli Müdürü Tamer 
Sivri, yoku başarmasını biliyor.

Her gün sanki yeni bir proje ile 
kamuoyunun önüne çıkıyor.

İşte yan satırlarda okuyacağınız 
haber de olduğu gibi ödünç aldığı 
konteynerlerle 18-40 yaşlarındaki özür
lülere pratik uygulaması kolay kurslar 
açacak.

Geçtiğimiz günlerde kendisiyle yap
tığımız bir konuşmada, özürlülere iş 
olanağı sağlamak üzere kese kağıdı 
imalathanesi kuracaklarını söylemişti.

Tamer Sivri, Gemlik’te onlarca özürlü 
ailesinin' dualarını aldığı yetmiyormuş 
gibi, özürlülerin haklarının korunması 
için de savaşım veriyor.

Dünya’da en büyük zenginliğin 
sağlıklı olmak olduğunu hatırlarsak, 
doğuştan veya sonra özürlü olan insan
ların da bizim insanlarımız olduğunu bi 
lerek, onlara destek olmanın mutlu
luğunu siz de tatmak isterseniz, özür
lülere destek olun.

Hafif engelli çocuklardan her dönemde iki kişiye iş imkanı yaratılacak

Özürlülere Meslek 
Eğitimi Kursu 
Çimtaş Fabrikası’nın hediye ettiği 
konteyner ile Bursa Valiliği Afet Kriz 
Merkezi’nden istenildiğinde geri verilmek 
üzere temin edilen 2 adet konteynerde 
önümüzdeki günlerde özürlüler için 
kurslar başlıyor. Pratik ve uygulamalı 
olarak verilecek kursa 18 yaş üstü 40 
yaşına kadar olan hafif engelli kişiler 
katılabilecekler. Haberi sayfa 4’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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k Cezaevi ay sonunda bitiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre önce 
kapatılan 
Gemlik Kapalı 
cezaevinde onarım 
çalışmaları sürüyor. 
Ocak ayının, 
başında bitirilecek 
olan onarımın 
ardından Yarı Açık 
Cezaevi olarak 
hizmete girecek 
olan binada 250 
mahkum çeşitli 
kurs görerek meslek 
sahibi olacaklar.
Bursa

GENEL MÜDÜRLÜK

Minareliçavuş'da 
bulunan yarı açık 
cezaevinin fiziki 
koşullaruile şart
larının uygun 
olmaması nedeniyle 
Adalet Bakanlığı 
tarafından 
Gemlik kapalı 
Ceza evi 
yarı açık cezaevine 
dönüştürülme 
kararı alınmıştı. 
Onarımların 
Şubat ayı sonunda 
bitirileceği bilgisini 
veren Bursa 
E Tipi Cezaevi 
2.nci Müdürlerinden 
Seyhan Erdoğan, 
geçici olarak 
görev yaptığı 
Gemlik Yarı Açık 
Cezaevinde 
onarımın 
bitirilmesinin 
ardından yaklaşık 
250 mahkumun 
burada çeşitli kurslar 
göreceğini söyledi. 
Mahkumların 
eğitim amaçlı ve 
gelecek 
yaşamlarında 
meslek sahibi 
olmaları için 
uygulanan program 
içinde yapacakları 

üretimden elde 
edilecek gelirden 
prim alacaklarını 
söyledi.
Cezaevinde orta 
ölçekli Biyodizel 
tesisi, Adliye 
binalarının ihtiyacı 
olan klasör dosya 
yapımı, 
Mobilya imalatı, 
demir doğrama 
branşlarında 
mahkumların 
eğitilerek üretim 
yapabilmelerinin 
sağlana cağını 
bildiren Cezaevi 
Müdürü Seyhan 
Erdoğan, 
Mahkumların 
ailesi ile 
çocuklarının da 
sigorta kapsamına 
alınacağını 
söyledi.
Bina içinde başta 
pencere ve kapılarla 
koğuş ve tuvaletlerin 
yeniden düzenlendiği 
38 dönüm arazi 
içindeki yarı açık 
cezaevinde ayrıca 
tarıma elverişli 
oiması nedeniyie de 
mahsul yetiştirme 
çalışması yapılacağı 
öğrenildi.

Kuyumcu 
gibi ev 
soydular
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Cumhuriyet 
Mahallesi’nde mey
dana gelen hırsızlık 
olayında bir evden 
ziynet eşyaları 
çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre; önceki gün 
öğleden sonra 
Ş.D.'ye ait ikamette 
kimsenin bulunma 
dığını tespit eden 
hırsız yada hırsızlar 
giriş kapısını zorla
yarak açtılar.
İçeriye giren kişiler 
evde bulunan 2 
adet altın takı seti, 
3 adet çeyrek altın, 
1 adet yarım altın, 
3 adet künye, 
3 adet bilezik ile 
Sony marka 
kamera çaldılar. 
Ş.D.'nin polise 
müracaat ederek 
evinde hırsızlık 
yapıldığını 
beyan etmesi 
üzerine olayla 
ilgili tahkikat 
başlatıldı.

www.kocakgayrimenkul.com
İZ o f* A İZ GAYRİMENKUL 
IVWyZM\ BANKASI

444 O 550

€DAS / G6MLIK ŞUB6SI
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-Ö02 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL 
AA-00 5 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 Engürû 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 Engürû 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 Kûçükkumla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL
AA-0Ö1 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
AA-068 Orhangazi 19,077 M2 sanayi İmarlı 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 Gemllk’o 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

EE-048 Gölyaka 2.000 M2 İçinde evi olan
İznik gölüne sıfır 65.000 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

EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephı

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 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. YW4 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-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 

2*1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41 000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5.kot deniz yola cephe,

EE-O61 Balıkpazan 88 M2 5.kal

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 

banyo vo wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL
EE-083 Eşref Diriçor Mh. 130M2 2,kat
3*1 yani 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 

kaloriferli 120.000 YTL 

3*1 full, lüks, ağustos 2007 teslim denil manzaralı 10 

125.000. YTL

2 banyo,2 WC, asansörlü, doğalgazlı 5 adet 
170.000 YTL 

kartonpiyeri! 70.000 YTL 

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* 

lüks daire 120.000 YTL

EE-155 Manastır 120 M2 3*1 deniz manzaralı, bakımlı

EE-159 Dörtyol 130 M2 10. kal 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 90.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2+1 Asansörlü, kalor
iferli, 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, 
1.100 YTL kira geliri var, banka İpotekli 115.000 YTL 

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

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 
EE456 Bahkpazan 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Bahkpazan 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zeytin havuzu var. 195.000

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 İçerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, diniz 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 tnplex site içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Ortıaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzara!

250.000 YIL

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

özel yapım lüks, yeni 300.000 YIL

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 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 rutsatlı.
İmarlı benzinlik 2.250.000 YTL
EE-040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı,
İmarlı 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 »8 M2 3+1 Devre 
mülk 12.000 YTL

http://www.kocakgayrimenkul.com
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Polis şüphe üzerine aradığı 2 gençte esrar bulunca gençler hapsi boyladı. (Sftl YazıYORUM 
İSli Diş Hekimi Özcan VURAL 

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.mllliyet/blog/özcan vuralGençleri zehirlemeden yakalandılar

Daha önce meydana 
gelen bir olay 
nedeniyle aranan 
kişilerin eşkaline 
uyan iki kişi esrar 
maddesi sattıkları 
suçlamasıyla 
göz altına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre; Yeni Mahalle'de 
polis ekipleri tarafın
dan şüphe üzerine 
üst araması yapılan 
Cihat A.'nın üzerinde 
2 gram esrar madde
si ele geçirilirken, 
arkadaşı Ümit Ç. 
(19) ile birlikte 
göz altına alındılar. 
Kişilerin yapılan 
sorgulamalarında 
satmak amacıyla 
Bursa'dan getirdikleri 
esrar maddelerini 
Halitpaşa 
Mahallesi’nde metruk 
bir bina içerisinde 
sakladıklarını samimi

bir şekilde itiraf 
etmeleri üzerine 
binada yapılan ara
mada 18.05 gram 
daha esrar maddesi 
bulunarak muhafaza 
altına alındı.
Ümit Ç.’nin daha 
önce yaralama ve

esrar suçundan 
sabıkalı olduğu 
öğrenilirken 
Cihat E.'nin de 
esrar suçundan 
sabıkası bulunduğu 
ileri sürüldü.
Esrar maddesi 
bulundurmak ve

satmak suçundan 
göz altına alınan 
şahıslar çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak
Bursa E tipi 
cezaevine gönde
rilirken olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

İzmit plakalı bir tankerden yola saçılan yağ az daha faciaya neden oluyordu.

Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Ercüment ESEN
Gemlik Bursa 
Karayolu Jandarma 
önünde İzmit plakalı 
tankerden sızan 
yağ, 5 aracın karıştığı 
zincirleme trafik 
kazasına neden oldu. 
Dün, saat 13.oo 
sıralarında 
Bursa'dan İstanbul 
yönüne gitmekte 
olan İzmit plakalı bir 
tankerden, Sunğipek 
rampasında 
başlayan yağ sızması 
yolu bir anda kay- 
ganlaştırması sonucu 
Bursa istikametinden 
gelmekte olan 
5 araç birbirine girdi. 
Kazanın ardından 
trafik ekipleri olay 
yerinde önlem 
alırken, Bursa, 
İstanbul istikameti 
kısa süreliğine 
trafiğe kapatıldı. 
Yağ ile kaplanan 
yol, itfaiye ekiple
rince yıkanarak 
temizlendi.
Zincirleme 
trafik kazasında 
can kaybı ile 
yaralıların 
olmaması 
sürücülere rahat 
nefes aldırırken,

kazaya sebebiyet 
veren yağ yüklü arama çalışmaları 

başlatıldı.
tankerin yakalanması 
için polis tarafından

Atlarına binip gittiler.....
Bazı örnekleri verirken fazla gerilere gidi 

yoruz; özellikle devlet adamlığının ciddiyetin 
den, dürüstlüğünden, çevresine ve yakınları
na davranışından söz ederken...

Hatta "O güzel insanlar yağız atlara binip 
gittiler" diye özlem dolu duygular yansıtıyo 
ruz.

Ali Baransel, Çankaya Köşkü'nde, iki 
Cumhurbaşkanının, Korutürk ile Evren'in 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğini yaptı. 
Bu dönemdeki anılarından birinci bölümünü, 
yani Korutürk'le geçen yaşamını yazdı..

Kitap, bir anı kitabından öte, koalisyon
ları, hükümet buhranlarını, politikacıların 
bencilliğini anlatan sanki yakın tarih kitabı...

KORUTÜRK'ün Çankaya'daki yaşamı, 
politikacılarla uğraşarak, çekişerek, üzülerek 
geçer. Hatta, o nazik, kibar amiral bir ara o 
kadar bunalır ki, Ali Baransel'e şöyle der: 
"Bu liderlerin söyledikleri çoğu zaman bir
birini tutmuyor. Kaypaklığın bu kadarına da 
pes doğrusu...

MAŞALLAH şimdi tuttukları tenekeler 
altın olan, siyasetçi babaların çocukları var, 
hepsi de köşeleri fırıl fini dönüyorlar.

Yurtdışındaki öğrenimlerini "amcaları" 
deruhte ediyor,

Hepsi de müteşebbis, işinin ehli! Bir de 
Korutürk'e ve çocuklarına bakın....

KORUTÜRK'ün ortanca oğlu Salah Koru 
türk, babası gibi deniz subayı olmak ister, 
deniz lisesine girer, bu lisenin katı kuraiian 
vardır. Salah'ın geometriyle başı hoş değil 
dir, iki yıl üst üste sınıfta kalınca okuldan 
çıkarılması gerekir. Korutürk, o tarihte kon
tenjan senatörüdür. Deniz Kuvvetleri Komu 
tanı Kemal Kayacan kendisine gider, oğlu
nun sınav kâğıdının bir kere daha okunması 
için dilekçe vermesini rica eder. Korutürk 
kesinlikle kabul etmez, bir örnek verir, 

Arkadaşlarından Namık Taçkın'ın oğlu 
Erkut Taçkın'ın da kurallar nedeniyle okul
dan çıkarıldığını, babasının isteğini kabul 
etmediğini, kurallar neyse onun uygu
lanacağını söylediğini belirtir.

“Tazminat neyse öderiz, başka yerde 
okur."

Salah Korutürk'ün başına buna benzer bir 
iş daha gelir. Dışişleri giriş sınavını kazana
maz, Dışişleri Bakanı Çağlayangil çok üzü 
lür. Korutürk'e, "Eğer siz izin verirseniz, 
bir formül bulacaklar" der. Korutürk'ün ce 
vabı kesindir.

"Devleti yönetenler hayatlarının her 
anının hesabını verebilmeli, vatandaşa örnek 
olmalıdırlar. Salah, bir yıl sonraki sınava 
hazırlanır girer." ve kazanır..

KORUTÜRK'ün büyük oğlu, Osman 
Korutürk, Dışişleri'nde ikinci kâtiptir. Bir 
gün yaverlerin odasında otururken, bir liste 
görür, özel kalem müdürü elçi gitmiş, bakan
lık Korutürk'e özel kalem müdürlüğü için 
aday listesi göndermiştir.

Osman Korutürk adayları tanır, babasına 
çıkar, Bunlar sizinle uyuşamazlar, sizin 
tarzınızdain^anlar değiller" der. .* 

Cumhurbaşkanı Korutürk'ün tepesi atar: 
Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? 
Sen ikinci kâtip bir adamsın! Kimin işe 
yarayıp yaramayacağını soracağım başka 
yerler var. Sana mı soracağım?"

"Bana bak, bir daha böyle şeyler olursa 
senin ayağını buradan keserim, gider İstan
bul'da, Moda'daki evde oturursun...

Bir daha seni Köşk'e sokmam! Hadi çık 
dışan!"

Osman Korutürk bu anısını Ali Baransel'e 
anlatırken, "Rezil olduk!" diyor.

EVET, o güzel insanlar yağız atlara binip 
gittiler... Belki de onların son temsilcisi 
şimdi ÇANKAYA’da...

mailto:933@hotmail.com
http://www.mllliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Hafif engelli çocuklardan her dönemde iki kişiye iş imkanı yaratılacak 

tere telefe Eğilimi Kursu

I Seyfettin ŞEKERKSÖZ

Özel İdare’den
Kuraklık Eylem Planı

Ata Mahallesi’nde 
bulunan Özürlüler 
Okulu’nda özürlü 
çocuklara meslek 
kazandırma 
kursları başlıyor. 
Çimtaş Fabrikası’nın 
hediye ettiği 
konteyner ile Bursa 
Valiliği Afet Kriz 
Merkezi’nden 
istenildiğinde 
geri verilmek üzer.e 
temin edilen

। 2 adet konteynerde
i önümüzdeki
I günlerde RuLışıkçılık 
1 ve Temizlik Işçilıcıı 

kursları başlıyor
| Okul Müdürü 

Tamer Sivri, 
yaptığı açıklamada; 
projelerinin 
İŞKUR Genel 
Müdürlüğü t 
arafından onay
landığını belirterek 
20 kişilik 3'er aylık 
dönemler halinde 
2 dönemde 
eğitilecek olan 
hafif engelli 
çocuklardan her 
dönemden iki kişiye 
iş imkanı yaratıla
cağını söyledi. 
Pratik ve uygulamalı 
olarak verilecek 
kursa 18 yaş üstü 
40 yaşına kadar 
olan hafif 
engelli kişiler 
katılabilecekler. 
Tamer Sivri, 
kurslarda 1 adet 
ev ekonomisti, 
1 adet sosyal 
çalıştırıcı ile 3 
yardımcı elemanın 
istihdam 
edileceğini söyledi. 
Projenin her 
türlü giderlerinin

İŞKUR tarafından 
karşılanacağını da 
belirten Sivri, 
kurslar için getirilen 
konteynerlerin 
önümüzdeki 
günlerde okul 
bahçesine yerleşti 
rileceğini bildirdi. 
Projenin başlamasın
dan sonra katılacak 
kursiyerlere günlük 
harçlık verileceğini 

söyleyen Tamer Sivri, 
uygulamalı pratik 
eğitimin Gemlik'te 
özürlü bireylerin 
çalışabilecekleri 
lokanta ve 
pastanelerde, 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde, 
Tibel Otel ve 
Gemaş yemek 
Sanayiinde 
yapılacağını

bildirdi.
İşbirliği için 
Gemaş Yemek 
Sanayi, Atamer 
Turistik Tesisleri, 
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik 
Kaymakamlığı 
ile Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar
Odası'nın 
katkıda bulunacakları 
öğrenildi.

Bursa İl Özel İdaresi, 
yakın gelecekte 
dünya üzerindeki 
canlı yaşamı önemli 
ölçüde etkileyecek 
kuraklık konusu 
üzerine yoğunlaştı. 
İl Özel İdaresi öncü 
lüğünde, önümüzde
ki 10 yıl içerisinde 
etkisini yoğun bir 
şekilde hissettirmesi 
beklenen kuraklık 
konusuna yönelik bir 
eylem planı oluştur
mak amacı ile gerçek 
(eştirilen toplantıların 
İkincisi düzenledi. 
İlk olarak geçtiğimiz 
haftalarda Vali Nihat 
Canpolat başkan
lığında bir araya geli
nen toplantıda kurak
lık tehlikesine karşı 
alınması gereken 
önlemler paketi için 
hazırlık çalışmaları 
başlatılmıştı.
Periyodik olarak 
gerçekleştirilecek 
toplantılarla kuraklık 
eylem planına yön 
verecek yol hari
tasının belirlenmesi 
amacıyla ilgili devlet 
kurumlarının yanı 
sıra, sivil toplum 
kuruluşları yetkilileri
ni ve akademisyen
leri bir araya getiren 
toplantıların ikincjsi 
İl Özel İdaresi toplan
tı salonunda yapıldı. 
Kuraklık konusunun 
detaylı bir şekilde ele 
alındığı toplantının 
açılışı, İl Özel idaresi

I tarafından hazırlanan 
sunumun katılımcıla 
ra aktarılması ile 
gerçekleştirildi. 
Ülkemizde kuraklığın 
tarihsel sürecini ve 
ülkemizi bekleyen 
muhtemel tehlikeyi 
anlatan sunumda 
ayrıca, kuraklığın 
ekonomik, çevresel 
ve sosyal etkileri de 
aktarıldı. Toplantının 
başkanlığını yürüten 
İl Özel idaresi Genel 
Sekreteri Ali Altun 
taş, 1994 yılına kadar 
kuraklığın zaman

‘Gemlik Körfez’ internette ‘ 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

EL KOYUN
_Avea' T**8*1” W Turllcel1 hattmızdan 3464'e mesaj atın.

TElÂâ--».

zaman baş gösterdi 
ğini, fakat günümüz 
de su kaynaklarının 
hoyrat kullanılmasın
dan, nüfusa bağlı 
kullanımın çeşitlen
mesinden, gübre ve 
ilaç kullanımından 
kaynaklanan kimya 
sal kirlilikten ve 
arıtılmadan doğaya 
bırakılan atık sular 
neticesinde kurak
lığın tehlike boyutu
nun arttığını belirtti. 
"Kuraklığın bir afet 
halini almaması, 
yıkıcı etkilerinin hafif 
atlatılması ancak 
bugünden alınacak 
bir kısım tedbirler ye 
eylem planı ile 
mümkün olacaktır. 
Zaman zaman kurak
lıkların ağır faturala . 
rını ödemek zorunda 
olan ülkemizin ne 
yazık ki kuraklığa 
karşı hazırlanmış bir 
eylem planı yoktur" 
açıklamasında bulu
nan İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Ali 
Altuntaş; "Bursa'mız 
ülkemizin diğer 
knsimlerine göre 
nispeten daha fazla 
yağış alsa da mutla
ka bir kuraklık eylem 
planı hazırlanmalı ve 
örnek olunmalıdır" 
dedi. Altuntaş, İl Özel 
idaresi olarak kurum- 
ların ve sivil toplum 
kuruluşlarının koor
dinasyonunu sağla
mak amacı ile kurak
lığa karşı bir anaya 
sa oluşturmak 
istediklerini de 
sözlerine ekledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BP tarafından Manastır'da yaptırılan ve Belediye’ye devredilen Sağlık Ocağı’nın ne zaman açılacağı belli değil.

Ercüment ESEN
Geçtiğimiz yıllarda 
görkemli törenle 
temeli atılan
BP tarafından 
yaptırıldıktan sonra 
Gemlik Belediyesi’ne 
devredilen 
Manastır Sağlık 
Ocağı binası 
aylardır açılacağı 
günü bekliyor. 
Temel atma ve 
açılış törenlerinde 
Manastır'ın 
Sağlık Ocağı’na 

kavuşturduğunu 
söyleyen Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
bir hayali daha 
ilçe halkı arasında 
hayal kırıklığı ile 
karşılandı.
Manastır Bölgesi’nde 
oturan vatandaşların - 
ilçe merkezindeki 
Sağlık Ocağı’na 
ulaşımlarında sorun 
yaşandığı için bu 
bölgeye görkemli 
törenlerle adının da

Sağlık Ocağı binası 
olarak konulan 
binanın inşaatının 
bitmesinin üzerinden 
aylar geçmesine 
karşın bir türlü 
hizmete açılmaması 
dikkat çekiyor. 
Yaklaşık 12 bin 
nüfusa sahip 
Manastır Bölgesi’nde 
yaşayan vatan
daşlarca önce 
sevinçle karşılanan, 
ancak inşaat 
bitiminin üzerinden 

aylar geçmesine 
karşın bir türlü 
Sağlık Ocağı 
olarak hizmete 
açılmayan bina 
şimdilerde kaderine 
terk edildi.
DOKTORU 
YOK 
BP'ye yaptırılan 
Manastır'daki 
Sağlık Ocağı’nıN 
açılmamasının 
nedeni olarak, 
Belediye de doktor 
kadrosunun boş 

olması ayrıca açılışın 
AKP’li bir bakana 
veya Başbakan’a 
yaptırılma isteminin 
yattığı vatandaşlarca 
konuşuluyor.
Sağlık Ocağı olarak 
yapılan Manastır 
Kültür Merkezi’ndeki 
binanın Manastır 
Bölgesi’ndeki 
vatandaşlar için 
bir an önce Sağlık 
Ocağı olarak hizmet 
vermesi için 
Sağlık Müdürlüğü 

tarafından 
defalarca 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tan 
istenmesine 
karşın, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un 
burayı ısrarla 
Sağlık Müdürlüğüne 
vermediği ileri 
sürüldü.
Manastır Sağlık 
Ocağı’nın bir an 
önce açılması 
istendi.

Evinde tarhana yapanlar gelir 
vergisinden muaf tutulacak

Veli Göçer’i

TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'nda, 
Gelir Vergisi 
Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair , 
Kanun Tasarısı'nın, 
evlerde üretilen 
bazı ürünlerin gelir 
vergisinden 
muaf tutulmasını 
düzenleyen 1. mad
desi kabul edildi. 
1. maddede yapılan 
yeni düzenlemeyle 
'muharrik kuvvet 
kullanmamak ve 

dışarıdan işçi 
almamak suretiyle, 
evlerde üretilen ve 
vergiden muaf olan 
ürünlere' yenileri 
eklendi. Buna göre, 
evlerde imal ettikleri 
kırpıntı deri ürünleri, 
pul, payet, boncuk 
işleme, tığ örgü 
işleri, tarhana, 
erişte ve mantı 
gibi ürünleri, işyeri 
açmaksızın satanlar 
gelir vergisinden 
muaf olacak.
Bu ürünlerin, pazar 
takibi suretiyle 

satılması ile ticari, 
zirai veya mesleki 
faaliyetleri 
dolayısıyla gelir 
ve kurumlar 
vergisi mükellefi 
olanların 
düzenledikleri hariç 
olmak üzere;
kermes, festival, 
panayır ile kamu 
kurum ve kuru
luşlarınca geçici 
belirlenen yerlerde 
satılması muaflıktan 
faydalanmaya 
engel olmayacak. 
Bu arada

Komisyonda 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
ve iktidar 
milletvekillerine, 
"Sayenizde 
erkekler evde 

oturuyor" diyen 
CHP'li Kemal 
Kıhçdaroğlu'na 
yanıt veren Bakan 
Unakıtan,' 
'Siz oturuyorsanız 
bilemem Sayın 
Kılıçdaroğlu. 
Dantel yapmıyor 
herhalde erkekler" 
diye karşılık verdi.

Yargıtay, Yalova'da 
yaptırdığı bazı 
binaları 17 Ağustos 
Marmara 
Depremi'nde yıkılan 
müteahhit Veli 
Göçer'in 18 yıl 9 aylık 
hapis cezasını onadı. 
Onama kararı, 
davanın zamanaşımı 
süresinin dolmasına 
10 gün kala geldi.
Yargıtay 9'uncu Ceza 
Dairesi, Göçer ve 
diğer sanık 
mühendis İsmet 
Kösebalaban'ın 
temyiz başvurusunu 
sonuçlandırdı. 
Göçer'in hapis ceza
sını onayan yüksek 
mahkeme, 
Kösebalaban hakkın
da yıkılan bir binayla 
ilgili cezası için 
"bozma", yıkılan

diğer binalar için de 
"onama" kararı verdi. 
Konya 2'nci Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
Göçer ve 
Kösebalaban'ı, "ted
birsizlik ve dikkatsiz
lik sonucu birden 
fazla kişinin ölümüne 
sebebiyet vermek" 
suçundan 18 yıl 
9'ar ay hapisle 
cezalandırmıştı.
Davanın zamanaşımı 
süresi 18 Şubat 2007 
tarihinde doluyordu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başkan Şahin’e Kardeş Şehir desteği
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yaptığı çalışmaları ve 

projeleri yerinde incelemek için Bursa’ya gelen Saraybosna Belediyesi’nin yeni seçilen meclis 
başkanvekili ve üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’i ziyaret etti.

Bosna heyetini 
tarihi binada ağır
layan Başkan 
Şahin, Bursa’nın 
Btinya’dan Bizans’a, 
OsmanlI’dan bugüne 
kadar, her dönemi 
Anadolu’nun en 
önemli şehirlerinden 
biri olduğunu 
kaydetti. Saraybosna 
ile Bursa’nın 
35 yıldır kardeşliğini 
sürdürdüğünü hatırla
tan Başkan Şahin, 
iki kent arasındaki 
tarihi ve kültürel 
benzeşmelerin de 
fark edilir derecede 
olduğunu söyledi. 
Tarih kenti olan 
Bursa’nın aynı 
zamanda bir sanayi 
kenti de olduğuna 
dikkati çeken 
Başkan Şahin, 
otomotivde Türkiye 
ekonomisine 
ciddi kazanımlar 
sağladığını, tekstilde 
ise dünyada sayılı 
şehirler arasında yer 
aldığının altını çizdi. 
Bursa’nın bu yıl 
İstanbul’dan sonra 
8 milyar dolar ile 
Türkiye’de en çok 
ihracat yapan ikinci 
şehir olduğunu 
kaydeden Başkan 
Şahin, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
bizim de kentin bu 
dinamik yapısına 
yakışır bir fiziki 
konuma gelebilmesi

büyük projelerimiz 
var. Daha güzel bir 
Bursa için ulaşımdan, 
çevreye, turizmden, 
sosyal projelere 
kadar her alanda 
çalışmalarımız sürü 
yor. Dünyaya koşan, 
Avrupah bir Bursa 
oluşturmak için 
çabalıyoruz” dedi. 
Saraybosna Heyeti 
adına konuşan 
Saraybosna Belediye 
Meclis Üyesi idriz 
Hodzic ise Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nin tarihin korun
masına yönelik 
yaptığı çalışmaları 
hayranlıkla 
izlediklerini kaydetti. 
Saraybosna’da da 
tarihi eserlerin 

onarımı ve korun
masıyla ilgili bir 
çalışma başlattıklarını 
anlatan Hodzic, eser
lerin birçoğunun ise 
Osmanh Devleti’nin 
bıraktığı miraslar 
olduğunu vurguladı. 
Saraybosna’daki 
bu çalışmalarda 
Bursa’dan örnekler 
alacaklarını ve 
Büyükşehir Belediye 
si’nin tecrübelerinden 
faydalanacaklarının 
altını çizen Hodzic, 
Başkan Hikmet 
Şahin’i, gelecek 
yıl Saraybosna’da 
yapılacak kış olimpi 
yatları’na davet etti. 
Saraybosna’nın kış 
olimpiyatlarında bu 
yıl muhteşem bir 

organizasyona imza 
attığını anlatan 
Hodzic, bu organizas 
yonun dünya otorite 
leri tarafından da 
alkışlandığını belirtti. 
Hodzic, Bursa’ya en 
son 2 yıl önce geldi 
ğini, bu süre içindeki 
değişime hayan kaldı 
ğım belirterek, “(ki 2 
içindeki bu kadar 
farkı nasıl yaptığınızı 
anlayamadım. Özellik
le tarihini okuduktan 
sonra Balibey Hanı ve 
Merinos Fabrikası’n 
daki projeleriniz 
heyetimizi hayranlık 
içinde bıraktı” 
şeklinde Başkan 
Şahin’e üstün perfor
mansından dolayı 
teşekkür etti.

Başkan Hikmet 
Şahin, Bursa’da da 
kış olimpiyatlarıyla 
ilgili bir çalışma 
yapmayı planladık
larını belirterek, 
bu yöndeki girişimler 
başlatıldığında, 
Saraybosna’nın 
tecrübelerinden 
faydalanacaklarının 
altını çizdi.
Başkan Hikmet 
Şahin’i ziyaretlerinde, 
Saraybosna 
heyetinde Hodzic’in 
yanı sıra Saraybosna 
Belediye Meclisi 
Başkanvekilleri Aida 
Habul ile Tatjana 
Ljıjic Mijatiovic, 
Belediye Hesap 
İşlerinden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı

Firdevsa Brakoviç, 
Belediye Meclisi 
Genel Sekreteri Safet 
Krajisnik, ve Meclis 
Yurtiçi ve Yurtdışı 
Şehirlerle İşbirliği 
Komitesi Başkanı 
Emin Svrakic ile 
meclis üyesi Fikret 
Mahmutoviç de hazır 
bulundu. Ziyaretin 
sonundan heyet 
adına Saraybosna 
Belediye Meclisi 
Genel Sekreteri 
Safet Krajisnik, 
Başkan Şahin’e, 
Saraybosna’nın 
anlatıldığı bir kitap 
hediye etti.
Başkan Şahin de 
heyetteki tüm 
üyelere, birer Bursa 
kitabı sundu.

Kırmızı ışıkta kapkaç Sağlık karnesi ve ilaçları için 
kapkaççının peşinden koştu

Bursa’da, bayan 
sürücünün 
kullandığı otomobilin 
kırmızı ışıkta 
beklediği sırada 
camını kırarak 
içeride bulunan 
çantayı çaldıkları 
ileri sürülen 
3 kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
olay 2 gün önce 
Yeni Yalova Yolu 
Panayır Kavşağı'nda 
meydana geldi. 
Bir gıda firmasında 
çalışan Elif 
Gümüş (30), akşam 
saatlerinde 34 DF 
9976 plakalı aracıyla 
trafik ışıklarında 
beklemeye başladı.

Ancak bu sırada 
Gümüş'ün yanına 
gelen otomobilden 
inen 3 kişi, 
ellerindeki taşlarla 
bayan sürücünün 
aracının arka 
camını kırdı. 
Ardından aracın 
arka koltuğunda 
bulunan fotoğraf 
makinesi, ses 
kayıt cihazı ve 50 
YTL bulunan çantayı 
alan zanlılar geldik
leri araca binerek 
olay yerinden 
kaçtı.
Çevredeki vatan
daşların ihbarı 
üzerine harekete 
geçen jandarma 

ekipleri, zanlıların 
kaçtığı 16 CMH 55 
plakalı aracın 
bir şirketten 
kiralandığını 
tespit 
etti. Otomobili 
kiralayan ve 29 
suçtan kaydı olan 
Ahmet A. (22), 
amcasının oğlu 
A.A. (17) ve 
arkadaşları Atalay 
D.'yi (19) gözaltına 
alan jandarma, 
şüphelileri adliye 
sevk etti.
Aynı araçta bulunan 
46 ayrı suçtan 
sabıkalı Şaban A.'nın 
(28) aranmasına 
devam ediliyor.

Bursa’da çocuk 
bakıcılığı yapmaya 
giden bir kadının 
çantası dün sabah 
saatlerinde kendisini 
takip eden bir kap
kaççı tarafından 
çalındı. Çantanın 
içindeki paraya 
üzülmeyen kadın, 
zanlının peşinden 
çalınan sağlık karne
si-ve ilaçları için 
koştuğunu söyledi. 
Polis, bir otoparka 
atılan boş çanta ve 
şüpheli bir kişiyi 
gözaltına aldı.
Yapılan teşhiste çan
tanın da bu kişinin 
de olayla ilgisinin 
olmadığı belirlendi. 
Alınan bilgiye göre, 
Altıparmak Mahallesi 
Toplayan Sokak'taki 

evinden sabah 
saatlerinde çıkan 2 
çocuk annesi Selime 
Çiçek Peçen (64), 
Beşevler'de görev 
yaptığı eve giderken 
BursalI Tahir Caddesi 
üzerinde çantasını 
çaldırdı. Yaşlı kadını 
takip eden genç bir 
kişi, içerisinde 15 
YTL, nüfus cüzdanı, 
ilaçlar ve sağlık kar- - 
nesi bulunan çantayı 
çaldı. İlaçlarını ve 
sağlık karnesini bir 
daha alamayacağını 
düşünen Peçen, kap
kaççının peşinden 
koşturdu, ancak 
yakalayamadı.
Olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatan polis, bir 
süre sonra

Altıparmak'ta 
bir otoparka terk 
edilmiş çanta buldu. 
Yaşlı kadın, bu 
çantanın kendisine 
ait olmadığını 
söyledi. Şüpheli 
olarak karakola 
getirilen bir kişinin 
de yapılan 
yüzleştirmede olayla 
ilgisinin olmadığı 
ortaya çıktı. Çok 
korktuğunu belirten 
Selime Çiçek Peçen, 
"Aslında peşinden 
koşmamalıydım, 
sağlık karnem ve 
ilaçlarım olduğunu 
söyledim. 
Yakalayamadım. 
Ya bana birşey 
yapsaydı, bana bir 
şey olmadığı için 
şanslıyım" dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şahin, hayalindeki Bursa’yı anlattı
Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD) konuğu olan Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, devam eden ve planlanan 
projelerin tamamlanmasıyla rüyalardaki Bursa’nın gerçeğe dönüşe

ceğini belirterek,.“Güneşin aydınlığı mutlaka görünür. Bizimde 
doğrularımız, yatırımlarımız bittiğinde güneş gibi parlayacaktır” dedi.

TÜGİAD’ın Almira 
Cftel’deki şubat ayı 
toplantısına onur 
konuğu olarak katılan 
Başkan Şahin, 
işadamlarına göreve 
geldiği günden bu 
yana gerçekleştirdik
leri yatırımları anlattı. 
Hedeflerinin Bursa’yı 
yüzünü dünyaya 
dönmüş, kabuğunu 
kırmış, marka bir 
kent haline getirmek 
olduğunun altını 
çizen Başkan Şahin, 
bu hedefe ulaşmak 
için gereken projeleri 
de bir bir hayata 
geçirdiklerini vurgu
ladı. Başlattıkları 
yerel kalkınma 
hamlesi ve gerçek
leştirdikleri yönetim 
anlayışı ile Bursa’da 
‘Yapılamaz’, 
‘Yapamazlar’ ‘Olması 
mümkün değil’ zih
niyetini değiştirdik
lerini ifade eden 
Başkan Şahin, 
“En büyük çınar bir 
tohumda, en büyük 
kuş bir yumurtada 
gizliydi, özlenen 
Bursa da bizim 
hayallerimizde gizli. 
Başlattığımız pro
jelerin tamamlan
masıyla 2010 yılında 
Bursa yaşanmaktan 
mutluluk duyulacak 
bir şehir olacak” 
diye konuştu.
Başta ulaşım olmak 
üzere, çevre, altyapı, 
kentsel dönüşüm ve 
sosyal belediyecilik 
alanında önemli 
çalışmaların altına 
imza attıklarını 
belirten Başkan 
Şahin, projelerin ve 
yatırımların 2007’de 
de devam edeceğini

Ocak ayında Bursa’da 373 şirket açıldı
Bu yıl ocak ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre açılan 
şirket sayısı yüzde 
23.12, kapanan 
şirket sayısı yüzde 
37.31 arttı.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'nin 
şirket istatistiklerine 
göre, bu yıl ocak 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
açılan şirket sayısı

söyledi.
2007’DE BURSA’YI 
YENİ YATIRIMLAR 
BEKLİYOR 
Bu çerçevede, 
kent içi ulaşımın 
vazgeçilmezlerinden 
olan Bursaray’ı 
Yıldırımlılarla buluş
turacak B etabında 
çalışmaların yüzde 
50’nin üzerinde 
olduğunu ifade eden 
Başkan Şahin, C 
etabının da Hazine 
den onay aldığını ve 
projenin Devlet Plan 
lama Teşkilatı’nın 
2007 yatırım progra 
mına dahil edildiğini 
belirtti. Bursaray’ı 
Uludağ Üniversite
sine ulaştıracak 115 
milyon Euro’luk C 
etabı için dış kaynaklı 
kredi arayışlarının 
sürdüğünü anlatan 
Başkan Şahin, yaz 
aylarına kadar kre
dinin bulunacağını ve 
yeni etap çalışmaları
na başlanacağını 
müjdeledi.
öte yandan Bursa 
kent içi ulaşımına 
neşter vuracak bir 
diğer önemli projenin 
ise “Ulaşım Otomas 
yonu” olduğunu ifade 
eden Başkan Şahin, 

yüzde 23.12 artarak 
8212'den 10 bin 111'e 
çıktı. Söz konusu 
dönemde kapanan 
şirket sayısı ise 
yüzde 37.31 artışla 
3720'den 5108'e 
yükseldi.
Bu yıl ocak ayında 
açılan şirket sayısı 
en fazla olan şehir 
3425'le İstanbul oldu. 
İstanbul ayrıca 
kapanan şirket sırala

D

“Şehir içindeki 
kavşaklar ve ana 
arterler kurulacak 
kamera sistemi ile 
tek merkezden 
izlenecek. Aynı arter
lerdeki trafik yoğun
luğu ile ilgili bilgiler 
ise yine kavşaklara 
ve merkezi noktalar . 
kurulacak dijital 
ekranlara aktarılarak 
sürücülerin, yoğun 
trafiğin olduğu 
bölgeler yerine 
alternatif güzer
gahları kullanmaları 
sağlanacak” dedi. 
Bu projenin, bir ben 
zerinin Berlin’de 
uygulandığını ve 
oldukça başarılı 
sonuçlar alındığını 
dile getiren Başkan 

masında da 1469'la 
ilk sırada 
yer aldı.
Ocak ayında İstan
bul'u açılan şirket 
sayısında 1234'le 
Ankara, 460'la 
Antalya, 373'le Bursa, 
264'le Adana ve 
217'yle Kocaeli izledi. 
Söz konusu 
dönemde kapanan 
şirket sayısı en 
fazla olan iller 411'le

AD mUGİAD

©TÜGİAF

@TÜGİA

Şahin, Bursa’nın 
kent içi ulaşımına da 
önemli katkılar 
sağlayacak bu yeni 
projenin çalışmaları
na 2007 yılı içinde 
başlanacağını ve pro
jenin 1,5 yıl içinde 
hayata geçirileceğini 
söyledi. Başkan 
Şahin, ayrıca 
Bursa’ya 2007 yılı 
içinde 4 yeni kavşak 
daha kazandırıla
cağını belirterek, 
Otosansit, Küçük 
Sanayi, Soğanlı- 
Botanik Park ve 
Filament Kavşakları 
ile kent içi trafiğinin 
önemli düğüm
lerinden dördünün 
daha çözüleceğini 
kaydetti.

Ankara, 308'le İzmir, 
134'le Adana, 277'yle 
Eskişehir ve 174'le 
de. Antalya oldu. 
Ayrıca bu dönemde 
Siirt'te 3 şirket 
açılırken 2 şirket 
kapandı. İğdır'da 
7 şirket açılırken 
8 şirketin kapandığı 
söz konusu dönemde 
Hakkari'de 8 şirket 
açıldı ve 3 şirkette 
kapandı.

Asgari geçim 
indirimi geliyor

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda, 
ücretlilerde vergi 
iadesi uygulaması 
nın kaldırılmasını ve 
yerine asgari geçim 
indirimi uygulaması 
getirilmesini öngö 
ren tasarının görüşül 
meşine kısa süreli 
bir gecikmeyle 
başlandı.
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda, 
AK Parti Kütahya 
Milletvekili Abdullah 
Erdem Cantimur, 
AK Parti Gaziantep 
Milletvekili Fatma 
Şahin, AK Parti 
İstanbul Milletvekili 
Mustafa Açıkalın'ın, 
bazı kanunlarda 
değişiklik öngören 
kanun teklifleri ile 
Gelir Vergisi Kanu 
nunda değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
tasarı birleştirildi. 
Gelir Vergisi Kanunu 
ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
na Dair Kanun Tasarı 
sı, alt komisyon met 
ni üzerinden görüşül 
meye başlandı.
CHP Trabzon Millet 
vekili Akif Hamza 
çebi, tasarının ağır
lıklı olarak, ücretli 
lerde vergi iadesi 
düzenlemesinin 
yürürlükten kaldırıl
masına yönelik oldu 
ğunu söyleyerek, 
"Ücretliler, bir yıl 
vergi iadesi veya 
asgari geçim indiri
minden faydalana
mayacak. 2007'de 
ücretlilere ödenen 
vergi iadesi, 2006'ya 
ait harcamaların 
Sadesiydi. 2007 yılı, 
ücretliler için bir 
kayıptır” diye 
konuştu.
Hamzaçebi, KDV'nin 
yürürlüğe girmesiyle 
fatura, fiş alışkanlığı
na katkıda bulunmak 
için vergi iadesi 
uygulamasına 
gidildiğini hatır
latarak "Vergi iadesi 

uygulaması, vergi 
gelirlerinde ciddi 
bir artışı sağla
mamıştır. Bu 
uygulamaya gidişin 
arka planında, bu 
görüşün olduğunu 
sanıyorum. Doğru 
bir gerekçedir" 
ifadelerine yer verdi. 
Asgari geçim 
uygulamasıyla 
nüfus sayısı arttıkça 
gelir vergisi indirim 
oranının düşürülme 
sini doğru bulmadı 
ğını belirten 
Hamzaçebi, "Doğru 
olan, çocuklara 
uygulanan inoırim 
oranlarının ortala
ması alınarak, 
ücretlinin yarar
lanacağı indirime 
ilave edilmesidir. 
Bütçe olanakları 
buna imkan 
sağlamıyorsa 
kademeli olarak 
böyle bir düzenleme 
yapabiliriz. İçi boş 
bir düzenlemeydi, 
öyle bir uygula
manın olup olma
ması bir şeyi 
değiştirmeyecekti. 
Gelir Vergisi 
Kanununda, sis
temin otokontrol 
aracı olarak ne 
kalmıştır; hiç bir 
şey yoktur. Maliye 
Bakam'mn, 'vergi 
iadesi kalkıyor ama 
herkes fiş, fatura 
alsın, ceza uygu
larım' beyanları, 
vergi sisteminin 
korunmasız 
kaldığının bir • 
itirafıdır. Dolaylı 
vergilerin sistemde 
ağırlık kazanmasının 
en büyük nedeni 
de budur.
Vergi indirimini 
kaldırırken, otokon
trol yapacak bir 
sistemin tasarıya 
eklenmesi lazımdı. 
İsmi, yöntemi 
tartışılabilir.
'Nereden buldun' 
gibi olması 
gerekmiyor" dedi.
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OSS’ye başvurular 12 Şubat’ta başlıyor
öğrenci Seçme Sına 
vı (ÖSS) ile meslek 
yüksekokullarına 
sınavsız geçiş için 
başvurular, 12 Şubat 
Pazartesi günü 
başlıyor. w 
2006-ÖSS'ye lise son 
sınıf öğrencileri, lise 
son sınıfta beklemeli 
durumda olanlar, orta 
öğretim kurumlarının 
dışardan bitirme sına 
vına girenler, lise 
mezunları ve orta 
öğretimlerini yabancı 
ülkelerde yapanlar 
başvurabilecek. 
Ayrıca durumları bu 
şartlardan birine 
uyan yabancı uyruklu 
ve uyruksuz adaylar 
da başvuruda bulun
abilecekler. Ancak bu 
adaylar, ÖSS puan
larına göre.2007 
ÖSYS Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu'nda yer ala
cak yükseköğretim 
programlarına yer- 
leştirilemeyecek. 
Lise son sınıfta 
okuyan öğrenciler, 
okullarının bağlı 
olduğu başvuru 
merkezlerinden, 
mezun durumda olan
lar istedikleri herhan

gi bir başvuru 
merkezinden, içinde 
2007 ÖSYS Aday 
Bilgi Formu da 
bulunan 2007- 
ÖSYS Kılavuzu'nu 
2 YTL Karşılığında 
alabilecekler. 
Başvuru merkezleri 
Lise müdürlükleri, 
ÖSYM Sınav Merkezi 
Yöneticilikleri ve 
ÖSYM büroları 
ÖSYS'de başvuru 
merkezi olarak görev 
yapacaklar. Ancak 
aynı adreste birden 
çok ortaöğretim oku
lunun olduğu durum
larda, bu okulların 
hepsine hizmet veren 
bir başvuru merkezi 
bulunacak.
Sürekli yurt dışında 
bulunma, hastalık, 
tutukluluk gibi neden 
lerle başvuru merke 
zine gitme imkanı 
bulunmayan adaylar, 
başvurularını postay
la yapabilecekler. 
Başvurularını mektup 
la yapacaklar dışında
ki adaylar, başvuru 
merkezinden randevu 
alacaklar. Lise son 
sınıftakiler okullarının 
bağlı olduğu başvuru 
merkezinden, mezun 
dürümdakiler ise iste

dikleri herhangi bir 
başvuru merkezinden 
randevu alabilecekler. 
Randevuyu aday ya 
da adayın bir yakını 
alabilecek. Adayların 
ÖSS için 40 YTL, ÖSS 
ve YDS için 50 YTL 
sınav ücretini mutla
ka yatırmaları 
gerekiyor. Adaylar 
randevu gününden 
en az 2 gün önce 
sınav ücreti yatıra
caklar. Ücretini yatır
mayanların başvuru 
işlemi gerçekleşti 
rilmeyecek.
Adayların, kılavuzla 
birlikte alacakları 
aday bilgi kontrol for
munu da doldurarak, 
okul müdürlüklerine 
onaylatmaları 
gerekiyor. Mektupla 

başvuracaklar, 
aday bilgi formu ve 
eklerini bir zarf içine 
koyarak, başvuru 
süresi içinde 
ÖSYM'ye 
ulaştıracaklar. 
Fotoğraf 
Adayların başvuru 
merkezine giderken 
yanlarında doldurul
muş şekilde aday 
bilgi formu, fotoğraflı 
ve onaylı bir kimlik 
belgesi, diploma 
sureti (mezunlar için) 
ve banka dekontu 
bulunması gerekiyor. 
Başvuru merkezi 
görevlisi, adayın aday 
bilgi formundaki bil
giler ile birlikte web 
kamerayla fotoğrafını 
çekerek elektronik 
ortama aktaracak

Nüfus sayımı başladı

Devlet Bakanı Beşir 
Atalay, adrese dayalı 
nüfus kayıt sistemi
nin yani bir başka 
deyişle yeni sistemle 
nüfus sayımının 
81 ilde başladığını 
belirterek, sayımın < 
Haziran ayı sonunda 
tamamlanacağını 
bildirdi.
Atalay, bunun sayım
dan öte bir sistem 
değişikliği olduğunu 
belirterek, eskiden 
herkesin eve kapa
narak sayımın bir 
günde yapıldığını, 
yeni sistemde ise 
yıl ortasına kadar 
Türkiye nüfusunun 
ortaya konacağını 
kaydetti.
Yeni sistemle birlikte 
mükerrerliklerin 
olmayacağını da 

söyleyen Bakan 
Atalay, artık Türkiye 
nüfusunun da 
güncel olarak 
takip edilebileceğini 
söyledi
Yeni sistemde adres 
ve vatandaşlık 
numarasının birlikte 
kayda gireceğini 
ifade eden Atalay, 
vatandaşların 
yanlış veya farklı 
bir adreste kayıt 
olmaları durumunda 
özellikle kamu ile 
işlemlerinde 
aksamaların olacağı
na dikkat çekti 
Artık ikametgah 
ilmühaberinin tarihe 
karışacağını da 
açıklayan Atalay, 
vatandaşların 
yaşadıklan yerde 
kaydolmasını istedi.

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

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

I ACİLSATILIKveKİRAUKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

| Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m; SATILIK DAİRE
1 - Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2I Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satı11 !< Daire

t 3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

*

i
i

•_ _ _ _ _ Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sc> ak 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 E çeli

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 
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

I

I

GEMLİK ZİRAAT ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN

6 Şubat 2007’de divan kurulu tarafından iptal edilen Gemlik 
Ziraat Odası seçimleri 24.02.2007 tarihinde Esnaf Kefalet Kredi 
Kooperatifi Toplantı Salonu’nda saat H.oo’de aşağıda yazılı gün
demle toplanarak yargı gözetiminde oda meclisi seçimleri yapıla
caktır. Çoğunluk sağnamadığı takdirde 25.02.2007 tarihinde aynı 
saatte ve aynı yerde oda meclisi seçimi tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2. 1 Başkan 1 Başkan vekili ve 2 katip üyeden oluşan başkanlık 

divan seçimi
3. Saygı duruşu
4. Çalışma raporunun okunması
5. Kesin hesapların müzakeresi ve kabulu
6. Oda Meclisi ve oda idare heyetinin ibrası
7. Dört yıl için hazırlanacak tahmini bütçe çalışma programının 

müzakeresi ve kabulü
8. Oda Meclisinin Asil ve Yedek üyelerinin seçimi
9. Oda Meclisinin Oda İdare heyetinin Asil ve Yedek üyelerin 

seçimi
10. Teklif temenniler
11. Kapanış. - • B -

BURSA HRKİMİYCT V€ K€NT 
GAZ€T€L€RİN€ İLAN ve RCKLRM 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
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SSK’yı 1 milyon YTL dolandırdılar
SSK Teftiş Kurulu 
Başkanlığı müfettiş
leri ve mali polisin 
yaptığı bir çalışmada, 
SSK'yı dolandırdığı 
belirlenen aralarında 
iki kamu görevlisinin 
de bulunduğu 9 kişi 
gözaltına alındı. 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
Mali Büro Amirliği 
görevlileri ile 
SSK Teftiş Kurulu 
Başkanlığı müfettiş
lerince birlikte 
yürütülen ortak 
çalışma neticesinde 
bazı medikal 
şirketlerin para 
karşılığında SSK'da 
görevli kamu 
görevlileriyle 
anlaşarak hiçbir 
şekilde ameliyat 
olmayan veya tedavi 
görmeyen SSK'lı 
ortopedi hastaları 
ameliyat edilmiş ya 
da tedavi edilmiş 
gibi gösterdikleri 
belirlendi. Tedavi 
masrafı olarak da

ortopedi ameliyat
larında ve tedavi
lerinde hiçbir şekilde 
kullanılmayan fiyatı 
yüksek medikal 
malzemeleri kul
lanılmış gibi göste 
rerek, fatura ettikleri 
tespit edildi. 
Bu şekilde SSK'yı 
dolandırarak haksız 
kazanç elde eden 
şebekeye yönelik 
olarak 'Yama' adı 
altında bir operasyon 
başlatıldı. Yapılan 
çalışmada 55 kişinin 
sağlık karneleri 
ve nüfus cüzdan

fotokopileri kul
lanılarak sahte 
hasta rapor belgeleri 
düzenlendiği 
anlaşıldı. Doktorların 
kaşe ve imzalarının 
taklit edilerek, bu 
55 kişinin Atatürk 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde 
tedavi edilmiş gibi 
gösterilerek, tedavi 
faturalarının SSK 
tarafından değişik 
şahıslara ödendiği 
anlaşıldı. SSK'da 
görev yapan 2 kişinin 
de şebekeye yardım 
ettiği belirlendi.

Düzenlenen 
operasyon sonucun
da şebekenin ele 
başı olduğu iddia 
edilen A.A., A.A., 
A.A., C.Ö., LA., I.T., 
R.Ş., N.Y., I.Z. 
isimli zanlılar 
gözaltına alındı. 
Zanlıların ev ve 
işyerlerinde yapılan 
aramada çok 
sayıda çeşitli kişilere 
ait sağlık karneleri, 
fotokopileri, 
nüfus cüzdan 
fotokopileri, 
hastalara ait 
düzenlenmiş sahte 
senetler, kaşeler 
ve bilgisayarlar ile 
SSK'da bu konuyla 
ilgili yürütülen soruş
turmaya ait dilekçe 
örneği ele geçirildi. 
SSK Teftiş 
Kurulu 
müfettişlerinin 
yaptığı incelemede 
SSK'nın yaklaşık 
1 milyon YTL 
dolandırıldığı 
belirlendi.
Zanlıların sorgusu 
devam ediyor.

Serbest Kürsü

YTL Ocak’ta TÜFE bazında değer kaybetti
Yeni Türk Lirası 
(YTL) Ocak ayında, 
bir önceki aya 
kıyasla Tüketici 
Fiyatları Endeksi 
(TÜFE) bazında 
değer kaybetti, 
Üretici Fiyatları 
Endeksi (ÜFE)

bazında ise değer 
kazandı.
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
1995=100 TÜFE 
bazlı reel efektif 
döviz kuru endeksi 
Ocak ayında, bir 
önceki aya göre

yaklaşık 1,6 azalarak, 
160,2'den
157,6'ya indi. 
Aynı dönemde 
1995=100 ÜFE 
bazlı reel efektif 
döviz kuru endeksi 
ise yüzde 1 değer 
kazanarak 139,1'den

140,5 düzeyine 
yükseldi.
Öte yandan YTL'nin 
değeri, Ocak ayı 
itibariyle bir yılda 
TÜFE bazında 
yüzde 8,48; ÜFE 
bazında ise yüzde 
5,26 geriledi.

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
MERMER GRANİT FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK MADEN MÜHENDİSİ 

ARANMAKTADIR.
TEL: 0 224 514 20 21 • 514 03 06

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR ELEMANLAR ARANIYOR

Yetiştirilmek üzere 
çırak aranıyor. 

BAŞAK PASTAHANESİ
Yeni Pazar Cad. Balıkçılar Karşısı

GSM: 0.505 304 81 43-Tel: 514 68 57

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

Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

ENGELLİ ÇOCUK VE GENÇLERİN 
CİNSEL EĞİTİMİ (2)

Dünden devam....
Herhangi bir davranışı sorun olarak tanım 

lamadan önce çocuklar için uygurt olduğunu 
düşündüğümüz davranışları hatırlamakta 
yarar vardır. Çocuklar için uygun olduğunu 
düşündüğümüz bazı davranışlar şunlardır:

"Cinsel organlar, göğüsler hakkında soru 
sormak.

"Banyo yapan birini gördüğünde ilgi ile 
izlemek.

"Doktorculuk oynamak.
"Evcilik oynamak, anne-baba ve değişik 

rolleri üstlenmek.
"Bazen çok heyecanlı, gergin, korkmuş 

iken cinsel organına dokunmak.
"Arkadaşları ile cinsellik hakkında konuş

mak.
"Kızsa erkek, erkekse kız arkadaşı 

olduğunu söylemek.
"Giyinirken veya banyo yaparken yalnız 

olmak istemek.
"Ayıp şakalar ve sözler duyduğunu söyle

mek. Bunları tekrar etmek.
"Cinsler arasındaki farkları merak etmek.
"Karşı cinsten birini rol gereği taklit 

etmek.
"Hayvanların üremelerini incelemek.
"Diğer çocukları ve yetişkinleri öpmek. 

Onların kendisini öpmelerine izin vermek.
Tüm bu sayılanlar çocuğun gelişim 

düzeyine göre normal sayılabilecek 
davranışlardandır. Herhanoi birini nrob- 

lem olarak tanımlamadan önce bazı nokta
lara dikkat edilmelidir. Bunlar:

"Zeka düzeyine uygunluk,
"Şiddet, "Sıklık ve sürekliliktir.”
Örneğin:
Cinsel organlar, göğüsler ile ilgili soru 

sormak normal davranışlardandır. Ancak 
çocuğun çok fazla bilgi sahibi olmak isteme
si, sürekli bu konuyu gündeme getirmesi 
veya tam tersi, cinselliğe ilişkin korku ve 
kaygı göstermesi dikkat edilmesi gereken 
durumlardır.

Doktorculuk oynamak normal sayılırken 
başka hiçbir oyun oynamak istememek, 
diğer çocukları doktorculuk oynamaya zorla
mak, bunun için fiziksel veya sözel baskı 
yapmak problem durum yapılabilir.

Bir oyunda karşı cinsi taklit etmek normal 
sayılır ancak sürekli karşı cinsin rollerini 
istemek ve kendi cinsinden olmaktan 
hoşlanmamak problem sayılabilir ve özel 
yardıma gereksinim duyulabilir.

Çocukta problem sayılabilecek bir cinsel 
davranış varsa gizlemek, görmezden gelmek 
yerine profesyonel yardıma başvurmak, ted
birler almak gereklidir. Cinsel eğitimin prob
lemleri önleyebileceği, azaltabileceği, 
çözümlere yardımcı olabileceği unutulma
malıdır.

Engelli çocuklara cinsel eğitim verirken 
bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Örneğin 
bazı çocuklarla göz kontağı kurmada güçlük 
çekilebilir; bazıları konuşma problemi nedeni 
ile soru soramaz veya sorulan soruları 
cevaplayamazlar.-Ayrıca özrün tipi ve dere
cesine göre çok tekrar gerekebilir. Bunların 
yanında bir konuya da dikkat edilmelidir. Bu 
çocuklara cinsel konularda eğitim verirken 
üstü kapalı bir anlatım, gizli kelimeler, yap
macık benzetmeler kullanılmamalıdır. Somut, 
açık, net, onların yanlış yorumlanmasına izin 
vermeyecek bir anlatım kullanılmalıdır.

Zihinsel engelli çocuk ve gençlerin giyim 
tarzına da dikkat edilmelidir. Bazen takvim 
yaşı büyük engelli çocuklara çok bebeksi 
kıyafetler giydirildiği, saçlarının bebeksi bir 
modelde tarandığı görülmektedir. Bu da 
çocukların çevre tarafından algılanışlarını 
etkileyebilmektedir. Aileler bu konuya dikkat 
etmelidirler. Devamı var..?:;
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Çocuğunuzii eleştifiîieyin

Uzmanlara göre, 
eleştirilen çocuk 
kendine karşı olumlu 
duygular beslemiyor 
ve çevresini de aynı 
duygularla algılıyor. 
Bu durum da ileriki 
dönemlerde saldırgan 
ve güvensiz olmasına 
neden oluyor.
Kendine karşı olumlu 
duygular besleye- 
meyen bir çocuğun, 
çevresine karşıda aynı 
duygular besleyeceği, 
ileriki dönemlerde 
saldırgan ve güvensiz 
olacağı bildirildi. 
Psikiyatri ve psikolo
jik danışmanlık merke 
zi uzmanı psikolog 
Göksu Göktaş, yap
tığı açıklamada, geliş 
me ve öğrenme çağın
daki çocuklara doğru
ları öğretmenin anne 
ve babaların görevi 
olduğunu belirtti.
Eğitim aşamasında 
aşırı eleştirel tutumun 
çocuğun savunma 
mekanizmalarını dev 
reye soktuğunu anla

ŞİİR KÖŞESİ D.Aii
BAYDAR

AB Türküsü
AB dedik çıktık yola 
Selam verdik sağa sola 
Dirsek vurup sokulduk 
Zenginler sofrasına

Soframızda var bal kaymak 
Sizin adınız oynak
İstemeyiz sizi biz
Yıkılmasın Eyfel’iniz.

Borçlarımız, açlarımız var, 
Hırsızlar, ham bürokratlar var 
Kafalar, keseler baş amma 
Altınızda son model araba var.

İş bizde, aş bizde, güç bizde
Kutup bizde, uzay bizde, aşk bizde 
Dünyanın çivisini çakmışız biz 
AB ile ulaşmışız menzile.

Adımız İslam, laf çok, iş yok bizde 
Tepede diktatör cellat peşimizde 
Bin yıldır aynı laf, aynı terane 
Kusura bakma AB ulaşamadık menzile.

tan Göktaş, bu durum 
karşısında çocuğun 
sadece karşı gelmek 
adına davranışlar 
sergilemeye 
başladığını söyledi. 
Göktaş, davranışları 
onaylanmak yerine 
sürekli eleştirilen 
çocukların öz güven 
eksikliği yaşadığını ve 
olumlu bir benlik 
algısı geliştiremediği
ni vurgulayarak, şöyle 
konuştu:
"Kendine karşı olumlu 
duygular besleyeme 
yen bir çocuk çevreye 
olumlu duygular 
beslemeyi öğrenmek
te de zorlanır ve bir 
yetişkin olduğunda 
saldırgan ve güvensiz 
olmaya devam eder. 
Çocukluk döneminde 
eleştirel anne baba 
tutumlarına maruz 
kalmış bireylerin, 
ergenlik ve yetişkinlik 
yıllarında aşırı 
eleştirel ve pasif-agre- 
sif kişilik geliştirdik
leri görülmektedir."

Dar giysiler kurdeşen yapıyor
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Derma 
toloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Serap Utaş, bazı 
ilaçların, dar giysilerin 
ve katkı maddeli yiye
ceklerin halk arasında 
"dobaz" veya "kürde 
şen" olarak isimlendi 
rilen alerjik bir deri 
hastalığı olan "ürti 
ker"i arttırdığını söyle
di. Ürtiker hastalığının 
kırmızı renkte, deriden 
kabarık döküntülerle 
seyreden kaşıntılı bir 
deri hastalığı 
olduğunu kaydeden 
Dr. Utaş, bu gibi rahat
sızlıkların yıllarca 
sürebileceğini belirtti. 
Ürtiker hastalığı 
hakkında bilgi veren 
Dr. Utaş, "Ürtiker,

kaşıntılı kabarıklar 
şeklinde kendini gös
terir deride birkaç saat 
kahr, daha sonra bun
lar solmaya başlar 
fakat vücudun başka 
yerlerinde yeni dökün
tüler çıkmaya devam 
eder. Böyle süren 
ataklar bazı hastalarda 
birkaç günde veya 1 
haftada düzelir. Ancak 
bazı hastalarda aylar
ca hatta yıllarca 
devam edebilir. 6 hafta 

boyunca en az haftada 
iki kez olmak üzere 
görülen, yineleyen 
rahatsızlıklar, ürtiker 
kronik olarak 
adlandırılır.
Döküntüler, vücudun 
herhangi bir yerinde 
görülebilir ve genellik
le 24 saatten önce 
kaybolur" dedi. 
Hastalığın sürtünme 
ve dar giysilerle arta
bileceğini de kayde
den Dr. Utaş,

"Sürtünme, ataklan 
arttırabileceği için 
dar giysilerin 
giyilmemesi gerekir. ' 
Ürtikerli hastaların, 
içerisinde katkı mad
desi bulunan hazır 
gıdalardan, içecekler
den uzak kalması 
önemlidir. Tüm 
hastalar yeterince 
uyümalı ve aşın 
yorgunluktan, stresli 
ortamlardan sakın
malıdır. Bu gibi rahat
sızlıklarda gereksiz 
ilaç alınmaması önem
lidir. Aspirinden ve 
özellikle romatizma 
ağrılarının tedavisinde 
kullanılan ilaçlardan, 
tansiyon ilacı olarak 
içeren ilaçlardan sakı 
nılması uygun olur" 
şeklinde konuştu.

GEM1İK SİNEMA GÜNIÜGÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
AMERİKALILAR KARADENİZDE (2)
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER
IRAK

Seanslar
11.45- 14.15- 16.15- 18.30- 20.30
12.00 - 14.00 - 16.15 - 18.15 - 20.00

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
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Hastalığınız astım mı, bronşit mi?
Hastalarımız bu 
soruyu bize çok sık 
sorarlar: "Doktor bey, 
hastalığım astım mı, 
bronşit mi?" Cerrah 
paşa Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları 
Bölümü öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, yazdı. 
Gerçekten de bu ikisi 
birbirine benzeyen ve 
birbiriyle karıştırılan 
hastalıklardır. Bronşit 
dersek çoğu hasta 
sevinir, ama astım 
dediğimiz zaman pek 
çok hasta karamsar
lığa kapılır, üzülür. Zira 
halk arasında astımın 
kötü bir adı vardır. 
Astım, tamamen 
geçmeyen, belki 
hemen öldürmeyen, 
ama süründüren bir 
hastalık olarak bilinir 
Astım, tamamen 
geçmez sözü doğru 
dur, çünkü astım 
genetik yani kalıtsal 
bir özelliktir ve bugün 
kü tedaviler astım 
belirtilerini ortadan 
kaldırabilse de, astı 
mın tamamen geçmesi 
mümkün değildir.
Ancak, astım tamamen 
geçmez derken, 
hastalığın sürekli 
olarak belirti vereceği 
de sanılmamalıdır. 
Tedavi gören hasta
ların hemen hemen 
tamamında ve hatta 
tedavi de görmeseler 
de bazı hastalarda 
astım belirtilerinin

aylarca, yıllarca 
ortaya çıkmaması 
mümkündür.
GENETİK 
YATKINLIK ŞART 
Astım, genetik bir 
hastalıktır. Yani, astım 
olup olmamak kims
enin elinde değildir. 
Sanıldığı gibi, şiddetli 
bir üşütme, iyi tedavi 
edilmeyen bronşit 
astıma neden olmaz. 
Astım olmak için mut
laka genetik bir yatkın
lık olması gerekir. 
Ama, astım tıpkı diya
bet gibi, hipertansiyon 
gibi multi-genetik bir 
hastalıktır, yani 
astımın ortaya çık
masında birden fazla 
genin etkisi vardır. 
Ancak, genetik yapısı 
uygun olsa da herkes 
astım olmaz.
Astımın bir hastalık 

olarak ortaya çıkması 
için, çevresel faktör
lerin de çok önemli 
rolü vardır. Bunların 
bazıları uygun genetik 
özellikler sahip bir 
kişide astım oluşu
munu kolaylaştırır. 
Meselâ, annenin gebe 
iken sigara içmesi ya 
da çocuk dünyaya 
geldikten sonra ev 
ortamında sigara 
içilmesi, küçük çocuk
luk çağında geçirilen 
RSV bronşioliti, hava 
kirliliği, vitaminler ve 
antioksidanlardan 
fakir diyet, fazla 
antibiyotik kullanımı, 
şişmanlık gibi.
Buna karşılık, bazı 
çevresel faktörler ise 
astımın gelişimini 
önler ya da geciktire
bilir. Meselâ, alerjen- 
lerden arınmış ortam

da yaşama, küçük 
yaşlarda geçirilen 
kızamık, kabakulak, 
suçiçeği, nezle... gibi 
bazı çocukluk dönemi 
enfeksiyonları, A, C, E 
vitaminlerinden ve 
omega-3 yağ asit
lerinden zengin 
diyet gibi.
ASTIMIN İYLEŞME 
DÖNEMLERİ
Biz astımdaki bu 
iyileşme dönemlerine 
tıp dilinde ’remisyon 
dönemi' diyoruz. 
Astım, zaman zaman 
remisyona girer. Bu, 
en çok buluğ çağında 
görülür.
Geçmiş yıllarda 
yapılan araştırmalar
dan birine göre, 
çocukluğunda astımı 
olanların %55'inde 14 
yaş civarında belirti
lerin tamamen ortadan 
kalktığı saptanmıştır. 
Bir başka araştırmada 
ise, 28 yaşlarında, 7 
yaşından önce astım 
belirtisi gösterenlerin 
%55'inin düzeldiği 
belirlenmiştir.
Benim kişisel gözlem
lerime göre de, 
çocukluğunda 
astımı olanların 
ortalama %50'sinde 
buluğ çağında hastalık 
belirtileri kaybolmak
tadır. Ancak, bunların 
%50 kadarında 20 
yaşından sonra 
astım tekrar belirti 
vermeye 
başlamaktadır.

Proteini et yerine 
mantardan alın

Kanser ilaçlarının 
üretiminde de kul
lanılan mantarın, en 
iyi bitkisel protein 
kaynağı olduğu ve 
bünyesinde yağ 
bulunmadığı bildirildi. 
Çukurova Üniversite
si Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr.
Saadet Büyükalaca, 
mantarın çok sayıda 
faydasının bilinme
sine rağmen, tüketi
minin yeterli düzeyde 
olmadığını söyledi. 
Mantarın bilinen en 
iyi bitkisel protein 
kaynağı olduğunu 
belirten Büyükalaca, 
"Vücut, hayvansal 
gıdalarla, protein 
kadar da yağ alıyor, 

ancak mantarda yağ 
oranı neredeyse sıfır. 
Mantarla vücut, saf 
protein ahr" dedi. 
Mantarın vücudun 
ihtiyacı olan 
C, B1, B2, B6 ve 
D vitaminleri açısın
dan da oldukça 
zengin olduğunu 
belirten Büyükalaca, 
mantarın bünyesinde 
bol miktarda amino 
asit bulundurduğunu 
ve kansızlığa da 
iyi geldiğini ifade 
etti.
Doğadan toplanan 
bazı türlerin kanser 
tedavisinde de 
kullanıldığını hatırla
tan Büyükalaca, 
bu türlerin tamamen 
ihraç edildiğini 
söyledi
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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 qq 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 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
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 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

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

■

ULAŞIM
MEYRO 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 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 4521 -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

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

NÖBETÇİ ECZANE
8 Şubat 2007 Perşembe 

MELÎS ECZANESİ
gemi*

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Mi

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2667 

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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İnternete güvenlik geliyor
Aile Genel Müdürlüğü Microsoft ve Unicef ile ortak proje başlattı.
İnternet sınırsız bir 
dünyanın kapılarını 
aralıyor...

' Ancak bu dünya, 
çocuklar ve gençler 
için yeni suç ve 
tehlikeleri de 
beraberinde getiriyor. 
Çocukları istismar 
ve suça karşı koru
mak amacıyla Devlet 
Bakanlığı, UNİCEF 
ve Microsoft'un da 
katılımıyla "Güvenli 
Internet Kullanımı 
Kampanyası" 
başlattı.
Kampanyanın 
tanıtım toplantısında 
konuşan Devlet 
Bakanı Nimet 
Çubukçu, çocukların 
internetin zararların
dan ancak ailelerin 
eğitimiyle korunabile
ceğini vurguladı. 
Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü'nün, 
Microsoft ve Unicef 
ile ortak yürüteceği 
kampanya çerçeve 
sinde, "internette 
güvenlik" adında 
başvuru kitapçıkları 
hazırlandı.
Anne - baba ve

eğitimcilerin 
bilgilendirilmesini 
amaçlayan kitapçıkta, 
çeşitli tavsiyeler 
sunuluyor.
işte bunlardan 
bazıları:
- internet kullanımını 
bilmiyorsanız çocuk
larınız size göstersin. 
- internet kullanımını 
yasaklamak yerine 
birlikte internette 
bulunmak, beraber 
tanımak ve zararlı 
içerik hakkında 
konuşmak en 
doğru yöntemdir.
- Çocuğunuz zararlı 
bir siteye girmişse 
durumu abartmayın, 
kendisini suçlu 
hissettirmeyin.

- Çocuğunuzun 
internette bulunduğu 
saatlerde yanında 
olun.
- Çocuğunuzu, 
sanal ortamda 
kişisel bilgilerini 
açıklarken 
dikkatli olması 
gerektiği 
konusunda uyarın. 
Microsoft'un hazır
ladığı "gözcü" 
filtreleme programı 
ücretsiz olarak 
hizmete sunulacak. 
Güvenli internet 
ortamı sağlayan 
internet kafelere de 
"çocuk dostu- 
güvenli internet" 
yazılı logolar 
asılacak.

Hrant Dink’in son
makalesi şarkı oldu
Diyarbakırlı Müzisyen 
Selahattin Akgün, 
Agos Gazetesi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant 
Dink’in ölümünden 
önce yazdığı 
son makalesini 
notaya döktü.
Hrant Dink’in 
öldürülmesinden 
büyük üzüntü 
duyan Akgün, 
Dink’in Agos 
Gazetesi'nin arka 
sayfasında yer 
alan "Ruh halimin 
güvencin tedirginliği" 
başlıklı son yazısında 
yer alan "Kendimi 
bir güvercinin ruh 
tedirginliği içinde 
görebilirim, ama biliy
orum ki bu ülkede 
insanlar güvercinlere 
dokunmaz.
Güvercinler kentin ta 
içlerinde, insan kala
balıklarında dahi 
yaşamlarını sürdürür
ler. Evet biraz 
ürkekçe, ama bir o 
kadar özgürce" cüm
lelerini 
besteleyerek,

şarkı yaptı.
Akgün, Hrant Dink’in 
öldürüldüğüne 
dair haberleri tele
vizyondan izlerken 
büyük üzüntü 
duyduğunu ve 
tüm Türk halkı 
gibi göz yaşlarına 
boğulduğunu 
söyledi.
Gazetecilik mesleği 
ne emek verenlerin 
özel kişiler olduğunu 
ve emekleriyle 
demokrasinin 
gelişimine katkı 

sunduklarını 
vurgulayan Akgün, 
"Gazetecilerin dili, 
dini ve ırkı önemli 
değildir. Bu insanların 
katledilmesinden 
büyük üzüntü 
duyuyorum.
Dink’in makalesi 
beni çok etkilemişti. 
Bunu değerlendir 
mem gerektiğine 
inandım. Bunun 
sadece bir makale 
olarak kalmasını 
istemediğim için 
besteledim"dedi.

/
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Yalova Yolu üzerindeki arazilerin sahipleriyle anlaşan belediye yâkında inşaata başlayacak. 

Terminal arazisi 
Büyükşehir’e geçti

Büyükşehir Belediyesi ile anlaşan Kemal Akıt ve M alg il Ailesi, 13 dönüm
lük arazinin tapularını Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire 
Başkanlığı’na'devretti. Araziye yapılacak olan Gemlik Otobüs Terminali için 
projenin de hazır olduğu ve en geç Şubat ayı sonlarında yapım çalışması
na başlanılacağı öğrenildi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Goldstar

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
9 Şubat 2007 Cuma 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

Dün toplanan Gemlik Belediye Meclisi’nde imar ile ilgili konular ele alındı.
Tl

Usl gelir sahiplerine konut alanı tartışması
Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AKP’nin imar mantığı!
Dün toplanan Belediye Meclisi”nde 

imarla ilgili konular görüşülmüş..
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 

görüşülen 25 binlik imar planları ile ilgili 
meclis üyeleri bilgilendirilmiş.

Bizim Büyükşehir imar Komisyonu 
üyemiz Avukat Refik Yılmaz.

Yılmaz, aynı zamanda Gemlik 
Belediye Başkan Vekili.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
dünkü Meclis toplantısına katılmadığı 
için Refik Yılmaz toplantıya başkanlık 
yaptı.

Yılmaz’ın, 25 binlik imar planlarıyla 
ilgili açıklamalarında Manastır Bölgesi’n 
de imara açılması düşünülen yerlerin 
jeolojik durum nedeniyle düşük yoğun
lukta yapılaşma izni verildiğini söylemiş. 
Ve de bu alanlardan üst düzey geliri olan 
vatandaşların yararlanabileceğini söyle 
miş.

Yani Manastır’a açılacak yeni imar 
alanlarına yapılacak konutları, orta gelir 
düzeylilerin alamayacağını, bol parası 
olanların alabileceğini söylemiş.

AKR, imar planlarında geniş halk 
kitlelerinin yararlanacağı alanları halkın 
arzına, sunmak yerine, ya fay hattının 
geçtiği yere yakın alanları yüksek 
yapılaşmaya açıyor, ya da gelir düzeyi 
yüksek kişilerin alabileceği alanlar 
yaratıyor.

Ne güzel değil mi?________________

Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan toplantısın
da konuşan Belediye 
Başkan Vekili ve Büyük
şehir Belediyesi İmar 
Komisyon üyesi Refik 
Yılmaz, Gemlik’ten 
Karacaali Köyü’ne kadar 
olan arazilerde inceleme 
yapıldığını, Manastır’da 
ise arazinin jeolojik 
durumu nedeniyle düşük 
yoğunluklu konut alanı
na açılmasının uygun 
görüldüğünü söyledi. 
Yılmaz’ın “Üst düzey 
gelir düzeyine yönelik 
kişilere alan yaratıldı" 
sözü ise tartışmalara 
neden oldu. Sayfa 5’de

BUSKİ
BUSKİ ekipleri, Orhangazi 
Caddesi yönünden gelen 
ve Adliye binası önünden 
denize akan logarların 
sürekli tıkanması ve 
bölgenin sular altında 
kalması üzerine araştırma 
yaptı. Rıhtım dolgusu 
nedeniyle meydana 
tıkanmalar üzerine 
600’lük boru döşeniyor.

Haberi sayfa 2’d e
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Sayfa 2

Gürhan ÇETİNKAYA

BUSKI çözüm arıyor
Kirlenme

Çevreyi kirletmiştik..
Şimdi de bilgi kirliliği 

yaşanıyor ülkemizde..
Hrant Dink cinayetinden 

sonra başımıza gelenler...
Her kafadan bir ses çıkıyor..
Ortalık toz duman..
İpuçları var...
Ama ipe ulaşılamıyor..
Belliki ipin ucunda önemli ya 

da önemsiz birileri var.
Derin devlet...
Derin ilişkiler..
Çeteler...
Tarikatlar..
Hepsi iç içe girmiş durum

da..
Geçenlerde Televizyon 

kanallarından birinde 
şimdi moda olan 
"milliyetçilik" tartışılıyordu..

Orada bir adam konuştu...
Eski bir askermiş.
Bir de MİT 'te üst düzey 

görevler yapmış..
İşte o adamın söyledikleri 

ilginçti..
Ama söylediklerinden 

daha çok Çatlı ve Çakıcı 
için yüreğinden süzülernk 
dilinden dökülenler daha da 
ilginçti.

Aslında....
O adam "Türkiye gerçeğinin" 

altınıçiziyordu..
Hukuksuzluğu ve ahbap 

çavuş ilişkilerini bir de 
derinlemesine ilişkileri 
televizyondan toplumun 
gözüne dayıyordu..

Elbetteki istemeden..
Hani bir söz vardır ya..
"Kıpti şecaat arzederken 

kendini ele verirmiş.."
Tıpkı onun gibi..
Demek ki biz de derin bir 

sorun var..
öncelik onun teşhisini koy

makta...
Anatomimiz ve genetik 

yapımız inceiemeye alınmalı..
Sıkı sıkı araştırılmalı..
Evrimsel dönüşüm 

sürecinde ne varsa ortaya 
çıkarılmalı..

Çünkü bir yerde hastalık 
var..

Tedavi mi edilecek yoksa 
cerrahi bir operasyon mu 
yapılacak?

Ne yapılsa yapılsın da 
hastalık giderilsin.

Ortalık temizlensin..
Artık tahammül kalmadı..

‘Gemlik Körfez’İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Seyfettin SEKERKSÖZ
Orhangazi Caddesi’n 
den gelerek Adliye 
önünden denize akan 
logarların sürekli 
tıkanması ve çevreyi 
sular altırfda bırak
ması BUSKİ'yi 
harekete geçirdi. 
Yapılan araştırma 
sonucunda Adliye 
binası önünde yapı 
lan rıhtım dolgusu 
nedeniyle denize 
uzanan borunun 
kapandığı anlaşılınca 
çare yeni bir boru 
döşenmesi oldu. 
Denizden sonra 16 
metre içeriye kadar 
uzanacak olan 
600'lük boru sayesin 
de bölgenin artık 
su altında kalması 
önlenecek.
Orhangazi Caddesi 
üzerinden gelen 
ancak kordon önün 
de denize gidemeyen 
ve dışarı çıkan sular 
nedeniyle hem 
Orhangazi Caddesi 
hem de Adliye önü 
ve çevresi su 
altında kalıyordu. 
Vatandaşların sürekli 
şikayet ve tepkilerini 
göz önünde bulun
duran BUSKİ ekipleri 
çareyi denizden 
sonra yeni bir boru 
döşemekte buldular.

www.kocakgayrimenkul.com
K A C A 1/ GAYRİMENKUL KwÇ/vlX BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DAS / GEMLİK 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

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 Engûrü 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 Engûrü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 7İ0 M2 üç yanı yol

90.000 YTL
AA-6 50 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
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
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa İmarlı
AA-O80 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 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

SATll_IKQİFTLlî<
E E-048 Gölyaka 2.000 M 2 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 
•v8 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 ov var 140.000 YTL

S ATILI K-D Al RE
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 yeni sahil 
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 Harffidiye 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 Gornlik 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, pl mapan 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 m2 5.kut deniz yola cephe, 
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 ö.kat 
2+1 bakım ister 35.000 YTL
EE-062 Manastır 120 B2 4.kat 3+1 full
daire 100.000 YTL
EE-077 Hamldlye 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, anansöriu 00.000 Y İL 
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonplyeril, 
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
kalariferil 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, doğalgazh 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 Hamldiye 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 l^ıloriforll, 
bakımlı 65.000 YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4. kat 3+1 bakımlı daire
80.00 YTL *
EE-181 Hamldiye Mh. 108 M2 4. Kat 3+1 doğalgaz kombili
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamldlye 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 Bamıll daire 60.000
YTL
EE-192 Manastır 80 M2 zemin 2+1 bakımlı daire
80 000 YTl.
EE-194 Manastır 115 M2 2. Kat 3+1 bakımlı full daire
85.000 YTL

' SATILIK DÜKKAN
E E-00 7 Gazhane Cd. 120 M2 zemin l.kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka İpotekli 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 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 
plmapen, ısı yalıbmı, 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 ağaçlan var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe İçerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

satiukvilla
EE-054 Umurbey 210 M2 dublen 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı
EE-076 Karacaali 550 M2 triplex denize sıfır,
jakuzili bahçe 325.000 YTl
EE-078 Orhanlye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks w ekliksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 triplex site İçi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 
250.000 YTL
EE-160 Kuışunlu sahi 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu, 
özel yapım lüks, yeni 300.000 YIL
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 Engûrü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarta

MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto- 
bûn 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 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

NOT: Telefonla göröşıneleıiııizde 
Kayıt No'sum Blesi rica ol«

oum.uk
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kocakgayrimenkul.com
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Ya/ova yo/u üzerindeki arazilerin sahipleriyle anlaşan belediye yakında inşaata başlayacak.

Terminal arazisi
B YazıYORUM

■ Diş Hekimi Özcan VURAL 
| ozcanvural1933@hotmail.com

__ I www.milliyet/blog/özcan vural

Büyükşehir’e geçti 
^Büyükşehir Belediyesi ile anlaşan Kemal Ş Araziye yapılacak olan Gemlik Otobüs 
Akıt ve Malgıl Ailesi, 13 dönümlük arazinin Terminali için projenin de hazır olduğu ve en 
tapularını Büyükşehir Belediyesi Emlak ve geç Şubat ayı sonlarında yapım çalışmasına 
İstimlak Daire Başkanlığı’na devretti. başlanılacağı öğrenildi.

Gemlik Otobüs Terminali için projenin hazır olduğu ve en geç 
Şubat ayı sonlarında yapım çalışmasına başlanılacağı öğrenildi.

Gemlik'in yıllardır 
özlemini çektiği 
Terminal için tüm 
hazırlıklar bitirildi. 
Yalova asfaltı 
üzerinde bulunan 
Kemal Akıt ile 
Malgil Ailesi 
varislerine 
ait arazilerin 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
kamulaştırma 
işlemlerinin 
bitirildiği öğrenildi. 
Toplam 13 dönüm 
üzerine kapalı 
otobüs yazıhaneleri 
ile açık peronların 
yapılacağı Gemlik 
Otobüs Terminali 
için projenin de 
hazır olduğu ve en 
geç Şubat ayı son
larında yapım çalış
masına başlanılacağı 
öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde 
Gemlik'te 
BUSKl'nin başlattığı 
çalışmalar için

temel atma 
törenine katılan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in, 
kamulaştırılan 
arazi üzerinde 
mal sahibi olan 
Kemal Akıt'la 
anlaşmaya vardık

larını açıklayarak, 
ikinci mal sahibi 
varisleri ile de 
anlaşmak üzere 
olduklarını 
açıklamıştı.
Pazartesi günü 
Büyükşehir Emlak 
ve İstimlak Daire 
Başkanlığında bir

araya gelen taraflar 
arasında anlaşma 
sağlandığı 
bildirilirken, 
Gemlik Tapu 
Dairesi’ndeki 
işlemlerden sonra 
Terminal çalış
malarının başlatıla
cağı öğrenildi.

Bunları gençler bilmeli....
“Söyle ki, gündüz gece 
Tanrı tek, Tanrı yüce - 
O doğmaz ve doğurmaz 
Kimse O'na denk olamaz..." 
İHLAS Suresi'nin Behçet Kemal Çağlar 

kaleminden bu Türkçe anlatımı nasıl da 
güzeldir...

Kuran-ı Kerim'in yarısı, Atatürk'ün iste 
ğiyle Çağlar tarafından Türkçeleştirilmişti.

Ne yazık ki, Atatürk'ün ölümü nedeniyle 
tamamlanamadı.

Aşağıda Behçet Kemal Çağlar'dan başka 
sureler de yansıtacağım...

2 yıldönümü; İki yıldönümü bir arada 
oldu..

Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girişinin 70. 
yıldönümü ile, yaşamını Atatürk ilkelerine ve 
laisizme adamış Cemal Kutay'ın birinci olum 
yıldönümü örtüştü.

Cumhurbaşkanı Sezer bu bağlamda bir 
yazılı açıklama yaparak, "Laiklik tanımı, 
Anayasa'da ve Anayasa Mahkemesi karar
larında açıkça yapılmıştır, 'yeniden tanımlan
malı' gibi yaklaşımların Anayasa'yla bağdaş
mayacağı" mesajını verdi.

Bu mesajın adresi belli.
Laikliğin tanımının yeniden yapılmasını 

isteyenler, asıl gerekçeyi Atatürk'ün bıraktığı 
izlerde bulabilirler.

Merhum Cemal Kutay, bilge bir 
Atatürkçüydü.

Onun ilkelerini savunan ve anlatan raflar 
dolusu kitapları yayımlandı.

Bana göre en güzeli, "ATATÜRK VE 
TÜRKÇE İBADET'tir.

Atatürk, Anayasa'ya "laik devlet" ilkesini 
koymakla yetinmemiş, bunu toplumun 
içselleştirmesini de amaçlamıştır.

Önce "Islamın yüce kitabını okuyanların 
onu anlamaları gerektiğini" söyleyerek 
"mealen Türkçe Kuran-ı Kerim"i yayımlat
mıştı r.

Donuk, kuru bir ifadenin yeterli olmaya
cağını görmüştür.

Kuran'ın içindeki ilahi musikiyi yansıta
cak şiir diliyle Türkçe Kuran-ı Kerim i yaz
makla, 
büyük şair Behçet Kemal Çağlar'ı 
görevlendirmiştir.

Böylece okuyanların anlam aydınlan
masıyla kalmayarak Çağlar'ın şiir diliyle 
yüreklerinin de ısınmasını hedeflemiştir.

İşte Behçet Kemal Çağlar'ın kaleminden 
LEYL Suresi: Türkçeleştirilmişi...

"Bir kul ki yardımsever 
Bir kul ki Hakk'ı tanır, 
Yüreği bu sayede arınır, aydınlanır 
Karşılık beklemeden 
İyilik yapar her sabah
İşte böyle kulundan razıdır elbet Allah." 
Gerçekten güzel değil mi?..
Arapçasını okusaydınız, anlamayacak

tınız.. .
Atatürk, bununla da yetinmedi. İlahi tarzı 

ile müziği bilen sanatçılara, Bu sureleri, 
Fahire Fersan ve Refik Fersan adlı 
sanatçılara okuttu.
Onlara taş plaklar doldurttu.

Ülkeye dağıttırdı.
Ne yazık ki bağnaz kafalar bu güzel 

hareketi baltaladılar..
Molla kafahlann Atatürk'ten "din" ve 

"laiklik" konusunda da öğrenecekleri çok 
şey var.

Atatürk'ün bu girişimi tamamlansaydı, 
aydınlanarak çağdaşlaşma süreci 
devam etseydi, belki de hâlâ laikliği tartışı 
yor olmayacaktık....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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DYP’li hanımlara anlamlı plaket
i Seyfettin SEKERKŞÖZ 

i özürlüler Okulu’na 
I yaptıkları, thaddii 
I ve manevi destek- 
! (erinden dolayı DYP* 
t İlçe Kadın Kollarına 
i teşekkür plaketi 
İ verildi.
. Bursa'Zibinsel 
i EngeiliÇocukları 
| Koruma Derneği 
j BaşkanıTateerv 
I Sivri, yönetim : s•’ 
i kurulu üyeleri ile 
I birlikte DYP İlçe 
; yönetimini ziyaret ,. . 
i ederek Kadiri b 
! Kolları, Başkanı m 
: Saf iyeÇevik’e 
teşekkür plaketi . _ 
verdi.n
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel’in de 
hazır bulunduğu , 
törehdebîlgivereri 
Sivri, hâlen 70 
zihinsel engelli 
çocuğa Hizmet ' 
verdiklerini belirterek ? 
siyasetçi olmadıklar! 
ve tüm siyasilere .illec 
kendilerine 
verdikleri destekten . 
dolayı teşekkür etti.

1 "Biz dilenmiyoruz, 
'bu çocukların 
yaşamlarını 

'^sürdürmeleri 
için destek 
istiyoruz" diyen 
Tanier Sivri, 
yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgiler 
verdi. 8 Mart Dünya 
Kadınlar günü 
nedeniyle Türk 
kadınının giyimi ile 
ilgili defile düzenle

nmek istediklerini 
belirten Sivri, ayrıca 

j kadınların sorun
larının görüşüleceği 
panel düzenlemek 
istediklerini ve 
kadın kç,Harıyla 
işbirliğinde 
yapabileceklerim 
söyledi.
21 yüzyılda kadın
ların sorunları

’j adıyla okullarda 
■ kompozisyon yarış- 
51 ması başlattıklarını 

bildiren Tamer 
Sivri, Dünya Kadınlar 
günü olan 8 Mart'ta 
çalışan kadınlara 

.ikin verilmesi 
gerektiğini savundu.

DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel'de 
yaptığı konuşmada, 
özürlü çocuklara 
her zaman destek 
verdiklerini ve 
bu desteklerinin 
süreceğini söyledi.

Hacı Bektaş-i Veli Derneği’nden Kurban ve Aşure etkinliği
Seyfettin SEKERKSÖZ

Gemlik Hünkar Haçı 
B e kta ş -ı Ve I i Ya rd ı m 
laşmaye Dayanışma 
Derneği'nın düzeri-" 
lediği Kurban ye . 
AşüreGüriü' etkinliği 
demek yemek 
salöritfhda yapıldı? 
Hiçbir siyasi parti 
temsilcisinin, olmadığı 
etkinliğe Kaymakam1 
Mehmet Baygül, ilçe 
Emniyet Müdürü Ali" 
Kemal* Kürt, Vekili f 
Emniyet;Amiri Kerim 

I-------------------------

Karaboğa, Esnaf Oda 
sı Başkanı İbrahim 
Talan, TiCaret Borsa sı 
başkanı Mehmet 
tDillioğiu, Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan ile dernek 
üyeleri katıldı. 
1400 yıldan beri 
devam eden bir 
gelenek ve görenek 
olduğunu dile 
getiren Dernek 
Başkanı Kazım 
Bülut, Muharrem ayı 
nedeniyle düzenlenen 

etkinlik hakkında 
bilgiler verdi.
Alevi inancının şekil
ciliğe takılıp kalmayı 
değil, özü benimsedi 
ğinin altını çizen 
Bulut, "Aklın ve ilmin 
yolundan ayrılmaz, 
zalime karşı çıkıp 
mazlumdan yana 
olmaktır. Eline, diline, 
beline sadık olup 
ihsanca ve onurluca 
yaşamaktır. Onlara 
layık olmaktır, ölme
den önce ölmek, öl 
dükten sonra yaşa
maktır. Yaşayan ölü 
olmamaktır. Yarın 
onlar'ın huzuruna 
alnı açık yüzü pak 
çıkmaktır. Onlar'ın 
bıraktığı onurlu 
mirasa sahip çıkmak
tır" şeklinde konuştu. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, İhti
rasları inançlarından 
öne çıkan insanların

%

o

Kaymakarnk W0rmetxBayg 
bu tüj? toplantılar insan la, 

ıe bağlanmalar
HTi 
Ti fi

T vesîleîolur deı
yaptıkları zararların 
herkes tarafından 
görüldüğünü belirte 
rek "Üzüntümüzü ve 
sevincimizi birlikte 
yaşamalıyız. Bu tür 
toplantılar insanların 
birbirine bağlanmala 
rina vesile olur" dedi. 
Duaların ardından 
herkese kurban eti* 
ile ayran ve aşure 
ikram edildi.
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Dün toplanan Gemlik Belediye Meclisi’nde imar ile ilgili konular ele alındı.

Üst gelir sahiplerine konut alanı tartışması 
Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında konuşan Belediye Başkan Vekili ve Büyükşehir 

Belediyesi İmar Komisyon üyesi Refik Yılmaz, Gemlik’ten Karacaali Köyü’ne kadar olan 
arazilerde inceleme yapıldığını, Manastır’da ise arazinin jeolojik durumu nedeniyle düşük 

yoğunluklu konut alanına açılmasının uygun görüldüğünü söyledi. Yılmaz’ın “Üst düzey 
gelir düzeyine yönelik kişilere alan yaratıldı” sözü ise tartışmalara neden oldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Meclisi’nin 
Şubat ayı ikinci 
toplantısına 
Başkan Vekili 
AKP'li Refik 
Yılmaz’ın yaptığı 
açıklamalar 
damgasını vurdu. 
1/25000'lik 
Gemlik Nazım 
Planı hakkında 
bilgi veren 
Büyükşehir 
İmar Komisyonu 
üyesi Yılmaz, 
Manastır'dan 
Kumla yönüne 
uzanan temini 
sağlam bölgede 
komisyon üyelerinin 
yaptığı incelemeler
den bilgi verirken, 
bölgenin öncelikli 
olarak jeolojik yapısı 
nedeniyle düşük 
yoğunluklu bölge 
seçildiğini, ikinci 
olarak da üst gelir 
sahiplerine yönelik 
olacağı açıklamasına 
meclis üyelerinden 
tepki geldi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
olmaması nedeniyle 
Meclis Birinci Vekili 
Refik Yılmaz’ın 
başkanlık yaptığı 

oturumda İmar 
Komisyonu 
Başkanı Cemal 
Aydın Aybey, 
komisyonun yaptığı 
çalışmaları anlattı. 
DSİ Şölge 
Müdürlüğü'nün 
Manastır İnan * 
Market yanında dere 
yatağının taşkın alan 
olması nedeniyle 
ıslah çalışması 
yapılana kadar imara 
kapatılması isteği 
komisyonun da 
aynı görüşte 
olması oy birliği 
ile kabul edildi. 
Vatandaşların 
verdiği dilekçeler 
komisyonda ele alı
narak karara bağ
landı. Oturumda 
ayrıca Özdilek'e 
dere üstünden 
yapılan ulaşım 
yolunun 10 metre 
olmşsı, ileride 
sıkıntı yaratacağı 
görüşü ise 2 red 
oyuna karşılık 
oy çokluğu ile 
aynen kabul edildi. 
Çarşı Cami düzen
lemesi için zamanın 
yetmediğini açık
layan Komisyon 
Başkanı Aybey,

ek süre istedi.
Meclis komisyona ek 
süre verilmesini oy 
birliği ile kabul etti. 
ÜST GELİR İÇİN 
KONUT ALANI 
Meclis Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
meclis üyelerine 
gündem dışı 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik Nazım 
Planına yapılan 
itirazlar hakkında 
bilgiler verdi. 
Büyükşehir İmar 
Komisyonu üyeleri 
nin Karacaali 
Köyünden başla
yarak Gemlik, Umur 
bey ve Kurşunlu böl
gelerinde inceleme 
yaptıklarını ve yak
laşık 250 itirazı 
değerlendirmekte 
olduklarını söyledi, 
itirazların 150’ye 
yakının Kurşunlu 
Kpyü’nden yapıldığı
na dikkat çekti.
Yılmaz, Manastır'dan 
Kumla ya doğru 
düşük yoğunluklu 
konut alanına ayrılan 
yerlerin jeolojik yapı 
nedeniyle bu kararın 
alındığını, ikinci 
olarak ta üst geliri 
olan kişilere yönelik

alan yaratıldığı 
ifadesi, bazı meclis 
üyelerinden 
tepki aldı.
Hastane üstlerinde

yük hayvanlarının 
bile çıkmadığı 
yerlerin verimli alan 
olarak ayrılmasının 
yanlış olduğunu

söyleyen DYP'li Ali 
Avcı, düşük gelirli 
insanlar için ayrılan 
yerlerin ise yetersiz 
olduğunu söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hikmet Şahin’e Onur Ödülü
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
“www.bursasporum. 
com” sitesinin 
ziyaretçilerinin 
belirlediği “En İyiler 
2006” anketinde 
Şükrü Şenkaya Onur 
Odülü’ne layık 
görüldü. 
Bursaspor taraftar
larının sanal ortam
daki bağımsız en 
büyük buluşma sitesi 
www.bursasporum.c 
om ‘En İyiler 2006’ 
ödül töreni Altın 
Ceylan Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. 
Sitenin.3. kuruluş yıl 
dönümünün de 
kutlandığı gecede 
site ziyaretçilerinin 
belirlediği “En İyiler 
2006” anketinde 
dereceye girenlere 
ödülleri verildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursaspor’a verdiği 
maddi ve manevi 
katkılardan dolayı 
taraftarlar tarafından 
Şükrü Şenkaya 
Onur Ödülü’ne 
layık görüldü. Şehir 
dışında olduğu için 
geceye katılamayan 
Büyükşehir Başkan 
Şahin’in ödülünü 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili Recai 
Ekmekçi, Bursaspor 
Kulübü Başkanı

Bursa, Bilişimin Batı Anadolu’daki Merkezi olacak
Teknolojideki yenilik
leri Anadolu'ya taşı 
yan Bursa Bilişim 
Fuan’mn, bu yıl 3-7 
Mart tarihleri arasın
da TÜYAP Bursa Fuar 
ve Kongre Merkezi'n 
de gerçekleştirileceği 
bildirildi. Batı Anado 
lu'nun en büyük ve 
en kapsamlı iş ve bi 
lişim platformunu 
oluşturan fuar, pro
fesyonellere ürün ve 
hizmetlerini, tüketi
cilere ise ihtiyaç ve 
isteklerini 5 gün bo 
yunca paylaşma 
fırsatını sunabak. 
Fuar, yakın gelecekte 
Bursa'yı 'Bilişimin 
Batı Anadolu 
Merkezi' durumuna 
getirerek, Bursa 
ve bölgedeki iş 
dünyasının ihtiyaç 
duyduğu bilişim 
çözümlerini, kullanıcı 
lara en yakın yerde 
ve bir arada sunmayı 
hedefliyor. Bursa

Levent Kızıl’ın 
elinden aldı. 
Başkan Şahin’in, 
yoğun çalışma 
gündemi nedeniyle 
şehir dışında 
olduğundan dolayı 
geceye katılamadığını 
ancak tüm Bursaspor 
camiasına selamları
na ilettiğini belirten 
Başkanvekili 
Ekmekçi, Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da 
Bursaspor’a desteği
ni sürdüreceğini 
belirtti. Özlüce’deki 
tesislerin inşaatının 
bitme aşamasına 
geldiğine dikkati 
çeken Ekmekçi, 
tamamlandığında 
Bursaspor’a yakışır 
bir spor kompleksi

Bilişim'in, iki ana 
bölümde toplanan ve 
seminerlerle zengin
leşen yeni yapısıyla 
daha geniş kitlelere 
ulaşması bekleniyor. 
TÜYAP Bursa Kongre 
ve Fuar Merkezi'nin 
yeni açılan salonların 
da düzenlenecek olan 
Bursa Bilişim Fuarı' 
nın Bursa'yı bilgi ve 
iletişim teknoloji
lerinin Batı Anadolu 
merkezi yapmayı 
hedeflediğini, Bursa 
ve bölge sanayisinin 
ihtiyaç duyduğu 
bilişim çözümlerinin 
kullanıcılara en yakın 
yerde en etkin şekil 
de tanıtılmasını sağla 
yacağını belirten 
TİFAŞ TÜYAP Inter- 
pro Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü Erdem 
özel, "Bursa Bilişim 
bu yıl, 'kurumsal iş 
çözümleri' ve tüketici 
elektroniği' olmak 
üzere iki ana bölüm 

olacağını söyledi. 
Bursaspor Kulübü 
Başkanı Levent Kızıl, 
başkan olduktan 
sonra futbolun ne 
kadar önemli bir 
platform olduğunu 
daha iyi anladığını 
belirterek, büyük 
ve güzel Bursaspor 
camiasının başarısı 
için yöneticisiyle, 
Sporcusuyla, 
teknik kadrosuyla, 
taraftarıyla her türlü 
özveriyi göstermeye 
devam edeceklerini 
söyledi. Sitenin kuru
cularından Cengiz 
Çimci de 3 yıl önce 
60 kişi ile başladıkları 
maceranın bugün 60 
bin kişilik bir tutku 
olarak sürdüğünü 
söyledi, internet 
dünyasında 

de toplanıyor. Batı 
Anadolu bölgesinde
ki sanayici ve iş 
adamlarını bilişim 
sektörünün uzman
larıyla buluşturacak 
kurumsal iş çözüm
leri bölümünde, şir
ketlerin verimliliğini 
artıran yazılım ve 
donanım ürünleri 
sergilenecek. 
Kurumsal iş çözüm
leri bölümünde ise 
kamu ve özel sektör
den üst düzey yöneti
cilerin yanı sıra bilgi 
işlem, pazarlama, 
üretim, lojistik ve 
satış sorumlularının 
işlerini geliştirmede 
kullanabilecekleri bili 
şim araçları yer ala
cak. Hem bireysel ha 
yata hem de iş haya 
tına hitap edecek 
olan tüketici elektron! 
ği bölümünde de ev 
ve günlük hayatı zen 
ginleştiren en son 
teknolojiler tanıtıla

Bursaspor’un adını 
daha gür ve güçlü 
duyurmak için yola 
çıktıklarını anlatan 
Çimci, ziyaretçi 
sayısı 16 milyonu 
aşan www.bursaspo- 
rum.com’un dünyada 
35 bin Türkiye’de 
ise en iyi 9. spor site
si olduğunu kaydetti. 
Bursasporlu Egemen 
Korkmaz’ın yılın fut
bolcusu seçildiği 
gecede, Bursaspor 
Başkanı Levent Kızıl, 
Gazeteci Necati 
Akgün, Gazeteci 
Ay kan Uzoğuz, ve 
şehit Abdülkerim 
Bayraktar’ın kardeşi 
tribün lideri Fehmizat 
Bayraktar’a da 
“Şükrü Şankaya 
Onur Ödülü” 
takdim edildi.

cak. Bursa Bilişim bu 
yıl ayrıca 'kurumsal 
iş çözümleri seminer
leri' ve 'bilişim eğitim 
leri'yle zenginleşiyor. 
Fuar kapsamında, 
kurumsal rekabet 
gücünü artırmak üze 
re geliştirilen yazılım 
ve uygulamaların 
anlatılacağı kurumsal 
iş seminerleri ve ön 
ceden kayıt yaptıra 
rak ücretsiz yarar
lanılabilecek bilişim 
eğitimleri gerçek
leştirilecek. Batı 
Anadolulu sanayici 
ve işadamlarının 
küresel rekabet güç
lerini artıracak ürün 
ve çözümlerin ağırlık 
kazanacağı fuar, 
gerek yeni yapısı 
gerekse etkinliklerle 
zenginleşen içeriğiyle 
önemli bir sinerji 
oluşturarak, bölge 
ekonomisini 
hareketlendirecek" 
dedi.

Yeşil kartlılar için 
250 milyon YTL

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
"Kesinleşen yeşil 
kart ilaç giderlerinin 
ödenmesi amacıyla 
10.01.2007 tarihinde 
Sağlık Bakanhğı'na 
250 milyon YTL 
ödenek aktarılmış 
bulunmaktadır'! 
dedi.
Bakan Unakıtan, 
Bursa Milletvekili 
Mustafa Özyurt'un 
soru önergesine 
verdiği yazılı 
cevabında, "Yeşil 
kart sahibi vatan
daşlarımızın ilaç 
faturaları karşılığın
da doğan eczane 
alacakları, belge 
inceleme, tahakkuk, 
ödenek ve nakit 
temini işlemlerini 
müteakip ilgililere 
ödemektedir.
Diğer yandan ilaç 
bedellerinin 
ödenmesinde belge 
inceleme ve iade

Orhangazi'de kum 
yüklü TU devrildi

Orhangazi’de 
toplu konutların 
bulunduğu bölgede 
kum boşaltmak 
isteyen TIR, yan 
yatarak devrildi.

'Edinilen bilgiye 
göre, kaza önceki 
akşam saat 17.00 
sıralarında Fındıklı 
Köyü yolu üzerinde 
meydana geldi. 
İzzet Keskin (44) 
idaresindeki 77 AS 
049 plakalı TIR, kum 
boşaltmak için 
Fındıklı yolu 
kenarında durdu. 
Kasasındaki kumun 

süreçlerinden 
kaynaklanan 
nedenlerin dışında 
gecikme yaşanma
ması için gerekli 
özen gösterilmekte
dir" ifadelerini 
kullandı.
Unakıtan, cevabın
da, 250 milyon 
YTL’nin de bu 
işler için Sağlık 
Bakanlığına 
ödenek olarak 
aktarıldığını 
hatırlatarak, şu 
ifadelere yer verdi: 
"Nitekim 
Bakanlığımızca, 
evrak ve fatura 
incelemsinden 
geçerek Kesinleşen 
yeşil kart ilaç 
giderlerinin 
ödenmesi 
amacıyla 10.1.2007 
tarihinde Sağlık 
Bakanhğı'na 250 
milyon YTL ödenek 
aktarılmış bulun- 
maktadı".

boşaldığı sırada 
dengenin bozulması 
sebebiyle TIR yan 
yattı. Yaralanan ya 
da can kaybı 
olmayan kazada 
Fındıklı-Orhangazi 
yolu bir süre trafiğe 
kapalı kaldı; Kaza 
yerine gelen bir 
kepçe, yol kenarın
daki boşluğu toprak
la doldurdu.
Böylece yol 
trafiğe açıldı. 
Vinç ile TIR 
devrildiği yerden 
kaldırılırken, 
soruşturma sürüyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.bursasporum
http://www.bursasporum.c
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Unsal Usta’nın tekneleri Boat Shorta sergilenecek
Geçtiğimiz yıl 1 
Temmuz Kabotaj 
Bayramı şenliklerinde 
ilk kez sergilediği 
el yapımı küçük 
tekneleri büyük 
ilgi gören Ünsal 
özbostan, Boat 
Shovv’a hazırlanıyor. 
İstanbul Yeşilköy'de 
bulunan CNR Fuar 
Merkezi’nde 9-18 
Şubat tarihlerinde 
açılacak olan Boat 
Shovv'da el yapımı üç 
adet olta teknesi ile 
iki adet Optimist 
teknesini sergileye
cek olan Ünsal usta, 
ilk kez Gemlik 
dışına açılıyor. 
Türkiye'nin bir çok 
yerinde müşterisi 
bulunduğunu ve 
taleplere yeterince 
cevap veremediğini 
söyleyen Ünsal 
Usta, teknelerinin 
Boat Shovv'da 
bir tanıdığının 
stantında sergilene 
ceğini söyledi.

Çalışanların vergi indirimi belli oldu
Vergi iadesi uygula
masına son veren ve 
yerine asgari geçim 
indirimini getiren 
kanun tasarısı, 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda kabul 
edildi. Benimsenen 
düzenlemeye göre, 
asgari geçim indirimi, 
mükellefin kendisi 
için asgari ücretin 
yıllık brüt tutarının 
yarısı olacak.
Eşi çalışmayan işçi 
ve memurlara, ayrıca 
brüt asgari ücretin 
yüzde 10'u, çocuk
ların her biri için ayrı 
ayrı olmak üzere, 
ilk 2 çocuk için yüzde 
7,5, diğer çocuklar 
için yüzde 5 oranında 
indirim sağlanacak. 
Bakanlar Kurulu, 
asgari geçim indirim 
tutarlarını, toplamı 

* asgari ücretin yıllık • 
brüt tutarını aşma
mak üzere, artırma 
veya kanuni oranına 

kadar indirmeye 
yetkili olacak. Asgari 
geçim indirimi, 1 
Ocak 2008'den itiba 
ren elde edilen 
gelirler için 
geçerli olacak. 
ÖDÜNÇ PARA 
ALINMASI, MAL ALIM 
SATIMI SAYILACAK 
İmalat ve inşaat, 
kiralama ve kiraya 
verme, ödünç para 
alınması veya 
verilmesi, ücret, 
ikramiye ve benzeri 
ödemeleri gerektiren 
işlemler, her hal ve 
şartta mal veya hiz 
met ahm ya da satımı 
olarak değerlendirile
cek. Kurumlar Vergisi 
Kanununda yapılan 
değişiklikle, Türkiye 
deki gerçek kişilerin 
doğrudan veya dolay 
lı olarak ayrı ayrı ya 
da birlikte sermayesi 
nin, kar payının veya 
oy kullanma hakkının 
en az yüzde 50'sine

sahip olarak kontrol 
ettikleri yurtdışı işti
raklerinin kazançları 
dağıtılsın veya 
dağıtılmasın, iştirakin 
hesap döneminin 
kapandığı ayı içeren 
yıl itibariyle dağıtılan, 
kar payı sayılacak. 
Türkiye'de vergilen 
dirilmiş kazancın 
iştirak tarafından 
sonradan dağıtılması 
durumunda, elde 
edilen kar paylarının 
vergilendirilmiş 
kısmı, bu tutardan

indirilecek.
YURTDIŞI 
ÖDEMELERİNE 
VERGİ KESİNTİSİ 
Vergilendirme 
rejiminin, Türk vergi 
sisteminin sahip 
olduğu vergilendirme 
kapasitesiyle en az 
aynı düzeyde bir 
vergilendirme imkanı 
sağlayıp sağlamadığı 
ve bilgi değişiminde 
bulunup bulunmadığı 
da göz önünde 
bulundurularak, Ba 
kanlar Kurulunca ilan 

edilecek ülkelerde 
yerleşik veya faaliyet 
te bulunanlara, (Türki 
ye de yerleşik olan
ların bu ülkelerde 
bulunan işyerleri 
dahil) nakden veya 
hesaben yapılan 
veya tahakkuk 
ettirilen her türlü 
ödemeler üzerinden, 
bu ödemelerin, 
verginin konusuna 
girip girmediğine 
veya ödeme yapılanın 
mükellef olup 
olmadığına bakılmak
sızın yüzde 30 
oranında vergi 
kesintisi yapılacak. 
Emsaline uygun fiyat
larla satın alınan mal 
ve iştirak hisseleri 
için yapılan ödemeler, 
emsaline uygun fiyat
larla kara, deniz ve 
hava ulaştırma 
araçlarının kiralan
ması için yapılan 
ödemeler ile 
yapılan işin

tamamlanabilmesi 
bakımından 
zorunluluk arz eden 
geçiş ve liman ücreti 
gibi ödemeler 
üzerinden yapılacak 
kesinti oranını belir
lemeye, sıfıra kddar 
indirmeye veya 
kanuni seviyesine 
kadar getirmeye 
bakanlar kurulu 
yetkili olacak. Yurt 
dışındaki finans 
kuruluşlarından 
temin edilen borçlan
malara ilişkin ana
para, faiz ve kar 
payı ödemeleri ile 
sigorta ve reasürans 
ödemeleri üzerinden 
vergi kesintisi yapıl
mayacak. Muhtasar 
beyannamenin 
şekil, içerik ve 
eklerini belirlemeye, 
ayrı ayrı beyanname 
verme mecburiyeti 
getirmeye, Maliye 
Bakanlığı yetkili 
olacak

yine hortladı

Batman'da küçükbaş 
hayvanlarda kuş 
gribi görülmesi 
üzerine 3 köy 
karantinaya alınırken, 
bin 500 küçükbaş 
hayvanın itlaf 
edileceği belirtildi. 
Alınan bilgilere 
göre, Batman'ın

Gerçüş llçesi'ne 
bağlı Boğaz köyünde 
5 gün içerisinde 
170 küçükbaş hay
vanın telef olması 
üzerine, Tarım İl 
Müdürlüğü ekipleri, 
Elazığ'a gönderdiği 
örneklerin pozitif 
çıkması üzerine 

çalışma başlatt. 
Türü henüz 
belirlenemeyen 
kuş gribi sebebiyle 
II Hıfzısıhha tarafın
dan Boğazköy, 
Rüzgarlı ve Aydınlı 
köyleri karantinaya 
alındı. Boğaz 
köyde 800 tavuk,

80 hindi, 20 ördek, 
Aydınlı köyünde 
300, Rüzgarlı 
köyünde 350 
olmak üzere bin • 
500'den fazla 
küçükbaş hayvanın 
itlaf edileceği 
öğrenildi.
Jandarma 

ekiplerinin 
köylerin çevresinde 
geniş güvenlik 
önlemleri alırken, 
Tarım ve Sağlık 
İl Müdürlüğü 
ekiplerinin 
köyde sağlık tara
malarına başladığı 
belirtildi.
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Öğretmenlik başvuruları için bugün songün
Milli Eğitim 
Bakanlığının (MEB) 
kadrolu öğretmen 
atamaları için 
1 Şubatta başlayan 
başvuru süresi 
bygün sona eriyor. 
Adaylar, bugün 
saat 12.00'ye kadar 
başvuru yapabilecek. 
MEB, öğretmen 
ihtiyacını karşılamak 
üzere ilk atama, açık
tan atama ve açıktan 
ilk atama yoluyla 
28 branştan toplam 
10 bin öğretmen 
alacak. MEB'in 
“www.meb.gov.tr” 
adresli internet 
sitesindeki elektronik 
formu dolduran 
adaylar, bugün saat 
12.00'ye kadar 
başvuru yapabilecek. 
Hava koşulları 
nedeniyle başvuru
larını onaylatmak için 
gelemeyen öğretmen 
adaylarının bilgileri, 
ilgili il veya ilçe milli 
eğitim müdürlüğü 
yetkililerince sisteme 
aktarılarak, başvuru 
yapmaları

sağlanacak. 
Adaylar, en fazla 20 
okul tercihi yapabile
cek. Atama sonuçları 
10 Şubatta ilan edile
cek, atanan öğret- 

. menler 12 Şubattan w 
itibaren göreve 
başlayacak.
BRANŞLAR, TABAN 
PUANLAR VE 
KONTENJANLAR 
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/Telekomün 
ikasyon (10 kişi-75 
puan), Felsefe (154 
kişi-81 puan), Fen 
Bilgisi/Fen ve 
Teknoloji (460 kişi-84 
puan), Görme 
Engelliler Sınıf Öğret
menliği (25 kişi-50 
puan), imam Hatip

Liseleri Meslek 
Dersleri Arapça 
(62 kişi-64 puan), 
İlköğretim Matematik 
(1020 kişi-68 puan), 
İngilizce (1326 kişi- 
60 puan), İşitme 
Engelliler Sınıf Öğret
menliği (30 kişi-60 
puan), Kuaförlük/Cilt 
Bakımı (6 kişi-5Q 
puan), Muhasebe 
grubu (10 kişi-60 
puan), Müzik (460 
kişi-50 puan), Okul 
Öncesi Öğretmen- 
liği/Çocuk Gelişimi ve 
Eğitim Öğretmenliği 
(460 kişi-70 puan), 
Psikoloji (10 kişi-75 
puan), Rehber Öğret

men (510 kişi-50 
puan), Resim- 
Iş/Resim/Görsel 
Sanatlar (358 kişi-68 
puan), Sanat Tarihi 
(12 kişi-75 puan) Sınıf 
Öğretmenliği (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 öğret
menliği (256 kişi-50 
puan).”

Sigara yasağı yasa teklifi 1 yıldır bekliyor
j BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
B Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
| TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
I ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
| 120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE~
j Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE | 

| Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 |
j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
l_ _ _ _ _ 3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _ _ |
j 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 » 
1 Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. ! 
j Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ [
J K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
j 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
s Mac/de ÖZALP
| Tel:5132474 Fax:5141021

Sigara yasağının 
kapsamını genişleten 
kanun teklifi, 
yasalaşmak için 
1 yıldır TBMM 
gündeminde bekliyor. 
Sigara başlama 
yaşının 11'e düştüğü, 
yaklaşık 23 milyon 
sigara içicisinin 
olduğu, her yıl 
114 bin kişinin 
sigaraya bağlı 
hastalıklar 
nedeniyle hayatını 
kaybettiği 
Türkiye'de, bugün 
Sigarayı 
Bırakma Günü...
TBMM de sigarayla 
mücadele için 
harekete geçmiş, 
AK Parti Trabzon 
Milletvekili Cevdet 
Erdöl, Tütün Ürün
lerinin Zararlarının 
önlenmesi ve' 
Kontrolü Hakkında 
Kanun teklifi vermişti. 
Geçen yıl komisyon- 
da kabul edilen ve 
Genel Kurul günde
minde bulunan teklife 
göre, kamu hizmet 
binalarının, 
koridorları dahil 
olmak üzere her türlü 
eğitim, sağlık, ticaret, 
sosyal, kültürel, spor, 
eğlence ve benzeri 
amaçlı özel hukuk 
kişilerine alt olan 
binaların kapalı alan
larında sigara 
içllemeyecek.

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Genel Başkan Yardımcısı

ENGELLİ ÇOCUK VE GENÇLERİN 
CİNSEL EĞİTİMİ (3)

Dünden devam....
Maalesef zihinsel ve fiziksel engelli çocuk 

ve gençlerin cinsel hakları olduğu unutul
makta, cinsel konularda ki bilgi gereksinim
leri, cinsellikle ilgili duygu ve düşünceleri 
çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

1960'lara kadar toplumlarda bu konuda 
tamamen baskıcı ve olumsuz tutumlar 
gözlenmekteydi.

Kaynaştırma akımının gündeme gelmesi 
ile engellilerin de cinsel yaşam ve cinsel 
eğitim alma hakları olduğu konusu önem 
kazanmıştır.

Bunun yanında yaklaşık olarak son on beş 
yıl içinde cinsel taciz konusu ve AIDS 
tehlikesinin gündeme gelmesinden sonra 
sağlıklı cinsel eğitim programlarının hazırlan
ması gerekliliği vurgulanmıştır.

Bu programlarda sadece cinsel yaşam ile 
ilgili bilgiler değil, sosyal ilişkiler ve kendine 
güvenin geliştirilmesi amaçlarının da yer 
alması gerektiği savunulmaktadır.

Engellilere verilecek cinsel eğitimin bir 
amacı da toplumsal yaşam içinde çıkabilecek 
problemleri önleme ve aynı zamanda yaşam 
kalitesini daha iyi bir düzeye getirmek 
olmalıdır.

Normal ve engelli çocukların cinsel eğitim 
programlarına alınacak bazı bazı başlıklar 
şunlar olabilir:

"İnsan gelişimi
-Vücut algısı
-Fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel 

gelişimin desteklenmesi
-Cinsel kimlik kazanımı
"İlişkiler
-Aile içi ilişkiler
-Arkadaşlarla ilişkiler
-Karşı cins ile ilişkiler
-Aşk/sevgi
"Kişisel beceriler
-Karar verebilme
-İletişim kurabilme
-Kendini ifade edebilme
-Sorunları çözebilme
-Yardım isteyebilme
"Cinsel davranışlar
-Mastürbasyon
-Cinsel taciz
-Üreme
-Korunma
"Toplum ve kültür
-Cinsel roller

Pek çok araştırmacı yaptıkları çalışmalar
da engelli bireylere cinsel konularda yeterli 
bilgi verilmediğini bulmuşlardır.

Normal çocukların arkadaş ve anne- 
babadan bilgi alma şanslarının engelli çocuk
lardan daha yüksek olduğu bilinmektedir. 
Gerçektende engelli çocukların yeterli 
arkadaşı yoktur. -

Pek çoğu özel bir eğitimin programı 
içindedir ve ayrıca bilgiyi ve olayları anlama 
ve değerlendirmede sınırlılıklar vardır.

Anne-babasından da bilgi alamayan 
engelliler için bilgi alma kaynağı olarak 
medya görülmektedir.

Oysa çocuk ve gençlerin medyadan bilgi 
almasının bazı tehlikeleri vardır.

Medyadaki tüm modellerin doğru olduğu 
söylenemez ayrıca çocuğun soru sorma, 
merak ettiklerini tartışma şansı yoktur.

Bu nedenle anne-babalar engelli çocuk
larının cinsel eğitimine gereken önemi verme
lidir. Devamı var....
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Memura ek zam yargıda
Başbakanlık perso 
nelini kapsam dışı 
bırakan, memurlara 
"ek zam" uygulaması 
yargıya taşındı. 
Bağımsız Büro 
Emekçileri Sendikası, 
40+40 denge tazmi
natı ödenmesine 
ilişkin yasal düzenle
menin iptali için 
Danıştay'a dava açtı. 
Danıştay'a 5 Şubat 
2007’de yapılan 
başvuruda, 
memurlara denge 
tazminatı ödenme
sine ilişkin yasanın 
Anayasa'nın eşitlik 
ilkesine aykırı olduğu 
bildirildi. Bağımsız 
Büro Emekçileri 
Sendikası'nca 
Danıştay'a sunulan 
dava dilekçesinde, 
yasada denge tazmi
natı ödenecek kurulu
ların tek tek sayıldığı 
ancak Başbakanlık 
ve bağlı kuruluşlarda 
çalışan personelin 
kapsam dışı bırakıl 
dığı anımsatıldı.
Aynı hukuki durumda 
bulunanların aynı

Birleşik Metal-lş 
Sendikasının araştırı 
masına göre; Ocak 
ayında en âz gelire 
sahip yüzde 20'lik 
kesim için enflasyon 
yüzde 1,89, yüzde 
5'lik kesim 
için yüzde 2,02 
olarak gerçekleşti. 
Sendikanın araştırma 
dairesi tarafından 
yapılan araştırmada, 
gelir ve harcama.gru
plarına göre enflas 
yon oranları hesap
landı. Araştırmada, 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE), 
Madde Fiyatları ve 
2003 yılı Hane Halkı ' 
Tüketim Anketi

kurallara tabi olması 
gerektiğine dikkat 
çekilerek, Maliye 
Bakanlığı'nın konuya 
ilişkin tebliğinin 
de iptali istendi.
Sendika, çeşitli 
adlar altında ödeme 
almayan bütün 
kamu çalışanlarının 
denge tazminatından 
yararlandırılması 
gerektiğini bildirdi. 
"DENGESİZLİK 
GİDERİLMELİ" 
Sendika Başkanı 
Ayhan Çivi, ANKA'ya 
yaptığı açıklamada 
yasaya denge tazmi
natı ödenecek kurulu
ların yazılması 

sonuçları üzerinden 
yapılan hesaplama 
sonucunda, Obâk<' / 
ayı enflasyonunun 
en az gelire sahip 
yüzde 20'lik kesim 
için açıklanan ortala
nma TÜFE rakamını 
katladığı belirtildi. 
Araştırmaya göre, 
en az gelire sahip 
yüzde 20'lik kesim . 
için enflasyon yüzde 
1,89 olurken, en az 
gelire sahip yüzde 
5'lik kesim için yüzde 
2,02'yi buldu. Buna 
karşın en yüksek 
gelire sahip yüzde 
20'lik kesim için \ 
enflasyon yüzde 0,78 
düzeyinde kald|. Gıda 
fiyatlarında yaşanan 
artış dar gelirlini^. 

sırasında inceleme 
yapılmadığını 
belirterek, bu nedenle 
de Başbakanlık 
merkez teşkilatı başta 
olmak üzere, Devlet 
Personel Başkanlığı, 
TÜİK, Özelleştirme 
İdaresi ve Devlet 
Planlama Teşkilatı 
kapsam dışında 
tutulduğunu söyledi. 
Çivi, bu davanın 
aslında sadece 
Başbakanlık ve 
Maliye Bakanlığına 
karşı değil, muta
bakata imza atan 
sendikalara karşı da 
açıldığını söyledi. 
2006'DA BAŞLADI

enflasyonu ateşleyen 
temel etmen olarak 
gösterildi.
Geçen yılın Ocak 
ayından bu yana 
enflasyonun en yok-. 
suj yüzde 20'lik dilim' 
için geçen aya göre • 

Ek ödeme alamayan 
kurumlarda çalışan
lara yönelik getirilen 
"denge tazminatı" 
uygulaması Ocak - 
2006'da başladı. 
Başbakanlık ve bağlı i 
kurumlarında fazla 
çalışma ücreti 
ödendiği gerekçe
siyle çalışanlar 
kapsam dışında 
tutuldu.
Yetkili sendika, 
11 Aralık 2006'da 
Devlet Personel 
Başkanlığı'na başvu
ruda ek ödeme 
almadıkları halde, 
denge tazminatından 
yararlanamayan per
sonelin durumunun1 
düzeltilmesini talep 
etti. Başkanlık ise 
talebi reddetti. 
2007'DE 85 YTL 
Memurlara ödenecek 
denge tazminatı 
miktarı, 1 Ocak-30 
Haziran 2007 arasın
da her ay için 85.19 
YTL, 1 Temmuz-31 
Aralık 2007 arasında 
ise her ay için 87.67 
YTL olacak.

1 puan artış ğöste 
rerek yüzde 11,67'ye 
ulaştığı ifade edilen 
araştırmada, en zen
gin dilim için ise bü\ 
oranın yüZdÖ'10,1^” 
olarak gerçekleştiği 1 
kaydedildi; '

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@hotmail.com

Sokak Köpeklerine Ne Zaman 
Bir Çare Bulunacak?

Yerleşik coğrafyanın neresinde olursak 
olalım sorunlarla baş başa kalmak kaçınıl- ’ 
maz bir gerçektir. Biz de Gemlik'te 
yaşadığımızdan, içerisinde bulunduğumuz 
iyeri düşünmek bizim en önemli görevimiz 
olmalıdır.

Bu satırlardan eleştirdiğim birçok konu, 
yetkilileri ne kadar bazı uygulamalara sevk 
ediyor bilmiyorum? Ancak ben, bir kere 
daha bu yazımda yetkililere seslenmek isti ; 
yorum. ...............................   . j I

Sokak köpekleri; konusunda bu kadar. . ; 
duyarsız kalınması, peni ye hemen hemeih9ı t 
tüm ilçe. pallgpı,.tedirgin ediyor dersek,ir,< 
sanırım yanİıŞ/Oİm^Z- iney m

Bu hayvanlar her geçen gün öbek öbek $ -i 
mahallerde toplanıyor. Ne. yapsınlar? ; t 
Haklılar.ÇünKü^Sjğınacakları,bir barınakları. 
dahi yok*ıBunlar;insanların sağlığı< açısın;*. 
dan çeşitli tehlike arz ediyor.Çünküçoğu 
parazifer, uyuz gibi hastalık taşıyor^?:

Bu hafta siz okuyucularımdan birkaç mail j 
aldım.. Neden hala çözümsüzlükte dileniliyor 1 
diye. Ben de sürekli.bunu düşün üyorumjc: 
fakat bazen top bizim elimizde değil baştaki, i 
lerdetoluyorn luîeu yu

2004 yılında-ülkemizde çıkartılan ;5199 t 
sayılı Hayvan; Hakları Koruma Kanunu 9 eyib 
günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Bir de 
2006>yılindakabul.ödilen bir yönetmelikle de 
belediyelerin sokakta yaşayan hayvanların ' ’ 
beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşıla
maları gerektiği belirtilmiştir.1

Şimdi' Gemlik'e şöyle bir bakalım; her 
yerde köpekler başı boş bir şekilde geziyor, i 
Yaşlısı, hastası,çocüğu onlar saldırmasa 
bile doğaf olarak körkuyor. Bü dâbâŞli başı
na blumsuzr bir dürufndur/'

örneğin geçtiğimiz günlerde eski sahilde 
deri mont-giymiş bir yaşlı beyefendiye 
saldırdılar. Adamcağızı resmenyerö 
yatırdılar ve sanki parçalayacakmış gibi 
havladılar.

Ben bir doğa sever olarak/heYcah linin 
yaşam hakkı olduğuna inanıyorum. Gokak - 
köpeklerine acı çektirilmesi, zehirlenerek 
öldürülmesi vb. şekillerde yok edilmesine 
kesinlikle karşıyım.

Son yıllarda bu kadar çoğalan sokak i 
köpeklerine ne yazık ki hiçbir.çözüm buluna
madı. Şimdi Büyükşehir'e bağlanıldı diye bir 
yaklaşım içerisine; girildi; Her ne olursa 
olsun sonuçta kolektif ve koordineljbîr. 
çözüm mutlaka Vardır.

Gemlik Kız Meslek Lisesi’nden 
diplomamı kaybettim. 
Hü1(üHıs>üzdüf.

Fatma TÜFEKÇİ

aldığım

ELEMAN ARANIYOR ELEMANLAR ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
Yetiştirilmek üzere 

çırak aranıyor. 
BRŞfiK PRSTAHANESİ 

Yeni Pazar Cad. Balıkçılar Karşısı 
GSM: 0.505 304 81 43-Tel: 514 68 57

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

MERMER GRANİT FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK MADEN MÜHENDİSİ 

ARANMAKTADIR.
TEL: 0224 51420 0306

mailto:yeldabykz@hotmail.com


9 Şubat 2007 Cuma Sayfa 10

Çocuğunuz uyuşturucu 
kullanıyorsa mutlaka okuyun

Bugün Türkiye’de bin
lerce genç uyuşturu
cu batağında. Onları 
kurtarmak ve yeni 
gençlerin de bu tuza
ğa düşmemeleri için 
alınması gereken 
tedbirler olmalı.
Kırmızı ışıkta bek
lerken kağıt mendil 
uzatan bir çocuğa 
kayıtsız kalamıyoruz. 
Sokakta çalıştırılan 
çocuklar için üzülü 
yor, ailelerine kızıyo 
ruz. Tinerci, balici 
diye etiketleyip 
kendimizden uzak
laştırdığımız uyuştu- 

I rucu ve uçucu madde 
I bağımlısı gençlerden 

sadece kaçıyoruz. 
Aslında onları 
görmezden gelip 
unutmaya çalışırken 
kendi çocuklarımızın 
da geleceğini ihmal 
ediyoruz. Çocukları 
sokağa düşmekten ve 
madde bağımlılığın
dan koruma sorumlu
luğu sadece anne 
babalara değil birey 

ŞİİR KÖŞESİ baydar

Razıyım 
Dileklerim pek olmadı 
Şükür kadere razıyım 
Arzum yerini bulmadı 
Şükür kadere razım.

Şiir yazdım okunmadı 
Bir faydası dokunmadı 
Dileğim yerin bulmadı 
Şükür kadere razıyım. 

Bulamadım bir taraftar 
Gönlüm yardımcı arar 
Hak dilerse verir karar 
Şükür kadere razıyım.

Gönül dili ilk kitabım 
Devam ediyor etabım 
Hamdüsena hala varım 
Şükür kadere razıyım. 

DemiraH’yim dileğimdir 
Emek boş ise elimdir 
Bilen o mevla kerimdir. 
Şükür kadere razıyırn.

olarak toplumdaki 
herkese ait. Bir kişi 
tek başına ne yapa
bilir diyenlere, 
Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı 
Fatih Kıhçarslan’ın 
cevabı hazır: “Göreve 
çocuklardan mendil 
almayarak başlaya
bilirsiniz.” Sosyal 
hizmet uzmanı Fatih 
Kılıçarslan, uçucu ve 
uyuşturucu madde 
bağımlılığı ile ilgili 
sorularımızı 
cevaplandırdı: 
ÇOCUK VE GENÇLE 
RİN UYUŞTURUCU 
VE UÇUCU MADDE 
KULLANMAYA 
BAŞLAMASININ 
SEBEPLERİ 
NELERDİR?
Madde bağımlılığına 
başlamanın, merak, 
arkadaş grubunun 
yönlendirmesi, çocuk
ların arkadaşlarına 
hayır diyememesi 
birçok nedeni var.

Devamı var...

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden 7 YAŞ

Evlilikteki risk faktörü
Evlilikte ilk 7 yıl 
tehlikelidir sözü 
geride kaldı, çünkü 
artık ilk 2 yılın iyi 
geçirilmesi çok daha 
önemli. Uzmanlar, 
karı-kocayı mutluluğa 
götüren yolun 
üzerinde tam 
4 tehlikeli dönemeç 
noktası bulunduğunu 
belirterek, bunlardan 
birincisi hemen 
halayının sonundadır. 
İkincisi sallantı ve 
istikrarsızlıkla geçen 
üç yılın sonundadır. 
Üçüncüsü ise olaysız 
ve yeknesak geçen 
7 yılın bitiminde, 
sonuncusu ise evli 
liğin oldukça ilerlemiş 
bir döneminde, 
15. yılda karşınıza 
çıkar* uyarısında'

bulunuyor.
İlk yıl çok kritik 
Boşanmaların yüzde 
30*u ise birinci yıl 
sonunda meydana 
geliyor. Yüzde 20*si 
ise 3. yıla rastlıyor.' 
Uzmanlara göre 
'Bekleyeyim belki 
zamanla düzelir* 
düşüncesi yanlış. 
Yedinci yılın sonunda 
boşanma oranı yüzde 
15 civarına ulaşıyor.

Uzmanlar "Bu 7 yıl, 
büyük hayal kırıklıkları 
devresidir. Kadın eski, 
ufak tefek dertlerine 
gülebilmektedir.
Çünkü şu anda 
karşılaştığı dertler 
onlardan çok büyük, 
gerçek dertlerdir. 
Şimdi, kocasının ilk 
zamanlar diş macu
nunu ortasından sık
ması onu daha az 
ilgilendirmektedir.

Kadınlar için yedinci 
yıl boşanmalarının 
genel sebebi sosyal 
ve ekonomik meselel
erdir. Erkekler için de, 
7. yıl boşanmalarının 
sebepleri daha fazla 
bencilliktendir* diyor. 
En tehlikeli dönem 
ise bunca yıl doğru 
düzgün geçindikten 
sonra 15. yılda birden 
gelen tehlike. Çünkü 
bu seferki sebep, 
sebeplerin en müthişi 
olan ihtirastır. Kendi 
yaşlarında veya kendi
lerinden daha yaşlı 
kadınlarla evlenmiş 
erkekler, genç kadına 
kapılıp her şeyi 
unutabilirler. Aynı 
tehlike, yaşlı erkekler
le evlenmiş kadınlar 
için de geçerlidir.

GEM1İK
VEHClS SİNEMASI

Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK

AMERİKALILAR KARADENİZDE (2)

TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER

IRAK

Seanslar
11.45- 14.15- 16.15- 18.30-20.30
12.00 - 14.00 ■ 16.15 ■ 18.15 ■ 20.00

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)



Sayfa 119 Şubat 2007 Cuma SAĞLIK

Vücudunuzun duruşuna dikkat edin 
bu önerileri göz 
önünde tutun:
* Dengeli bir duruş 
sağlayabilmek için 
geniş bir destek alanı 
oluşturun.
* Belinizi öne eğme
den, omurganızı 
düzgün tutarak, kavis
lerini koruyarak, kalça 
ve dizlerden bükerek 
çömelin.
* Orta hatta ve göv 
denize yakın tutun ve 
omurganızın düzgün
lüğünü koruyarak 
doğrulun.
* Cismi itmek veya 
çekmek gerekiyorsa 
itmek beli daha az zor
ladığı için itin.
Günlük işler 
Yatak yapma, ev temiz 
liği, ütü yapma, yemek 
yapma gibi ev işleri 
sırasında, alışverişte, 
seyahatte, bahçe 
islerinde omurganızı 
düzgün tutmaya, öne 
eğilirken dizlerinizi 
bükmeye özen gös
terin.
Kondisyon 
Kondisyonun Çeşitli 
fiziksel etkinlik ve eg 
zersizlerle iyileştirilme
si bel ağrısında korun
ma ve tedavide önemîî 
bir rol oynar. Kondis 
yon belirli bir program
la yürütülen, yüzme, 
yürüme, koşma, bisik
lete binme gibi 
aktivitelerle iyileştirilir. 
Bazı basit egzersizler 
ve ağırlık kaldırma da 
kondisyonu iyileştirme 
de yardımcı olabilir.

Eğilirken belinizi tutuy
or ya da uykudan 
ağrıyla mı uyanıyor
sunuz? Bel ağrıların
dan kurtulmak için, 
doktorlara gitmeden 
önce gündelik 
yaşantınızda bazı 
değişikler yapın... 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi, 
Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Öğretim 
üyesi ve Omurga 
Hastalıkları 
Rehabilitasyon Birim 
Başkanı Prof. Dr. Emel 
Özcan, "Doğru duruşu 
öğrenerek belinize 
yüklenmeyi azalta
bilirsiniz. Bel ağrıları 
nın dörtte üçü* korun
ma ile önlenebilir" 
dedi, özcan, belimizi 
korumak için şu 
önerilerde bulundu: 
Duruşu iyileştirme 
Düzgün duruş boyun, 
sırt ve beldeki kavis
lerin dengeli ve uyum 
içinde olması demektir. 
Ayakta ve oturma 
sırasında kötü duruşta 
bu kavislerin artması 
ya da azalması ile 
diskler, kaslar, bağlar 
ve eklemlerde zorlan
mayla ağrı oluşur. 
Aşağıdaki öneriler 
duruşunuzu 
iyileştirmenizde 
yardımcı olacaktır.
Ayakta dururken: 
* Omurganızın kavis
lerini koruyun. Öne ya 
da arkaya eğilmeden 
düzgün durun.

Kalbinizi korumak
için hapşırın

* Her iki ayağınızın 
üzerine eşit ağırlık 
verin.
* Karnınızı ve çenenizi 
hafifçe içeriye çekin.
* Her iki ayak 
tabanınızı yere 
10-15 cm aralıklı 
olarak basın. 
Düzgün oturma 
Oturduğunuz yer ne 
çok sert ne de 
yumuşak olmalı, kol 
koyma yerlerinin, 
oturma yerinin ve 
arkalığının yüksekliği 
ve eğimi size 
uygun olmalıdır. 
Otururken 
omurganızın 
zorlanmaması için: 
* Bel kavisinizi küçük 
bir yastık veya bel 
desteği ile destekleyin. 
* Kalçalarınızı oturma 
yerinin arkasına 
dayayın.
* Dizlerinizi ve 
kalçalarınızı dik açıda 
olacak şekilde tutun. 
* Kollarınızı kolluğa 
dirsekleriniz dik açıda 
oluşturacak şekilde 
koyun.
* Ayak tabanlarımızı 
yerle tam temas ettirin.

DÜZGÜN UYUMA 
Çoğu kimse sabah 
yatağından bel 
ağrısıyla uyanır.
Bunun nedeni, sıklıkla 
kötü yataklar ve 
uyuma pozisyonlarıdır. 
Ağrısız sabahlar için 
aşağıdaki önerilere 
dikkat edin:
* Yattığınız yer düz, 
ne çok sert, ne de çok 
yumuşak olmalıdır.
* Yastığınız ince olmalı 
ve boyun kavisinizi 
desteklemelidir.
* Ağrılı dönemlerde 
sırt üstü yattığınızda, 
belinizin ve dizlerinizin 
altını küçük bir yastık
la destekleyin. Yan 
yattığınızda da diz
lerinizin arasına 
küçük bir yastık 
koyun.
Öne eğilme 
Öne eğilme yerine, 
omurga kavislerini 
koruyarak, dizlerinizi 
bükerek çömelmeyi 
tercih edin. 
Ağırlık kaldırma 
Ağırlık taşırken orta 
hatta ve gövdeye yakın 
tutulmalıdır. Doğru 
ağırlık kaldırmak için

Hapşırık ile oluşan 
basınç nedeniyle kalp 
damarlarına yoğun 
kan pompalanması 
kalbe iyi geliyor.
Prof. Dr. Haşan 
Hüseyin Telli, vücu 
dun doğal refleksi 
hapşırık sırasında 
ağızdan çıkan 
havanın hızının çok 
yüksek olduğunu 
söylüyor.
Vücutta 
basınç oluşur 
Bu hızın Vücutta 
oluşan yüksek 
basınçtan kay
naklandığını belirten 
Telli, "Hapşırırken

karın bölgesi ve 
beyin ağırlıklı olmak 
üzere vücutta büyük 
bir basınç ortaya 
çıkar. Bu basınç 
nedeniyle kalp 
damarlarına yoğun 
kan gider" diyor. 
Bayılmalar görülebilir 
Bazı riskler taşısa da 
kalp damarlarına kan 
gitmesini sağlayan 
hapşırığın kalp için 
faydalı olduğunu vur
gulayan Telli, "Basınç 
nedeniyle bayılmalar, 
hatta hapşırığın tutul
ması durumunda çok 
ciddi sorunlar ortaya 
çıkabilir” 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 5-13 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. 51315 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. 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 31Kaymakamlık 51310 51

C. Savcı lığı 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 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 1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomökay 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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
9 Şubat 2007 Cuma 

SERVET ECZANESİ 
Yeni Mahalle Yokuşu 

GEMLİK
GEMÜK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2668 

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 Pazar günü sezon açılışı yapıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Süper 
Ligine çıkmak 
amacıyla 
hazırlıklarını 
sürdüren 
Gemlikspor 
Pazar günü sezon 
açılışı yapılacak. 
Saat 14.oo’de 
İlçe Atatürk 
stadında yapılacak 
sezon açılışı için 
görkemli bir 
tören hazırlanıyor. 
Yeni transferleriyle 
birinci amatör 
kümede kalıcı 
olmayacaklarını ve 
hedeflerinin önce 
süper lig olduğunu 
söyleyen 
Gemlikspor 
Başkanı Faruk 
Güzel, Gemlik 
halkının
Pazar günü sezon 
açılışında takımı 
yalnız bırakma
malarını istedi.
Güçlü kadrosuyla 
2007 sezonunda 
başarılı olacaklarını 
ve Gemlik'in

adını yine eski 
günlerde olduğu 
gibi duyurmak 
istediklerini ifade 
eden Başkan

Faruk Güzel, 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
takıma tam destek 
vererek birinci

amatör kümeden 
süper lige çıkacak
larını söyledi. 
Şampiyonluk 
hedefiyle yeni

sezonu Pazar 
günü açacak 
olan Gemliksporlu 
futbolcuları 
taraftarların

yalnız 
bırakmayacakları 
beklenirken 
stat içinde 
hazırlıklar başlatıldı.

* *

HfiVüZBfiŞI w KfiPfiLI SfiLONLfiRIMIZLfi 200? YILI SEZONU KAYITLARIMIZ BAŞLADI

DÜĞÜN i NİKAH 4 SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YEMEKLİ-YEMEKSİZ HİZMETİNİZDEYİZ
Hamidive Mahallesi Kumsal Sokak - GEMLİK



Gemlik Askerlik Şubesi’nden Şubat ayında askere gideceklere duyuruları yapıldı

İMİ tertipler silah altına alınıyor
Gemlik Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Serkan Altın tarafından yapılan açıklamada, 1987/21 

tertip olarak 12-27 Şubat 2007 ve 02-04 Nisan 2007 tarihlerinde iki grup halinde silah altına alınacakları 
duyuruldu. Binbaşı Serkan Altın sevk evraklarının 12 Şubat 2007 tarihinden itibaren verilmeye 
başlanacağı, toplu şevklerin ise 21-27 Şubat 2007 tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■HHMBHİ
10 Şubat 2007 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

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

Ulusal TV’de yayınlanacak program için zeytin ve zeytinyağının sorunları masaya yatırıldı

Gemlik zeytini Çiftçi Meclisi’nde
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Baku
Zeytin ve Zeytincinin sorunları

Ulusal TV.’nin üzerinde “Çiftçi Mec 
lisi” yazan minibüsü iki gündür Gem 
lik’te dolaşıyordu.

Dün, Doğu Perinçek’in İşçi Parti 
si’nin kanalı olarak bilinen bu kanal, 
Gemlik ve bölge zeytin üreticisinin ve 
zeytin işleyici kooperatif ve odaların 
başkanları ile bir program yaptı.

TV çekimleri köy köy dolaşılarak 
gerçekleştirilirken, başkanlarla Tibel 
Hotel’in üst katındaki teras balkonun
da gerçekleşti.

Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve İz 
nikli başkanlar daha çok zeytini masa 
ya yatırdılar.

Bizim yakından bildiğimiz konular 
bir kez daha Ulusal TV. izleyicileri için 
dile getirildi.

Zeytin sorunlarının başında, 
Gemlik markasının korunması geli 
yor.

Gemlik zeytinin genlerinin korun
ması, Gemlik zeytini fidanlarının 
Gemlik dışına çıkarılmasının engel
lenmesi, ambalajlara menşe konması 
konusunda önlemlerin alınması dile 
getirildi.

Tabii bir de Marmarabirlik ile olan 
itilaflar, fiyat politikaları ele alındı.

Ulusal kanalda yayınlanacak olan 
bu programı izlemek için uydu 
çanağınızın olması gerekli.

Sorunları ne kadar kitlelere aktara- 
bilirsen, belki bir duyan olur diyorum.

Ulusal TV tarafından 
hazırlanan Zeytin ve 
Zeytinciliğin sorunları 
ile üreticilerin sorunları 
konulu programın çekim 
çahşmlarına başlandı. 
Yapımcı Veli Sivaslıoğ- 
lu’nun yönetimindeki 
program için dün 
Tibel Otel’de Gemlik, 
Orhangazi, İznik ve 
Mudanya Ticaret 
Odaları, Ticaret 
Borsası, Marmarabirlik 
Kooperatif Başkanları 
ile Ziraat Odası başkan- 
ları zeytin ve zeytinyağı 
sorunlarını kamera 
karşısında tartıştı.

Haberi sayfa 3’de

Havayı güzel gören vatandaşlar soluğu kordonlarda aldı

Bahardan kalma bir giin yaşadık
Vatandaşlar, 
havanın güneşli 
ve sıcak olmasını 
fırsat bilerek, 
dün Atatürk ile 
Emin Dalkıran 
Kordonu’na ve 
çay bahçelerine 
akın etti.
Haberi sayfa 5’de

Adnan Tekin 
babasını kaybetti
Eski Anavatan Par
tisi İlçe Başkanı 
Adnan Tekin’in ba 
bası Kemal Tekin 
kalp yetmezliği so 
nucu yaşama veda 
etti. Sayfa 4’de

Faruk Güzel 
dede oldu

DYP İlçe Başkanı Fa 
ruk Güzel’in ilk toru 
nu dünyaya geldi.

Haberi syf 12’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Bursa’da 3 ayrı hırsızlık
Sessizliğin ardından ....

Nazi'ler götürmeye geldiklerinde, 
kilisedeki papaz şu ünlü sözünü söylemişti:

"önce Yahudi'leri götürdüler, sesimi 
çıkarmadım, arkasından aydınları 
götürdüler, sesimi çıkarmadım sonra 
muhalefeti götürdüler, sesimi çıkarmadım 

peşinden Çingeneleri götürdüler, sesimi 
çıkarmadım, peş peşe demokratlan, sosya 
üstleri, liberalleri götürdüler.... sesimi 
çıkarmadım, En sonunda beni götürmeye 
geldiklerinde ses çıkartacak kimse 
kalmamıştı..."

Türkiye'de 2000’1i yıllardan sonra 
yaşananlar sessizliğin ve tepkisizliğin 
sonucunda neler olabileceğini gösteriyor.

Ne yazık ki..
Toplum hala istifini bozmuyor.
"Bana dokunmayan yılan bin 

yaşasın"sözünü ilke edinmiş sonuna dek 
ardında duruyor.

Oysa gün gelecek kilisenin papazının 
söylediği gibi ses çıkartacak kimse kalma 
yacak.

Görünen köy kılavuz istemiyor..
Yarın olacakları kestirmek için 

"kahin"olmaya da gerek yok..
Yaşananlar geleceğe ayna tutuyor..
Çok derine inip de kafaları fazla karıştır

madan geçmişe bakalım..
Önce cumhuriyetimizin en temel kavramı 

"laik devlet"i sorguladılar, yargıladılar, bir 
kenara koydular.

Kimse ses çıkartmadı.
Kurumlar, ilkeler bir bir yıkıldı.
Devleti ayakta tutan, ömrünü çürütmüş, 

deneyimli, kir-pas içinde bile namuslu 
kalmayı başarmış, suçsuz-günahsız, ama 
sessiz kadroları çeşitli tehditlerle temizlen
di.

Ses yok..
Ardından; MGK ’nın yetkileri ve etkileri 

silindi.
Ses yok.
Özel af yasaları ile yargıçlar yetkisiz 

leştirildi.
Medyada işlerine gelmeyen programlar, 

yorumcular, yayınlar bir bir susturuldu.
Kimseden ses-seda çıkmadı.
Hepimiz biliyoruz ki; Cumhurbaşkanının 

yetkilerini kısmaktan, TRT'ye kadar tüm 
kurumlan "deforme etmek" için 
sabırsızlanıyorlar.

Yakında sıra sessiz kalanlara da gelecek.
Sendikalar...
TÜSİAD...
Demokratlar...
Laik toplum dernekleri...
Çünkü tüm bunların yerine koyacakları 

kendi kadroları, kurumlan ve kavramları 
var.

Sermayeleri... işadamları.... sendikaları.... 
medyaları...örgütleri... İlkeleri...

Bir karşı devrimdir bu. Birçok yanıltma 
yöntemi kullanıyorlar, sırada olanların ses
leri çıkmasın diye.

Ve kimse sesini çıkartmıyor.
Tam tersine destek veriyorlar.
Ama biri, onları da götürmeye geldik

lerinde...
Ses çıkartacak kimse kalmamış olacak...

Bursa’da önceki 
gün meydana 
gelen 3 ayrı hırsızlık 
olayında 1 adet 

.dizüstü bilgisayar, 
4 adet bilgisayar 
programı kilidi, 
iki adet altın yüzük, 
bin euro, 165 YTL, 
250 dolar ve 500 
riyal para ile 6 cep 
telefonu çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilk hırsızlık 
olayı saat 09.00 
sıralarında, Çamlıca 
Mahallesi Eğitimciler 
Caddesi Salkım 
Sokağı'nda yaşandı. 
Mustafa Nihal 
Sağlam'a ait eve 
bilinmeyen bir 
saatte penceresini 
zorlayarak açtıktan 
sonra giren kişi 
veya kişiler, içeride 
bulunan 1 adet 
dizüstü bilgisayar, 
4 adet bilgisayar 
program kilidi, 
750 euro ve 50 YTL 
para ile eşi ve 
oğluna ait nüfus 
cüzdanı ile birlikte 
3 adet cep telefo
nunu çalarak 
kayıplara karıştı. 
İkinci hırsızlık 
olayı saat 13.30 
sıralarında Piremir 
Mahallesi'nde

bulunan Telefirik 
Sağlık Ocağı'nda 
meydana geldi. 
Öğle yemeğinden 
döndükten sonra . 
çalışma masasının 
çekmecesine 
bıraktığı çantasının 
yerinde olmadığını 
fark eden Süheyla 
Alkan (38), polis 
ekiplerine haber 
verdi. Yapılan 
araştırmada, 
içerisinde Alkan'a 
ait sürücü belgesi, 
oto anahtar ve 
ruhsatı, 250 dolar, 
85 YTL ve 2 adet 
cep telefonu bulu
nan çanta buluna
madı.
Diğer hırsızlık 
olayında ise saat 
18.00 sıralarında 
Emirsultan Zeyniler 
Caddesi Ocak Kur 
Örek Apartmam'na 
giren kişi veya 
kişiler, 75 yaşındaki 
Fatma Özeşme'ye 
ait 1 adet cep tele
fonu, 2 adet altın 
yüzük, 30 YTL, 
250 ı-uio ve 500 
riyal parayı çalarak 
kayıplara karıştı. 
Polis, her 3 
olayın faillerini 
yakalamak için 
operasyon başlattı.

SATILIK ARSA

www.kocakgayrimenkul.com
C a İZ GAYRİMENKUL

IVVLAİV BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DAS / G6MLIK ŞUBCSI
Tel (0.224) 512 08 58

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

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

EE-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M 2
EE-046 Golyakı

EE-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2

AA-002 Buyukkumla 928 M2 »martı 35 000 YTL

fabnka olabılı

SATILIK FABRİKA

SATILIK ZEYTİNLİK
KAT KARŞILIĞI ARSA

SATILIK MÜSTAKİL EV

MUHTELİF

SATILIK VİLLA

AA-03 7 Hisartepe 90000 M2 imarlı 
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı 
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

EE-UI Ortumye IL200 M2 dupleks biknk süper nunzarak 

258.000 YIL

EE-160 Kurşunlu sahil 26C M2 tnpleks site içinde yüzme havuzu, 

ezel yapım lüks, yent 3C0.0D0 YTL

EE-096 Mın

Ec-012 Manastı

1 bakımlı damı

l Kalori»»riı

80 00 YTL
dogalgaı kombili)

Et 02’ Gemlik 87 Mi

■■■neonucionalaaz

60 000 YTL

nui imarlı 110 OOO YTl

I» Adliye karını 'Narı

160 000 YTl

SATILIK DÜKKAN

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 Engürû Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

EE-007 G.rh.n. Cd 170 M> «mm 1 kel k.lortt.rtl 
1 100 YTL kır» eslin ver, benke ipotekli 115.000 YTL 

...... »şe. ur paemır» fitil

AA-020 Enguru Koyu 12000 M2 1/25 000 planda

depoiamaya müsait 700 000 YTL
AA-033 Serbest bölge 50 000 M2 anayol 1400 met 
cephe depolama imarlı 7 500 000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama »martı

ceghe 165 000 YTL
AA-049 Orhangazi C<

I Krediye uygun

mlik- kelepir 75 000 YTl

EE- Hisartepe 190 M2 2.5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Bahkpazan 165 M2
Z.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Bahkpazan 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 Kumsal 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 rneyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe İçerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

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 Oemirsubaşı Mh 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayn gınşi var. 130.000 YTL 
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 faal dutumda 
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

EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, denil manzaralı 
E E -07 6 Karacaali 550 M2 trip!ex denize sıfır, 
jakuzili bahçe 325,000 YIL
EE-078 Orhaniye Mh 140 M2 Dubleks deniz manzaralı 
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150,000 YIL
EE-097 Kumla 250 M2triplex site içi denize 50 mt 220.000 YIL

NOT: Telefonla görüşmelerinizde 

Kayıl No'sunun bildirilmesi rica otar.

http://www.kocakgayrimenkul.com
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Ulusal TV'de yayınlanacak program için zeytin ve zeytinyağının şorunlan masaya yatırıldı

M zeytini Çiftçi fclisi'mle
Vicdanca

Seyfettin SEKERSÖZ

Zeytin ve Zeytinyağı 
nın sorunları ile 
üreticinin yaşadığı 
sıkıntıları konu alan 
programda özellikle 
Gemlik zeytini 
masaya yatırıldı. 
Ulusal TV'de yayın
lanacak olan progra 
mın yapımcısı Veli 
Sivash'nın yönettiği 
oturum Tibel Otel 
Terasında gerçekleşti. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, İznik 
Ticaret ve Sanayi Oda 
sı Başkanı Fahrettin 
Keskin, Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Çetin 
Çoklar, Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy, Gem 
lik Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ile Gemlik 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik'in konuş
macı olarak katıldığı 
programda Gemlik, 
Mudanya, Orhangazi 
ve İznik bölgesinde 
zeytin üretimi yapan 
üretici ile imalatçıların 
yaşadıkları sorun ve 
sıkıntılar konuşu
lurken çeşitli çözüm 
önerileri de tartışıldı. 
Yayınlanacak prog 
ram için bölgenin 
zeytin üretilen her 
yerinde çekimler 
yaptıklarını bildiren 
Program Yapımcısı 
Veli SivaslI, 
katılımcılara çeşitli 
sorular yöneltti, 
görüşlerini aldı. 
Zeytinin ülke içinde 
ve dışındaki Pazar 
payının ne olduğu, 
tanıtımın gerektiği 
gibi yapılıp yapıl
madığı ile ihracatta 
yaşanan sıkıntılar 
hakkında katılımcılar 
görüşlerini aktardılar. 
GEMLİK
MARKA OLMALI 
İlk konuşmayı yapan 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dilli oğlu, 
üreticinin haksız 
rekabetten doğan 
kayıplarını önlemek 
için çeşitli fuarlarda 
Gemlik zeytini olarak 
tanıtımlarda bulun
duklarını belirterek, 
zeytinin 7 kalibreye 
kadar Gemlik adıyla 
pazarlanması için 
çalışmaların

sürdürüldüğünü 
söyledi. Dillioğlu, 
üniversite ile yapılan 
görüşmelerde 
zeytinin ilk aşamasın
dan sofraya gelene 
kadar ki süreçte 6 
maddeden oluşan 
bir program çalışması 
başlattıklarını ve bu 
çalışmaların diğer 
bölgelerde de 
yapılması için 
girişimlerde bulun
duklarını ifade etti. 
BİZ ZEYTİNİMİZLE 
GURUR DUYUYORUZ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, ülke 
ekonomisine Gemlik 
sofralık zeytin, üre
timiyle büyük katkıda 
bulunduğunun altını 
çizerek, "Bu kalite ile 
de ön plana çıkar. 
Gemlik bu konuda 
dünyada isim yap
mıştır. Biz Gemlikliler 
olarak bundan 
gurur duyuyoruz. 
Gemlik'teki iklim 
zeytin üretimi için en 
ideal olanıdır. Yurdun 
bir çok yöresine Gem 
lik fidanı dikimi yapılı 
yor, sonraki yıllarda 
karşımıza Gemlik zey
tini olarak çıkacak ve 
bizim ekonomimize 
darbe vuracaktır. Zey 
tin hangi bölgede top 
tanıyorsa oranın ismi 
ile pazarlanmasın! 
istiyoruz" dedi. 
İHRACATA 
YÖNELELİM 
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Çetin Çoklar ise 
yaptığı konuşmada 
Gemlik sofralık zey
tininin hiç bir bölgede 
aynı lezzette üretile- 
mediği ne dikkat 
çekerek, zeytinin 
kurtuluşu için

öncelikli olarak ihra
cata yönelinmesi 
gerektiğini savundu. 
Zeytin üreticisinin geç 
miş yıllardaki kazan 
cini aradığını söyle
yen İznik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Fahrettin Keskin, 
çiftçilikle geçimini 
sağlayan İznik'te 
zeytin üretiminin ilk 
sırayı aldığını ve 
üreticinin artık 
eski kazancını elde 
edeme diğinden 
şikayetçi olduklarını 
dile getirdi.
Keskin, "Ülke içinde 
yetiştirilen zeytinler 
bölge tüketimini etki 
liyor, halkımız ucuz ve 
kalitesiz zeytin alıyor. 
Bunun yanında tarım
daki girdi maliyet
lerinin yüksek olması 
zeytin üreticisinin re
kabet gücünü azaltı 
yor. Hükümet çiftçiye 
verdi ği desteği boş 
arazisi olana değil, 
üretim yapana 
vermelidir" dedi. 
BÖLGECİLİK 
YAPILIYOR 
Mudanya Zeytin ve 
Zeytinyağı Müstahsil 
leri Derneği Başkanı 
Şenol Seven ise 
Marmarabirlik Genel 
Merkezi’ni suçlayarak 
bölgecilik yapıldığını 
ve üreticinin bu 
yüzden kota uygula
narak mağdur 
edildiğini öne sürdü. 
Marmarabirlik'in 
uyguladığı dayatmacı 
fiyat politikası ile 
sofralık zeytin üreti
cisi olan bölgeleri 
geri plana ittiğinin 
ileri süren Şenol 
Seven çiftçinin alın 
terinin karşılığını ala
madığını söyledi.
YENİ YAPILANMA

SORUN GETİRDİ 
50 yıllık mazisi olan 
Marmarabirlik'in 2000 
yılından bu yana yeni 
yapılanma sürecine 
girdiğini, ancak bölge 
kooperatiflerinin gö 
rüşlerinin alınmaması 
nedeniyle de 2003 
yılından sonra sorun
ların başladığını hatır
latan Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Zeytin 
Tarım Satış Koope
ratifi Başkanı İbrahim 
Aksoy, "Yaşanan bu 
sıkıntıların dışında 
her bölge kendi zey
tininin iyi olduğunu 
ileri sürüyor. Dört ilçe 
yan yana gelirse bunu 
önleyebiliriz. Yediği 
zeytinin kaliteli oldu 
ğuna tüketici karar 
vermelidir" dedi. 
GELECEĞE YÖNELİK 
TARIM POLİTİKAMIZ 
OLUŞTURULAMADI 
Programın son konuş 
macısı olan Gemlik 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik, konuşmalar 
üzerine yaptığı durum 
değerlendirmesinde, 
sorunun geleceğe yö 
nelik tarım politikası 
oluşturulamadığından 
kaynaklandığını öne 
sürdü. Çelik, "Küçük 
parçalı arazilerde 
yapılan zeytin üretimi 
verimli ve karlı olmak
tan uzaktır. Zeytin 
üretiminde kaliteye 
yönelip tarım girdileri 
aşağıya çekilmelidir. 
Üreticiye yansıyacak 
en büyük destek 
ise ihracat olacaktır. 
Sorunları şikayetlerle 
değil, bağlı bulun
duğumuz kurumlara 
sahip çıkmakla 
çözmeliyiz ve 
Marmarabirlik'ten ’ 
siyaseti kaldırmalıyız" 
şeklinde konuştu.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Siz hiç hayatınızda 'sevgilim' dediniz mi?
Diyemezsiniz?
Derseniz de kocaman yalancısınız her 

biriniz!.. *
Sevgi sözcüklerini yürekten kullananlar 

sevgi dağıtırlar her bir harfe...
'Bebekten katil yaratan karanlığCsorgula- 

malıyız'
Hrant'ın sevgilisi, eşi, çocuklarının annesi 

Rakel'in bu sözü gazete ve ekranlarda ' 
kocaman puntolarla' yer almalıydı.

İyi de karanlığa kim ışık tutacak!.,.'
O holding gazetelerimi? .
O gazeteler değil mi, Hrant Dink'i.'Türk 

düşmanı ilan edip' kışkırtan.
Beyaz camlarda yanlış yorumlarla 'Türk 

kanını kirli gösteren Ermeni' diye bol bol 
ilan eden yayınlara ne oldu?!...

Hrant'ı ürkek güvercin gibi yaşatan SİZ...
Sevgiye dair, sözler yerine bol bol uydur

ma şovlar ve mafya dizileriyle bebekten katil 
yaratmanın karanlığında kan-kağıdınızla 
yazdınız, boyadınız ekranları...

Milliyetçi solcular da türedi, son yıllar
da... İşte onlarda Hrant'ı yargılayan kerinç- 
sizgillerden! ....

Bebek karanlığı rolünü üstlendiniz !
Bakınız; Bu ülke; Ermeniyi 'Çocuğumuz 

vuruldu' diye bağrına bastı da... Onu vuran 
milliyetçiyi (!) 'vatan haini' ilan etti.

(Çetin Altan)
Hrant'ı okumayanlar bile artık tanıyorlar.
Adı ürkek güvercin olarak kitlelere 

yayıldı...
'Sevgilim' diyen Rakel'in o sesi her evde 

her bir yürekte derin yaralar açtı.
Siz hiç hayatınızda bir kez olsun 

'sevgilim' dediniz mi?
'Sevgiliye veda ' eden o 'ağıt* duygu

larımızı perişan etti, içimizi acıttı...
İçimizde dokunulmaz 'sevgi' sözcükleri

ni 'sevgilim' diyerek onbinlere haykırıyordu 
Hrant'ın sevgilisi Rakel.

Kıskandıracak denli 'sevgilim' deyişindeki 
o içten yürek notaları gözyaşına bulanıyor
du alanlarda...

- Ah sevgilim, hangi karanlık unuttura- 
bilir seni, yaptıklarını, konuştuklarını kim 
unutturabilir sevgilim... diyor Rakel...

Kaç kişi var ki, eşine, yaşam arkadaşına 
ya da sevdiğine notasız ' sevgilim* diyebilen

Kaç kişi var ki, sevgilim sözünü yığınlarla 
paylaşan...

Sevgili sözü bile ne denli uzaklaştı bizler- 
den... Hrant lotus çiçeğini koklayanların 
torunu...

Efsâneye göre lotus çiçeğini koklayanlar, 
ülkelerinden sürgün edilirmiş.

Diğer adı nilüfer çiçeği...Havuzlarda, 
göllerde, bataklıklarda yetişir lotus.

Çamuru yapraklarında taşımayan lotusun 
alanı daralttınhrsa gövdesi gökyüzüne 
doğru uzanırmış...

"Hepimiz çamurun içindeyiz ama 
bazılarımız yıldızlara bakıyor."

Rakel sevgilisine ağıt yakıyordu, lotusun 
torunları olarak ürkek güvercinin eşi olmak 
işe hiç de kolay değiL..

Kavalın o müthiş sesinden Fırat ve Sarı 
kız ezgileri ile 'uğurlanırken',bembeyaz 
kasımpatı çiçek-tabunda 'ürkek güvercini' 
yolcu ediyordu, beyaz güvercin.

Devrimci, aydın gazeteci-yazar Hrant 
Dink'in cenaze törenini bir film gibi seyret
tik...

İnsan olmanın sevgisini parçaladılar... 
Sevgilileri ayırdılar, faşizan, ırkçı, gerici 
düşüncelerle...

Çok renklilik olan Anadolu kültürüne ' 
kan' bulaştı...

Anadolum'daki halkların ezgileri, sevgileri 
bir çınar gibi yaşlanıyor. Bedeninden çıkan 
dallar küs, inliyor, ağlıyor!.

Barışa hasret.
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Askere gideceklere duyuru
Seyfettin SEKERKSÖZ 
Askerliklerine

- 31 Ekim 2006 
tarihinden önce 
karar aldıran Er 
statüsündeki 
yükümlülerin 
1987/21 tertip olarak 
İ2-27 Şubat 2007 
ve 02-04 Nisan 
2007 tarihlerinde 
iki grup halinde silah 
altına alınacakları 
duyuruldu.
Gemlik Askerlik 
Şubesi Başkanı 
Personel Binbaşı 
Serkan Altın 
tarafından yapılan - 
açıklamada; şevke 
tabi tutulanların 
sınıf ve eğitim
—;___

merkezlerini 
gösteren listelerin 
Askerlik Şubesi ilan 
levhasına asıldığım 
ve isteyenlerin 
öğrenebileceğini 
duyurdu.
Ayrıca; sevk

evraklarının
12 Şubat 2007 tari
hinden itibaren 
verilmeye 
başlanacağı, toplu 
şevklerin ise 21-27 
Şubat 2007 tarihleri 
arasında yapılacağı

bildirildi. 
Askere alınacakların 
sevk evraklarını en 
geç 27 Şubat 2007 
tarihine kadar 
almaları gerektiği de 
duyurulurken 
"Sevk evraklarını 
almayanlar ile aldığı 
halde birliklerine 
katılmayanlar, 
Bakaya suçunu 
işlemiş olacakların
dan Askeri 
Mahkemeye 
verilerek ceza- 
landırılabilecekleri 
için yükümlülerin 
zamanında sevk 
evraklarını almaları 
ve birliklerine katıl
maları menfaatleri 
icabıdır" denildi.

Adnan Tekin’in acı günü
Berkay KARABULU T 
Anavatan Partisi 
İlçe Teşkilatı Eski 
Başkanı Adnan 
Tekin’in babası 
(Mağunacı) 
Kemal Tekin 
kalp 
yetmezliği 
nedeniyle dün 
Kumladaki 
evinde vefat etti. 
3 aydır hasta 
olduğu öğrenilen 
77 yaşındaki Kemal 
Tekin uzun yıllar 
Kumla’da 
müteahitiik 
yapmıştı.
Bağ-Kur emeklisi 
olduğu öğrenilen 
Kemal Tekin 
2 çocuk
babasıydı. 
Dün Cuma 
namazının 
ardından Küçük 
Kumla Köy 
mezarlığında 
toprağa verilen 
Kemal Tekin'e 
son görevlerinL 
yapmak için gelen 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Gemlik Belediye 
Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 
Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler*in 
yanı sıra siyaset ve

iş dünyasından 
kesimler hazır 
bulunurken 
cenazeye,

merhumun 
akrabaları ve 
sevenleri katıldı. 
Kemal Tekin’in

toprağa verilmesinin 
ardından Adnan 
Tekin taziyeleri 
kabul etti.

Başkentte tarihi 
eser operasyonu 
Ankara'da Bizans ve Fenike dönemine ait tari
hi eserleri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı 
Alınarî bilgiye göre, Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar 
Müdürlüğü Mali Büro ekiplerinin yaptığı çalış
malarda bazı kişilerin İsparta'dan getirdikleri 
tarihi eserleri satmaya çalıştıkları belirlendi. 
Bunun üzerine, tarihi eserleri satmaya çalışan 
kişilerle alıcı olarak bağlantı kuran Mali Büro 
dedektifleri, Necatibey Caddesi'nde bir buluş
ma gerçekleştirdi. Mali polise tarihi eserleri 
250 bin dolara satmaya çalışan M.A., Y.K. ve 
I.K. isimli üç kişi gözaltına alındı. Zanlılarla bir
likte satmaya çalıştıkları 9 adet Fenike dönem
ine ait olduğu belirlenen vazo ve gözyaşı şişe
si ile Bizans dönemine ait bir adet altın sikke 
ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Devlet lojmanlardan 
kar etti

Hükümetin tasarruf tedbirleri 'olamaz' denileni 
olur hale getirdi. Kamu konutları 2003 yılından 
itibaren sanılanın aksine bütçeye yük olmak
tan çıkıp, kaynak sağlamaya başladı 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün kamu konut
ları araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edil
di. 'Kamu Konutları Bütçeye Yük Getiriyor 
mu?" araştırmasına göre, kamu konutlarından 
elde edilen kira gelirleri onanm ve yakıt gider
lerinin çok çok üzerinde çıktı. ı
Kamu konutlarından 2003'de 181.1, 2004'de ' 
206.3, 2005'de 221.8 milyar YTL kira geliri elde 
edilirken, yakıt ve onarım olmak üzere 2003'de 
110, 2004'de 90, 2005'de 80 milyar YTL harca
ma yapıldı. Kamu konutları, giderler 
düştüğünde 2001'de 7.792, 2002'de ise 1.375 
milyar YTL bütçeye yük getirdi. Sonuç olarak, 
kamu konutlarından elde edilen gelirlerle 
karşılaştırdığımızda, kamu konutları gider
lerinin 2001 ve 2002 yıllarında elde edilen 
gelirlere eşit veya biraz üzerinde olduğu fakat 
2003 yılından itibaren gelirlerin giderleri büyük 
ölçüde aştığı görülüyor.
Bu noktada Milli Emlak, kamu konutlarının 
satışı konusuna mevcut konutların kurumlar 
arasındaki dağılımına bakılarak yapılmasını 
savunuyor. 2005 yılı verilerine göre 10 bin 
adetten fazla kamu konutuna sahip kamu 
kurumlan sırasıyla Milli Savunma Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Orman Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
olarak görülüyor.

‘Gemlik Körfez’ internette'
www.gemlikkorfezgazetesi.cotn.
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KÖRFEZ
REKLAM

Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlannız için bizi arayın

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yan

Tel:(0224)5139683Fax:5133595

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cotn
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Havayı güzel gören vatandaşlar soluğu kordonlarda aldı Karşı koyunca
kurşunlandı

Bursa’da 4 kişi tarafından dövülen 
Ümit Güneş adlı genç, daha sonra 

saldırganlar tarafından kalçasından 
tabanca ile vuruldu.

Seyfettin SEKERSÖZ

Havaların güneşli 
ve sıcak olmasını 
fırsat bilen vatandaşlar 
soluğu kordonda 
alıyor.
Dün, Şubat ayının 
9'u olmasına karşın 
havanın hem güneşli 
hem de sıcak 
olması nedeniyle 
güzel günlerin tadını 
çıkaran vatandaşlar 
kış günlerinin geri 
gelmesini istemiyorlar 
Atmosferde 
meydana gelen 
bozulmalar sonucu 
küresel ısınmayı 
yaşayan dünyamızda, 
mevsimlerin 
değişmesi 
bitkilerde ve insanlar
da da olumsuz

etkilere neden olduğu 
bildiriliyor.
Kışın en şiddetli 
geçmesi gereken

Şubat ayında bahar 
mevsiminin yaşanması 
bir yandan da korkuya 
neden oluyor..

Doktorlar ise bu 
havalara aldanılma- 
masını, dikkatli 
olunmasını istiyorlar.

Bursa’da bir şahıs, 
4 kişi tarafından 
darp edildikten 
sonra tabancayla 
kalçasından 
vuruldu.
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 
16.45 sıralarında 
Gökdere Bulvarı 
metro inşaatı 
yanında bulunan 
alana otomobille 
gelen 4 kişi, 
Ümit Güneş'i (26) 
vatandaşların 
şaşkın bakışları 
arasında darp 
etmeye başladı. 
Kafasından 
aldığı darbelerle 
yaralanan Güneş'in 
şahıslara karşılık 
vermesi üzerine 
silahlar konuştu. 
Yoldan geçen 
onlarca vatandaşın 
gözleri önünde 
tabancasını 
ateşleyen zanlılar
dan biri, Güneş'i 
sol kalçasından 
vurdu.

Güneş'in kanlar 
içinde yere 
düşmesiyle kısa 
süreli panik 
yaşayan 17 ile 
20 yaşlarındaki 
4 zanlı, geldikleri 
otomobile binerek 
olay yerinden 
kaçtı. Vatandaşların 
ihbarı üzerine 
polis ekipleri 
harekete geçerken, 
başına aldığı darbe 
ve kalçasından 
aldığı kurşun 
yarası sebebiyle 
acı içerisinde 
kıvranan Ümit 
Güneş, 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Şahsın sağlık 
durumunun ciddi 
olduğu bildirildi. 
Diğer yandan olay 
yerinden otomobille 
kaçan zanlıların 
yakalanması için 
çalışmalar sürüyor.

Bursa Vergi Dairesi’nden ‘Ülkemi Seviyorum, Belgemi alıyorum' kampanyası
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanlığı, 1 Ocak-11 
Şubat 2007 tarihleri 
arasında harcama 
belgelerini ibra eden 
ilköğretim öğrenci
lerinden 10'una çeki 
lişle bisiklet ve dijital 
fotoğraf makinesi he 
diye edeceğini ilan 
etti. Bursa Vergi 
Dairesi Başkanlığı'n 
dan konuya ilişkin 
yapılan açıklamada, 
'Ülkemi Seviyorum, 
Belgemi Alıyorum' 
adını taşıyan kampan 
yanın 12 Şubat-16 
Şubat 2007 tarihleri 

arasını kapsadığı 
belirtildi.
Kampanyaya, Bursa 
ve ilçelerindeki ilköğ • 
retim okullarında oku 
yan tüm öğrencilerin 
katılabileceği ifade 
edildi. 1 Ocak-11 Şu 
bat 2007 tarih aralı 
ğım içeren harcama 
belgelerinin 12 Şubat- 
16 Şubat 2007 tarih
leri arasında Mükellef 
Hakları ve İletişim 
Müdürlüğü'ne (Heykel 
ana hizmet binası), 
Ertuğrulgazi Vergi 
Dairesi Müdürlüğü'ne 
(Ihsaniye ek hizmet 

binası) ve Osmangazi 
Vergi Dairesi Müdürlü 
ğü'ne (Fomara ek 
hizmet binası) bizzat 
öğrenciler tarafından 
ya da velileri vası
tasıyla teslim 
edilebileceği, yapıla
cak çekilişte 5 kişiye 
bisiklet, 5 kişiye de 
dijital fotoğraf maki
nesi hediye edileceği 
kaydedildi. Bursa 
Vergi Dairesi’nden 
konuya ilişkin yapılan 
açıklamada, şu ifade 
ler kullanıldı: 
"Kampanyaya katılan 
öğrencilerimiz tarafın

dan bizzat veya velisi 
aracılığıyla belirtilen 
birimlerimize teslim 
edilecek belgelerin, 
tutarı ne olursa 
olsun, Vergi Usul 
Kanunu'nda yer alan 
fatura, perakende 
satış fişi, ödeme kay 
dedici cihaz fişi, 
kamuoyunda sıkça 
kullanılan tabirle 
’yazarkasa fişi' veya 
serbest meslek mak 
buzu olması gerek
mektedir.. Öğrencimi 
zin kendisi veya aile 
bireyleri dışındaki 
kişiler adına düzen

lenmiş fatura veya 
serbest meslek mak
buzları, sigara ve 
alkollü içeceklerden 
ibaret harcamaları 
içeren belgeler kesin
likle teslim edilmeme
lidir. Kampanyaya 
katılmak isteyen 
öğrencilerin, belirtilen 
şartlara uygun 100 
adet belgeyi zarf içine 
koymaları ve zarfın 
ön yüzüne "öğrenci 
nin ad, soyadı, ilköğ 
retim okulunun adı, 
sınıfı, şubesi ve 
öğrenci numarası" 
bilgilerini yazarak 

çekilişe katılabilmek 
için 12 Şubat 2007 ila 
16 Şubat 2007 tarih
leri arasında belirtilen 
birimlerimize bizzat 
veya velisi aracılığıy
la elden teslim 
etmeleri gerekmekte
dir. Her bir 
öğrencimiz kam 
panyaya sadece bir 
kez katılabilecektir. 
Hediye çekilişi, 23 
Şubat Cuma günü 
saat 10.00'da Vergi 
Dairesi Başkanlığı 
Heykel ana hizmet 
binasında 
yapılacaktır"
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Hurda saçları atarken 3. kattan düştü
Bursa'nın Gürsu 
llçesi'nde, çalıştığı 
inşaattaki hurda saç 
parçalarını aşağıya 
atan inşaat işçisi, 
dengesini 
kaybederek 3. • 
kattan yere düştü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kurtuluş

Köpeğe çarpmamak için yol kenarındaki otoparka uçtu
Bursa'nın Karacabey 
llçesi'nde, önüne 
fırlayan köpeğe 
çarpmamak için 
yoldan çıkan otomo
bil, hurda araçların 
bulunduğu otoparka 
uçtu. Kazada hafif 
yaralanan 2 kişi 
ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye göre, 
kaza Karacabey 
çevre yolu kamyon 
garajı mevkiinde 
meydana geldi. 
Bandırma'dan 
Bursa istikametine 
giden Aydın Kula 
(39) idaresindeki 
16 K 9006 plakalı

Türkiye kuraklıkla karşı karşıya

Mahallesi Nene 
Hatun Sokak 
üzerinde bulunan 
Mustafa Çınar 
isimli şahsa ait bina
da çalışan inşaat 
işçisi Ramazan Koş 
(62), hurda saç 
parçalarını aşağı 
attığı 

otomobil, çevre yolu 
kamyon garajı 
mevkiine geldiğinde 
yola fırlayan köpeğe 
çarpmamak için ani 
hareketle direksiyon 

sırada dengesini 
kaybederek 3. 
kattan aşağıya 
düştü.
Şans eseri inşaat 
halindeki binanın 
önünde bulunan 
kum yığınının üzerine 
düşen Koş, 
arkadaşları ve 

hakimiyetini kaybe
dip yoldan çıktı.
Yol kenarında 
bulunan otoparktaki 
hurda araçların 
üzerine uçan araç 

çevreden yetişenler 
tarafından Gürsu 
Devlet Hastenesi'ne 
kaldırıldı.
Koş'un sağlık 
durumunun 
ciddi olduğu 
bildirildi. Polis 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

son anda durabildi. 
Sürücü Aydın Kula 
ve otomobilde 
bulunan Taner 
Paçacı (44) 
otoparkta 
bulunan vatan
daşların yardımıyla 
otomobilden 
çıkartılırken, kazayı 
ufak sıyrıklarla atla
tan yaralılar olay 
yerine gelen 112 
ekipleri tarafından 
Karacabey 
Devlet Hastanesi'ne 
götürüldü. Otomobil 
den çıkan sürücü 
Aydın Kula kazanın 
şokunu üzerinden 
atamadı.

Uludağ eteklerinde 
orman yangını

Uludağ eteklerindeki 
ormanlık alanda 
çıkan yangın, Orman 
Bölge Müdürlüğü 
ve Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekipleri tarafından 
2 saatte söndürüldü. 
İnceleme yapan 
ekipler, yangının 
5 ayrı noktada 
başladığını belirledi. 
Merkez Osmangazi 
llçesi'ne bağlı 
Alacahırka Mahalle 
si'ndeki Eşkıya 
Çeşmesi mevkiinde- 
ki çamlıkta dün öğle 
saatlerinde yangın 
çıktı. Kısa sürede 
büyüyen yangın 
Uludağ'a çıkmak 
isteyen sürücüler 
tarafından fark 
edilerek itfaiyeye 
bildirildi. Orman

Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler ile 
Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekipleri tarafından 
yapılan müdahale 
sonucunda yangın 
2 saat süren çalışma 
sonucunda tama
men söndürüldü. 
Yaklaşık bir dönüm 
alandaki çam 
ağaçlarının zarar 
gördüğü belir
lenirken, bölgede 
yapılan incelemede, 
yangının aynı 
anda 5 farklı 
noktada başladığı 
ortaya çıktı.
Yangınla ilgili soruş
turmaya 
başlanırken, 
jandarma ekipleri 
sabotaj ihtimali 
üzerinde duruyor. •

Türkiye'de ve özellik
le Ege Bölgesi'nde 
mevsim normallerinin 
üzerinde seyreden 
hava sıcaklıları gün 
geçtikçe kuraklık 
endişelerini artırıyor. 
Konuyla ilgili araştır
ma yapan Aydın 
Ziraat Mühendisleri 
Odası, Türkiye'nin 
kuraklıkla karşı 
karşıya olduğunu 
açıkladı.
Türkiye'nin özellikle 
Ege Bölgesinin 
çok kurak bir yıl 
geçirdiğini belirten 
Aydın Ziraat 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Galip Orhan, 
Sonbaharda ekilen 
buğdayların dahi 
halen çimlenmediğini 
söyledi. Son yıllarda 
ki hızlı nüfus artışı, * 
şehirleşme ve sana 
yileşmenin de 
etkisiyle suya olan 
ihtiyacın her geçen 
gün arttığını ifade 
eden Galip Orhan, 
"Küresel ısınmanın 
etkisiyle ve doğal flo
ramızı korumayışımız 
nedeniyle de yarar- 
lanacağırruz su kay

naklarımız azalmıştır. 
Şuan sıkıntıyı 
hissedenler daha çok 
tarımla uğraşanlar, 
çiftçilerdir. Ama yakın 
gelecekte içme ve 
kullanma sularının 
eksikliği hissedile
cek, bundan da tüm 
yaşayanlar olumsuz 
etkilenecektir.
Konuyu dünya 
ölçeğinde baktığımız
da, Türkiye'nin su 
zengini bir ülke olma 
dığını, aksine su var
lığı yönünden fakir 
ülkeler arasında 
olduğunu görürüz. 
Bir ülkenin su zengi
ni sayılabilmesi için 
kişi başına 10 bin 
metre küp su eşiğine 
aşması gerekmekte
dir. Türkiye'de şuan 
bu rakam bin 600 
metre küp. 

önümüzdeki yıllarda 
küresel ısınmanın ve 
nüfus artışının da 
etkisiyle bu rakam 
bin metre küpün altı
na düşerek su fakiri 
bir ülkede yaşıyor 
olacağız.
Bu demektir ki 
su sıkıntısı 
çekeceğiz" 
ifadelerini kullandı. 
"TÜRKİYE SU 
ÇATIŞMALARININ 
ORTASINDA , 
KALABİLİR" 
Türkiye'nin tüm 
doğal kaynaklarını ve 
sulak alanlarını bi 
linçsizce harcayan 
bir ülke olduğunu 
iddia eden Aydın 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı Galip 
Orhan, "Son 40 yıl 
içinde 3 tane Van 
gölü büyüklüğünde 

su kaynağımızı kurut
muşuz. Bu gidişle 
yakında çölleşme 
belirtilerini görebile
ceğiz. Birleşmiş 
Milletlerin hazırladığı 
'Gelecek için tatlı su 
2003' raporuna göre, 
Türkiye 2025 yılında 
ciddi bir su sıkıntısı 
içine girecek. DSİ'nin 
verileri de bunu doğ 
ruluyor. ABD uzay 
araştırmaları merkezi 
NASA kayıtlarına 
göre de 2040'lı yıllar
dan itibaren Türki 
ye'de çölleşme başla 
yacak. Görüldüğü 
gibi Türkiye, su kay
nakları yönünden 
zengin olmamasına 
karşın komşularımı 
zın ve dünyayı yöne 
ten egemen güçlerin 
gözü de, Dicle ve 
Fırat'ın sularında.
BM Dicle ve Fırat 
nehirlerinin uluslar 
arası sular kapsamı
na almak istiyor.
BM raporu; 
2040 yılında 
Ortadoğu'da su 
savaşları yaşanabile
ceği uyarısında 
bulunuldu.

Telefonla konuşurken kapkaç
Bursa'da, cep tele
fonuyla konuştuğu 
sırada arkasından 
gelen bir şahsın 
telefonunu elinden 
alarak kaçtığını 
iddia eden genç 
kız, polise sığındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 
09.00 sıralarında 
Yavuzselim 
Mahallesi Göçmen 
Sokağı üzerinde 
yürüyen Saniye

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

ELkOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464'e mesaj atın.

TEMAğ
www.elkoyiin.comWWW.tema.0CJ.tr

Körfez

A.'nın (21) arkasın
dan gelen bir şahıs, 
genç kızın 'konuş
makta olduğu' cep 
telefonunu elinden 
alarak hızla olay 
yerinden uzaklaştı. 
Sabah saatlerinde 
yaşanan olay son
rasında genç kız, 
polisten yardım 
istedi. Polis ekipleri, 
kapkaççıyı 
yakalamak için 
operasyon başlattı.

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

I

http://www.elkoyiin.comWWW.tema.0CJ.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’nın ilk su kaynağı restore edileli
MÖ. 202 yılında 
Kartaca Komutanı 
Hannibal tarafından 
Pınarbaşı'nda kurulan 
Çarşaf Su Yapısı, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
restore edilerek 
hizmete açıldı. 
Kuruluşundan bu 
yana Bursa’nın su 
ihtiyacının karşılan
masında önemli 
bir yere sahip olan 
ve geniş bir alana 
yayıldığı için "Çarşaf 
olarak adlandırılan 
Pınarbaşı Su Kayna 
ğı, Büyükşehir Beledi 
yesi'nin restorasyon 
çalışmasıyla hayat 
buldu. Tarihi yapının, 
su sesleri arasında 
gerçekleştirilen 
açılışında konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa'ya 
hizmette her konuyu 
bir bütün olarak 
değerlendirdiklerini 
belirtti. 
Büyükşehir 
tarihi mirasa da 
sahip çıkıyor 
Ulaşım sorununu 
çözümlerken, çevreyi 
ihmal etmediklerini, 
kentsel dönüşüm 
projelerini gerçek
leştirirken, tarihi ve 
kültürel mirası göz 
ardı etmediklerinin 
altını çizen Başkan 
Şahin, "15 yıldır 
restorasyonu 
konuşulan Balibey 
Hanı'nı bahar ayında 
hizmete açıyoruz. 
Hanlar Bölgesi'nde 
kamulaştırma için 
ilgilileri davet ettik. 
Kentsel Dönüşüm 
Projesinle Merinos 
tarihi bir mirasın 
çağdaş bir yapı ile 
bütünleşip aynı 
potada buluşacağı 
bir çalışma olacak. 
Bursa’nın simgesi 
olan 100 yıllık 
Tophane saat kulesi,

çevre düzenlemesi 
çalışmasıyla 
bakımsızlıktan 
kurtulurken, Osman 
gazi ve Orhangazi 
türbelerine ayrı bir 
güzellik katıyor" dedi. 
Pınarbaşı Su 
Kaynağı aslına 
uygun restore edildi 
Bugün de tarihin 
karanlıkta kalmış 
izlerinden birini gün 
ışığına çıkardıklarını 
anlatan Başkan 
Şahin, "Bursa hem 
yüzeysel, hem de 
yeraltı su kaynakları
na sahip ender 
şehirlerden biri. 
Bunu da en güzel 
özetleyen kelimeyi de 
Evliya Çelebi söyle 
miş. 'Velhasıl Bursa 
sudan ibaret', insan 
yaşamının vazgeçil 
mez bir unsuru olan 
ve günümüzde 
küresel ısınma ile 
yaşanan kuraklıkla 
değeri daha da iyi 
anlaşılan suyun 
temini konusunda, 
eski çağlardan 
günümüze kadar 
türlü türlü teknolojiler 
geliştirilmiştir. Ama 
Bursa’nın çok zengin 
olduğu yeraltı kaynak 
larını bugüne kadar 
birçok değerimiz gibi 
hoyratça kullanmışız. 
Pınarbaşı Su Kaynağı 
da Bursa'daki 
bolluğun en somut 
örneği" diye konuştu. 
Bursa’nın ilk su 
şebekesi
Pınarbaşı (Çarşaf) 
Su Deposu'nun

Bursa’nın ilk su 
şebekesi olduğuna 
dikkati çeken Başkan 
Şahin, Pınarbaşı 
kaynak bölgesinin 
1885 yılında parmak
lık ile çevrilerek 
korunma altına 
alındığını, 1899 
yılında da Gülçiçek 
Hatun'a vakfiye 
olarak verildiğini 
anlattı. Şahin, 
Bursa’nın kurulduğu 
tarihten itibaren içme 
suyu ve kullanma 
suyu ihtiyacını künk 
ve kente özgü evden 
eve akan sistem ile 
karşılayan Pınarbaşı 
Kaynağı’nın depoya 
alınıp, daha modern 
bir sistem ile şehre 
depolanarak verilme
si işlemine ise 1953 
yılında başlandığını 
kaydetti.
65 bin kişinin su 
ihtiyacını karşılıyor 
Yıllardır bakımsızlık
tan dolayı metruk bir 
yer haline gelen bu 
önemli su kaynağının 
ortalama debisinin 
150 İt. saniye 
olduğunu ifade 
eden Başkan Şahin, 
Pınarbaşı Çarşaf Su 
Kaynağı'ndan günlük 
65 bin kişinin su 
ihtiyacının karşı
landığını bildirdi. 
Kaynağı metruk 
halden kurtarmak için 
öncelikle yapının 
yeni deprem 
yönetmeliğine uygun 
bir biçimde proje
lendirildiğini ifade 
eden Başkan Şahin, 

tescilli yapının içinde 
kullanılır durumda 
olan unsurların aynen 
korunduğuna dikkati 
çekti. Önceki yıllarda 
orijinalliğini bozacak 
şekilde yapılmış 
tadilatları aslına 
döndürdüklerini de 
belirten Şahin, 
taşıyıcı çelik konstrük 
siyon, çatı makasları 
ve kubbelerin 
tamamının 
yenilenerek üzerihe 
betonarme çatı 
döşemesi yapıldığını 
söyledi. Camlardan, 
depo üzerindeki 
beton yüzeye kapı 
girişlerine ve merdi
venlerine kadar 
yapının tüm müştemi
latının aslına uygun 
olarak yenilendiğine 
işaret eden Şahin, 
ayrıca yanındaki 2000 
metreküp kapasiteli 
su deposunun da 
bakımının yapıldığını 
da dile getirdi. 
"Bursa’nın su 
damlası kadar saf 
ruhunu yeni 
nesillere taşıyoruz" 
Bu restorasyonla 
hem Pınarbaşı Su 
Kaynağı’nın korun
masının sağladığını, 
hem de Bursa’nın ilk 
su şebekesinin 
bulunduğu tarihi 
mirasın canlandırıl 
dığını dile getiren 
Başkan Şahin, 
"Güzel Bursa’mızın 
su damlası kadar saf 
ruhunu yeni nesillere 
taşıyoruz. Biz Ahmet 
Hamdi Tanpınar'ın 
'Bursa'da Zaman' 
eserindeki eşsiz 
dizelerinde yer alan 
'Yüzlerce çeşmenin 
serinliğinden, ovanın 
yeşili, göğün mavisi 
ve mimarilerin en 
ilahisi' şiirindeki 
kente hizmet etmenin 
şuurundayız. Zaten 
'İnsanların en hayır
lısı, insanlara hizmet

edendir' sözüne 
inanarak, bu göreve 
talip olduk. Bunun 
için ulaşımı ulaşılan, 
çevresi yaşanabilir, 
tarihi ve kültürel 
mirası yaşayan, doğal 
güzellikleri turizme 
elverişli bir Bursa 
ortaya çıkarmaya 
çalışıyoruz.
Bugün halledemedi 
ğimiz bir sorunun 
nedeni, dün onu 
doğru yapmak için 
zaman ayırmamış 
olmamızdır. Biz aynı 
sorunları geleceğe 
taşımamak için yeni 
sorunlar üretmemek 
için medeniyet nakışlı 
Bursa'mıza layık olan 
hizmeti vermeye 

çalışıyoruz" diye 
konuştu.
Başkan Şahin, 
kaynaktan 
su içti 
Konuşmaların 
ardından, Pınarbaşı 
(Çarşaf) Su Yapısı'nın 
açılış kurdelesini 
Osmangazi Belediye 
Başkan Vekili 
Abdullah Karadağ, 
BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı 
Çetinavcı ve Büyük 
şehir Belediyesi 
Meclis Üyeleriyle bir
likte kesen Başkan 
Şahin, Bursa’nın bir 
bölümünü besleyen 
pınarın kaynağından 
su içerek, davetlilere 
de ikram etti.

112’ye gelen telefonlar şok ediyor
Amasya'da acil ambu 
lansların tamamını 
yönlendiren'112 Acil 
Servis Komuta Merke 
zi, telefon sapıkları 
nın yemeğe çıkma, 
evlenme, cinsel fan
tezilerini anlatma ve 
birlikte olma gibi 
ahlaksız tekliflerinin 
yanı sıra "Canım 
sıkıldı aradım", 
"Eşeğimi kaybettim 
bana yardımcı olun" 
gibi telefonlar nede 
niyle acil vakalara 
müdahale etmekte 
güçlük çekiyor.

Amasya merkez ve 
ilçelerinde bulunan 
ambulansları yön
lendiren 112 Acil 
Servis Komuta 
Merkezi, köylerde 
dahil olmak üzere il 
sınırları içerisinde 
meydana gelen acil 
durumlarda ambulans 
yönlendirme işlemi 
yaparken, çalışanlar 
telefon sapıkları ve 
tacizciler yüzünden 
işlerini yapmakta zor
lanıyor. 112 Acil 
Komuta Merkezi ve 
Ambulans Servisi

Başhekimi Dr. Nilüfer 
Tali, Amasya 
merkezde 16, Merzi 
fon 9, Suluova 9, 
Gümüşhacıköy 6 ve 
Ezinepazar Acil Servi 
si'nde 4 olmak üzere 
toplam 44 doktorun 
yanı sıra paramedik 
ve hemşirelerin görev 
yaptığı 112 Acil Ser 
vis hizmetlerinde en 
çok problemi telefon 
sapıklarından dolayı 
yaşadıklarını söyledi. 
Dr. Nilüfer Tali, "112'yi 
arayanların karşısına 
biz çıkı yoruz.

Görevli arka 
dallarımız arayanların 
verdiği adreslere en 
yakın yerden am 
bulans çıkartıyorlar. 
Amacımız hastalık, 
kaza ve doğal afetler 
de insanlara yardımcı 
olarak hayatta kalma 
larını sağlamak ve 
en yakın sağlık kuru
luşuna yetiştirmektir. 
Çok büyük doğal 
afetlerde 112 dışında
ki ambulansları 
yönlendirme yetkimiz 
de var" dedi. 
Görevlerini yaparken 

karşılaştıkları sorun
ları anlatan Dr. Tali, 
usulsüz arayanlar 
yüzünden çok zor 
durumlarda kaldık
larını, telefonla 
rahatsız edenlerin 
yüzünden acil 
vakalara müdahale 
etmekte güçlük 
yaşadıklarını ifade 
etti. Nilüfer Tali, 
"Merkezde 2 tane 
hattımız var. Öyle 
insanlar var ki 2 tele
fondan arayıp 2 hal
tımızı birden meşgul 
ediyor ve acil vaka 
lara müdahale etme 
mize engel oluyorlar. 
Bunu gerçekten bile 
rek yapıyorlar. 112'yi 

arayan hasta yakınları 
'Acil ambulans istiyo
rum' deyip telefonu 
kapatıyorlar. Ne adres 
veren var ne de bilgi. 
Daha sonra yeniden 
arıyor ve 'Hala ambu
lans gelmedi* diye kü 
fürler savuruyor.
Bazıları hastalarının 
olduğunu söyleyerek 
adres veriyorlar. Ad 
reste verilen mahal le 
ye gittiğimizde böyle 
bir sokak yok, bula 
mıyoruz. Yanlış ihba 
ra yönlendirdiğimiz 
merkezdeki ambulan
sımız bir tane. Gerçek 
bir vaka çıktığında 
oraya yetişmekte zor
luk yaşıyoruz" dedi.
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Bursa’da Change Oto şebekesine darbe
6 ilden çaldıkları 
otomobillere, aynı 
marka hurda veya 
ağır hasarlı araçların 
şasi ve motor numar
alarını takıp Bursa’da 
sattıkları ileri sürülen 
5 kişi gözaltına alındı. 
Zanlıların change 
(değiştirme) 
yapıp sattıkları 
otomobillerin 
tescil belgelerinden 
harekete geçen 
polisin geniş 
çaplı araştırma 
sonucunda şebekeyi 
ortaya çıkardığı

bildirildi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bir sene 
önce merkez 

-Osmangazi llçesi'n- - 
den çalınan bir 
otomobilin izini 
süren Oto Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, 
Kocaeli'nde çalıntı 
otomobille birlikte 
A.D. (38) isimli bir 
şahsı gözaltına aldı. 
Soruşturmayı 
derinleştiren 
ekipler, Bursa'nın

Mustafakemalpaşa 
llçesi'nde kaportacılık 
ve galericilik yapan 
bazı şahısların ağır 
hasarlı otomobilleri 
sahiplerinden 300 
YTL'ye alarak aynı- 
özellikteki çalıntı 
araçlarla şasi ve 
motor numaralarını 
değiştirip 10 bin 
YTL'ye piyasaya 
sattıklarını tespit 
etti.
Mustafakemalpaşa 
Sanayi Bölgesi'ndeki 
işyerlerine 
baskın yapan

ekipler K.K. (23), 
N.K. (34), M.P. (38) 
ve A.B. (36) isimli 
şahısları gözaltına 
aldı. Operasyonda 
7 araç ele 
geçirilirken, bu - 
araçların şasi ve 
motor numaralarının 
değiştirilmesinde 
kullanılan 
malzemelere de el 
konuldu. Zanlılar, 
sorgulamalarının 
ardından 'teşekkül 
halinde oto hırsızlığı' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

Serbest Kürsü
I Tamer SİVRİ

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Genel Başkan Yardımcısı

ENGELLİ ÇOCUK VE GENÇLERİN
CİNSEL EĞİTİMİ (4)

Cepte üçüncü nesil düzenlemesi
Üçüncü nesil cep 
telefonlarıyla ilgili 
düzenlemede 
sona yaklaşılıyor. 
Telekomünikasyon 
Kurumu, görüntü 
ve her türlü veri 
aktarımını sağlayan 
ve üçüncü nesil 
olarak adlandırılan 
cep telefonlarıyla 
ilgili görüşünü 
Başbakanlık'a sundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, üçüncü nesil.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’T
Her Çeşit Emlak Alım, Satım veKiralama Hizmetler^

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, a, Ara?

cep telefonları için 
kurumların ödeyeceği 
lisans bedelinin 
alt sınırı
500 milyon YTL 
olarak öngörüldü. 
Üçüncü nesil 
cep telefonu lisansı 
en az üç kuruma 
verilecek ve 
imtiyaz süresi 
25 yılın altında 
olacak.
Bu arada, cep 
telefonlarında numara 
faşıma uygulamasına 
ilişkin teknik 
şartname üzerindeki 
çalışmalar da 
bitmek üzere.
Bununla ilgili sürecin 
bir ay içinde başla
ması bekleniyor.

Dünden devam ....
Eğitimcilerin yakındıkları konulardan biri 

de küfür etmek, argo kullanmak veya küfür 
niteliğinde hareketler yapmaktır.

Zihinsel engelli çocukların küfür etmeleri 
ve argo kullanmalarının nedenlerinden 
bazıları şunlar olabilir.

"Çocuk evde anne-baba, kardeşlerinden 
veya okulda arkadaşlarından duyuyor ola- 
bilir.Kullandığı kelimelerin anlamını bilmiyor 
olabilir.

"Kullandığı kelimenin karşısındakini incite
ceğini bilmiyor olabilir, söylemek istediği 
şey için uygun kelimeyi bulamamış olabilir.

"Karşısındakini gerçekten kırmak, incitmek 
istiyor olabilir.

"Anne-babasının ilgisini çekmek için kul
lanıyor olabilir.

Aslında hemen hemen tüm çocuklar küfür 
ya da argo sayılabilecek pek çok sözcük 
bilirler. Ancak zihinsel engelli çocuklar 
nerede kullanılıp nerede saklayacaklarını 
denetleyemedikleri için daha çok kullanyor 
gibi algılanabilirler. Aileler öncelikle kendi
leri iyi modeller sunmaya dikkat etmelidirler. 
Çocuğun kelimenin anlamını bilip bilmediği 
ve biliyorsa neden kullanmak istediği 
gözlenmelidir. İstenmeyen sözcük yerine 
kullanabileceği seçenekler sunulmalıdır. Bu 
alternatif sözcük çocukla beraber bulu 
nabilir.

Ergen yaştaki engelli kızlar için en önemli 
konu menstruasyondur. Genç kızlar mutlaka 
konuyla ilgili önceden bilgilendirilmeli, 
psikolojik olarak hazırlamalıdırlar.
Vücudunun büyüyüp olgunlaştığı için bu 
olayın yaşandığı, artık genç kızlığa adım 
attığı anlatılmalı ve bunun yanında bakım ve 
temizlik konusunda da rehberlik edilmelidir. 
İlk menstruasyon erkeklerin erkekliğe adım 
atması sayılan sünnette olduğu gibi minik 
bir kutlama ile kutlanabilir.

Cinsellik, yaşamımızın ve kişiliğimizin çok 
önemli bir parçasıdır. Normal ve engelli tüm

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

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

Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.
_ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde.115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Eski Pazar Cad. 100 m 2 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

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Mac/de ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

köhulard;

■■■ GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ihtiyaçları olduğu ve tabii ki yaşlarına, 
toplum içindeki konumlarına, ahlaki değer
lerine ve bireysel özelliklerine göre değişse 
de cinselliği yaşamaya hakları olduğu 
unutulmamalıdır.

Yeni öğretmenlerde atama heyecanı
Binlerce yeni öğretmenin atamaları bugün yapılacak.
Milli Eğitim 
Bakanhğı'mn 
kadrolu öğretmen 
atamaları bugün 
yapılacak. 
Adaylar için 
T Şubatta başlayan 
başvuru süresi, 
sona erdi.
Bilgisayar 
ortamında gerçek
leştirilecek 
atamalar, bugün 
Milli Eğitim 
Bakanlığı merkez 
binasında yapılacak. 
Böylece, ilk atama, 
açıktan atama ve 
açıktan ilk atama 
yoluyla 
28 branştan 
toplam 10 bin

öğretmenin görev 
yerleri belirlenecek. 
Rize'de bulunacak 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik de 
törene uydu

konferans 
sistemiyle katılıp 
öğretmenlerin 
heyecanına ortak 
olacak.
Atanan öğretmenler 
12 Şubatta göreve 
başlayacak.
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12,8 milyar YTL vergi ödenmedi
Kayıp j/e kaçak bir 

yana, mükellefler 
2006 yılında devlete 
beyan ettiği 150 mil
yar 304 milyon 839 
bin YTL'verginin 12 
milyar 830 milyon 
514 bin YTL'sini 
ödemedi.
Ülke genelinde tahsil 
edilen vergilerin 
yüzde 56,9'unu da 
özel tüketim vergisi 
ile katma değer ver
gisi oluşturdu. 
Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, geçen yıl 
tahakkuk eden 
verginin yüzde 
91,46'lık bölümü 
yatırıldı.
TÜPRAŞ'ın özel

Otomotiv, ilk ayda 
ihracata çalıştı
Otomotiv sektöründe 
geçen ay, toplam ta 
şıt aracı üretimi ge 
çen yılın aynı döne
mine göre yüzde 26 
artarak 72 bin 552 
âdede ulaştı.
Otomotiv Sanayi 
Derneği'nden (OSD) 
yapılan açıklamaya 
göre, pazardaki top 
lam taşıt aracı satış 
lan, Ocak ayında 24 
bin 666 adet olarak 
gerçekleşti .Toplam 
satışlar geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 18 oranında 
azaldı. Otomobil 
satışları da 16 bin 
506 adetten 13 bin 
186 adede geriledi. 
Geçen yıla göre satış 
lar yüzde 20 oranın
da düşüş gösterdi.
Toplam taşıt aracı 
üretimi, 2006 yılı 
Ocak ayına göre 
yüzde 26 artış ile 72 
bin 552 adet olarak 
gerçekleşti.
Otomobil üretimi ise 
yüzde 38 artarak 29 
bin 354 adetten, 40

durumu nedeniyle 
yüzde 97,79'luk tahsi
lat oranına ulaşan 
Kocaeli, hariç tutul
duğunda, İstanbul, 
Türkiye'nin vergi 
tahsilatında en 
başarılı ili oldu.
Vergi tahakkuku 62 
milyar 832 milyon 
YTL, vergi tahsilatı 

bin 533 adede 
yükseldi.
2007 yılı Ocak ayın
da üretim, otobüste 
yüzde 56, kamyonet 
te yüzde 16, büyük 
kamyonda yüzde 15 
ve midibüste yüzde 
3 artarken, minibüs 
te yüzde 20, küçük 
kamyonda yüzde 35 
azaldı. Geçen ay 
toplam sektör ihra
catı 2006 yılının aynı 
dönemine göre 
yüzde 45 oranında 
artarak 1,2 milyar 
doları aştı.Türkiye 
ihracatında ilk sırada 
yer alan otomotiv 
sanayinin, toplam 
ihracattaki payı 
yüzde 18,3 
oldu.Türkiye'nin 
Ocak ayında toplam 
taşıt aracı ihracatı, 
yüzde 41 oranında 
artarak 50 bin 867 
adete yükseldi. Bu 
dönemde otomobil 
ihracatı ise yüzde 58 
oranında artarak 17 
bin 765 adetten 28 
bin 30 adede çıktı.

ise 58 milyar 663 
milyon YTL olan 
İstanbul'da yüzde 
93,37'lik tahsilata 
rağmen, 4 milyar 168 
milyon YTL tutarında 
vergi toplanamadı. 
Tahsilat oranında 
Kocaeli, İstanbul ve 
Tunceli’nin hemen 
arkasında yer alan

Cep telefonunda 
AB’den hızlıyız
Abone sayısı milyo 
nu geçen Türkiye'de 
cep telefonu kullanı 
alarmın her 20 ayda 
bir cihaz değiştirdiği, 
bu rakamın AB ülke 
ierinde 24 ayı geçtiği 
bildirildi.
Mobil İletişim Sistem 
leri ve Araçları Işa 
damları Derneği 
(MOBİSAD) Genel 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Uğur Çetin 
dağ, yaptığı açıkla
mada, cep telefon
larının, son yıllarda 
insan yaşamı ile 
bütünleştiğini, sade 
ce konuşmada değil, 
veri alışverişindeki 
etkinliğinin de gide 
rek arttığını söyledi. 
Bu etkinliğin, 3'ncü 
nesil teknolojinin 
devreye girmesiyle 
daha da artacağına 
inandıklarını belirten 
Çetindağ, yeni 
teknoloji, yeni ürün 
ve hizmetlerin, 
şimdikinden daha 
farklı özelliklere 
sahip yeni modelleri 
gündeme getirdiğini

İzmir'de de 14 milyar 
917 milyon YTL'lik 
verginin, 1 milyar 24 
milyon YTL'si tahsil 
edilemedi. Bu rakam, 
Vüzde 90,29 tahsilat * 
oranına sahip 
Ankara'da da 
1 milyar 774 
milyon YTL olarak 
belirlendi.
2006 yılında, 
Hazine'nin yüzünü, 
özel tüketim vergisi 
ve katma değer ver
gisi güldürdü. Gelir 
vergisinden 
Hazine'nin kasasına 
28 milyar 983 milyon 
YTL girerken, beyan 
edildiği halde öden
meyen gelir vergisi 
tutarı 4 milyar 467 
milyon YTL'yi buldu.

1 kişinin yoksulluk 
sınırı 1.107 YTL

ifade etti. Türkiye'de 
cep telefonunun orta 
lama kullanım süre 
sinin 20 ay seviyesin 
de olduğunu belirten 
Çetindağ, şöyle ko 
nuştu: 'AB üikeie. 
rinde ise bu süre 24 
ayın üstünde. Türk 
cep telefonu kul
lanıcıları AB vatan
daşlarından daha sık 
cihaz değiştiriyor. 
Cep telefonu ticareti
ni yapan kesimi tem
sil etmemiz açısın
dan bakıldığında, bu 
durumu olumlu de 
ğerlendirmemiz bek
lenebilir ya da tah
min edilebilir. Ama 
biz böyle düşün 
müyoruz. Çünkü bu 
cihazların tamamı 
ithal edil mekte. 
Kullanım sü resinin 
daha uzun tutulması, 
ülke eko nomisi 
açısından önemli. 
Aynı zamanda ikinci 
el alım 
satıma bir düzen 
getirilerek, ülke 
ekonomisine katkı 
sağlanabilir.1'

Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan, 
"Ocak Ayı Asgari Geçim Endeksi"nde, 
çalışan bir kişinin yoksulluk sınırının bin 107 
YTL 30 YKr'ye yükseldiği bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumundan alınan 2007 
Ocak fiyatlarına göre yapılan araştırma 
sonucunda hazırlanan endekse göre, çalışan 
bir kişinin yoksulluk sınırı bin .
107 YTL 30 YKr'ye yükseldi. 
Dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 
2 bin 225 YTL 13 YKr olarak belirlendi. 
Sonuçların, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim 
sınırının bir önceki aya göre yüzde 5.63 
oranında arttığını gösterdiği ifade edilen 
endekste, çalışan tek kişinin açlık sıpırının 
ise bir önceki aya göre yüzde 5.03 
oranında artarak 848 YTL 85 YKr'ye 
yükseldiği ifade edildi.
Araştırmada, 4 kişilik bir ailenin ortalama 
gıda ve barınma harcamaları toplamının ise 
Ocak ayında 842 YTL 25 YKr olarak tahmin 
edildiği belirtildi.

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır

513 96 83 GEMLİK

KAYIP
Gemlik Kaymakamlığı 31/05/2000 tarih ve 
B.05.EGM.4.16.28.07 sayılı onayı üzerine 
düzenlenip Gemlik Emniyet Müdürlüğü 
tarafından verilen “Makbule Bulut adına 
düzenlenmiş İçkisiz istirahat ve Eğlence 

Yeri Sinema" işletme ruhsatı kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

Varisi / Oğlu Necdet Bulut

ELEMAN ARANIYOR ELEMANLAR ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
Yetiştirilmek üzere 

çırak aranıyor.
BAŞAK PASTAHANESİ

Yeni Pazar Cad. Balıkçılar Karşısı
GSM: 0.505 304 81 43-Tel: 514 68 57

Ön muhasebe bilen ve bilgisayar kullanabilen
BAYAN ELEMAN

Tecrübeli BAY ve BAYAN garson alınacaktır.
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatlann şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

MERMER GRANİT FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK MADEN MÜHENDİSİ 

ARANMAKTADIR.
TEL: 0 224 514 M 21 - 514 03 06
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Çocuğunuz uyuşturucu 
kullanıyorsa mutlaka okuyun
Dünden devam 
Çocuğun arkadaşları 
tarafından sürekli 
kullanılması ya da 
çocuğun örtülü bir 
depresyon geçirme-^ 
si, aile içi sorunlar, 
aile içerisinde anne 
ya da babadan 
birinin madde bağım
lısı olması, alkol ba 
ğımlısı olması çocu 
ğun madde bağım
lılığında bir etkendir. 
Bu nedenlerin hepsi 
ya da sadece biri bile 
çocuğun yönlenme 
sinde etkilidir. Madde 
kullanmayı özellikle 
çocuğun modelleme 
ile ilişkisine bağlaya
biliriz. Çocuk ya 
arkadaşından birini 
ya da anne babasın
dan birisini model 
alır. Çocuğun çevre 
sinde ve ailesinde 
böyle modeller var 
sa, maddeye yönel 
me riski çok daha 
yüksektir. Ailede 
sigara içen ebevey 
nin olması, çocuğu 
sigara bağımlılığına 
yatkın hale getiren 
en etkin sebeplerden 
birisidir.
BİR GENCİN

I MADDE KULLANDIĞI 
NASIL ANLAŞILIR? 
BELİRTİLERİ 
NELERDİR?
Madde ve uyuşturu
cu kullanan bir çocu 
ğun her şeyden önce 
tutum, davranış ve 
psikolojisinde belir
gin değişikler yaşa 
nır. içine kapanabile
ceği gibi aşırı hare 
keti ili k gözlenebilir. 
Öfke, kızgınlık patla
malardın yanı sıra 
yalan söyleme gibi 
uyum ve davranış 
sorunları baş göste 
rebilir. Çocuğun ders 
kalitesinde düşme, 
sınıfta kalma ya da 
okulda öğretmenleri 
tarafından sürekli 
uyarı cezalan aldığı 
gözlenir. Bedeninde 
belirgin değişiklikler 
ortaya çıkar. Aşırı 
kilo kaybı, kollarında 
iğne izleri, sürekli 
öksürmesi, gözlerin 
de kızarıklık, uyku 

, düzeninde bozukluk, 
oluşur. Arkadaş

grubu değişir, giyim 
tarzı değişir, kolların
da dövme ya da 
kesikler görülür. 
Madde bağımlısı 
çocukların anne ve 
babalarının tutum
larında, çocukluk 
dönemi gelişim 
sürecinde ciddi 
olumsuz, yanlış yak
laşımlar olduğu 
anlaşılıyor. Özellikle 
madde bağımlılığının 
bir sebep değil, 
çocuğun yaşadığı 
birçok olumsuzluğun 
sonucu olduğunu 
bilmek gerekiyor. 
Bunun sebepleri 
önce aile içerisinde, 
anne ve babanın 
çocukla ilişkilerinde 
aranmalı. Eşler 
evlilik yaşantısında 
bir ahenk sağlaya
mazsa, ilişkilerini 
duygusal anlamda 
uyumlu yürütemez 
se, bu durum çocuk
ların doğumuyla bir
likte ortaya çıkan 
anne ve babalık 
rolüne de olumsuz 
yansıyor. Özellikle 
ekonomik ve eğitim 
düzeyi yüksek ailel
erde eşler arasındaki 
boşanmış anne-baba 
sorunları neticesinde 
çocuklar psikolojik 
olarak etkileniyor. 
Anne-babasının 
çatışma alanı haline 
gelen çocuk onlar
dan uzaklaşıyor.
Eşler, kendi araların
daki çatışma ve 
problemi çocuk 
üzerinden gidermeye 
çalışıyor. Dolayısıyla 
çocuk, sorunun bir 
parçası haline geli 
yor. Eşiyle ilişki 
sorunu yaşayan bir 
kadın, çocuklarını evi 
bırakıp gitmekle 
tehdit ediyor. Anne- 
baba arasında işbir
liği yoksa, ilişki 
problemlerini 
çocuklar üzerinden 
gidermeye 
çalışıyor, çocuklarını 
kendi sorunlarına 
alet edi yorlar. Bu, 
çocukları duygusal, 
ruhsal yönden, 
kişilik 
gelişimi yönünden. ' 
olumsuz etkiliyor.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden 7 YAŞ

Kış aylarında yanık vakaları arttı
Samsun Devlet 
Hastanesi Yanık 
Tedavi Ünitesi 
Sorumlusu Çocuk 
Cerrahi Uzmanı 
Opr. Dr. Ali Osman 
Katrancı, özellikle 
kış aylarında 
sobaların 
kurulmasıyla birlikte 
yanık vakalarında 
artış olduğunu 
belirterek, 
"Yanık vakalarında 
ilk müdahale 
soğuk suyla yapılmalı, 
yanan bölgeye 
yoğurt, diş macunu 
ve salça sürül 
memeli" dedi. 
Özellikle soba üzerine 
konulan çaydanlık 
ve diğer su

ısıtıcılarının 
devrilmesi sonucu 
yanık vakaları oluş
tuğunu kaydeden 
Opr. Dr. Ali Osman 
Katrancı, "Özellikle 
kış aylarında soba 
yanığı, sobanın 
üzerine ısınması 
için konulan suyun 
devrilmesi sonucu 
yanık ve elektrikli 
ısıtıcı yanıklarında 
artış görülüyor. 
Dikkatsizlik ve 
tedbirsizlik sonucu 
çocuklar daha çok 
yanık olaylarıyla karşı 
karşıya kalıyor. 
Ev içi kazalarda 
daha dikkatli olunmalı, 
özellikle yanık 
vakalarında giysi

acil olarak çıkartılmalı 
ve yanan bölgeye 
soğuk su dökülmeli.

Soğuk su 
dökülmesi 
oldukça önemli. 
Kesinlikle yanan 
bölgeye hiçbir 
şey sürülmeden, 
mikrop kapmasını 
önlemek için temiz 
bir bez konulup 
sağlık kuruluşuna 
başvurulmalı" 
diye konuştu. 
Katrancı, 
bazı vatandaşların 
yanan 
bölgeye yoğurt, 
diş macunu ve 
salça sürdüğünü 
hatırlatarak, bu 
durumun son

derece zararlı 
olduğunu 
söyledi.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

EVDE ÇOCUK BAKILIR
Manastır’da Kaloriferli evde 

0-6 yaş arası 
ÇOCUK BAKILIR

Tel : 0.537 697 01 42

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
BEYNELMİLEL
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER
IRAK

Seanslar
11.45 - 14.15 - 16.00 • 18.00 • 20.00
14.00- 16.15- 18.15-20.15

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
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Nefes tota enliliği etkiliyor
Samsun Diş Hekimleri 
Odası Başkanı Abdul 
lah İlker, ağız kokusu
nun sosyal ilişkileri 
olumsuz etkilediğini 
belirterek, "Kötü ağız 
kokusu, çoğu zaman 
mahcubiyete, sosyo- 
psikolojik problemlere 
sebep olur; hatta 
evli likleri bile 
etkileyebilir" dedi. 
Ağız boşluğunda 
yaşayan bakterilerin 
artıkları olan sülfürlü 
bileşiklerin kötü 
kokuya yol açtığını, 
ölü veya ölmek üzere 
olan bakterilerin sül 
für bileşikleri açığa 
çıkardığını ifade eden 
İlker, bakteri tabaka 
lan ve yiyecek artık
larının dilin arka 
tarafında biriktiğini, 
dilin yüzeyi oldukça 
pürüzlü bir yapıda 
olması nedeniyle bak
terilerin yaşamasına 
elverişli bir özelliğe 
sahip olduğunu söyle
di. Büyük miktarda 
sülfür bileşiklerinin 
dilin arka tarafında 
kısa sürede ürediğini 
ve biriktiğini dile 
getiren İlker, "Eğer diş 
yüzeyi temizlenmezse 
kısa sürede bakterile 
rin yaşamasına elve 
rişli bir hal alır. İleri 
derecede dişeti rahat

sızlığına sahip olanlar
da kişinin kendi başına 
temizleyebilmesi pek 
mümkün olmayan, 
ulaşılamayan alanlar 
vardır. Derin dişeti 
cepleri gibi böyle alan
lar da kötü kokuya 
sebep olur. Şanslıyız 
ki, ağız boşluğundan 
kaynaklanan kötü 
kokuların tedavisi kısa 
sürede sonuç vermek
tedir ve problem 
halledilebilmektedir" 
diye konuştu.
Nefes kokusunun 
önlenmesi için tedavi 
yöntemleri hakkında 
bilgi veren İlker, 
"Diş problemleriyle 
diğer patolojik 
nedenlerin tedavisini 
yaptırın. Tam bir 
ağız muayene si olun. 
Koku testleri 

uygulanabilir ki, bu 
testlerle uçucu sülfür 
gazları ve halitosis 
hastalığının boyutları 
tespit edilir. İleri dişeti 
hastalıkları veya diş 
çürükleri tedavi edil 
melidir. Ağız enfeksi 
yonları yok edilmeli, 
gömük, sorunlu dişler 
çekilmelidir. İyi bir ağız 
hijyenine özen göster
ilmeli, dişlerin tüm 
yüzleri ve dil sırtı temiz 
tutulmalıdır. Ağız 
enfeksiyonları tedavi 
edildikten son ra gar- 
garalar ve diş macun
ları aa yardımcı ola- . 
bilir; Ağız kuruluğuna 
mani olmak gerekli ve 
bunun için gün boyu 
su içilmeli. Tükürük 
salgısını 
hareketlendirilerek, 
bakteri oluşumunu 

önlemek için ağzın 
oksijen almasına . 
yardımcı olur. Şeker 
siz sakız çiğnemek 
bunun en kolay yolu 
dur. Bu arada mentollü 
pastillere dikkat 
edilmeli. Kokuyu 
giderir gibi görünse de 
kuruluğa neden olur. 
Su içeriği bol olan 
domates, kereviz, 
pırasa gibi sebze ler ve 
meyvelerden elma 
muhteşem bir ilaçtır, 
tüketilmesi gerekli. 
Yiyeceklerinizin 
üze rine maydanoz 
doğranması 
faydalı olur" 
şeklinde konuştu. 
Sarımsak, soğan ve 
baharattan kaçınıl
ması, yenecekse pişi 
rerek yenmesinin ter
cih edilmesi gerektiği
ni vurgulayan İlker, 
şunları kaydetti: 
"Dilinizin üzerinde 
biriken bakterileri temi
zlemek için 
bir dil raspası kullanın 
veya fırçalama sırasın* 
da dilinizi temizleyin. 
Kahve taneleri çiğne 
yin, portakal veya 
limon kabuğu emin. 
Alkol ve siga rayı 
bırakın. Kötü ağız 
kokusundan şikayet 
edenler bu konunun 
üzerine gitmelidir. “

Kalbinizi üzümle

Cardiovascular 
Research (Kardiyö 
vasküler Araştırma 
lar) dergisinde 
yayımlanan çalış
maya öncülük eden 
Doktor Valeriea 
Schini-Kerth, 
üzüm suyunun kalp 
hastalıklarına karşı 
kırmızı şarâpla 
aynı etkiyi göstere-

I bildiğini bu 
bulgunun önemli

I olduğunu belirtti.
। Çalışma 

çerçevesinde, 
Strasbourg Louis 
Pasteur Üniversitesi 
araştırmacılarının, 
iri taneli siyah 

üzümün (concord) 
suyunu deneye 
tabi tuttukları 
ifade edildi.
Kırmızı şarabın ve 
bazı üzüm çeşitleri 
suyunun kardiy- 
ovasküler hastalıklar
la ilgili bir proteinin 
üretimini durdura- 
bilen yüksek 
düzeyde polifenöl 
içerdiği kaydedildi. 
Schini-Kerth, 
her üzüm suyunun 
aynı etkiye sahip 
olmadığını hatır
latarak, polifenol 
içerenlerin 
koruyucu olabileceği
ni vurguladı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DÂİRELER 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. 51312 86
Milli EğtMd. 513 1174
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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mud. 513 10 45
Üçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)51612.12
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. 513.10 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur .514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz, 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 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
Otobüsİşlet. 5134521-122 
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 613 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
10 Şubat 2007 Cumartesi 

FATİH ECZANESİ 
11 Şubat 2007 Pazar 
GEMİÇ ECZANESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2669 

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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Özdilek, 25 yıl ve üzeri evli 20 müşterisine özel akşam yemeği verecek.

Özdilek'ten Sevgililer Günü sürprizi
14 Şubat Sevgililer 
Günü nedeniyle 
armağan ürün 
yelpazesini 
genişleten 
Ozdilek Gemlik 
Hipermarketi'nde 
Sevgililer Günü 
için özel sürpriz 
hazırlandı. 
Özdilek Halkla ilişki 
ler ve Tanıtım Sorum 
lusu Fuat Sığak, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 14 Şubat 
Sevgililer Günü 
akşamı, 25 yıl ve 
üzeri evli 20 müşteri
sine Özdilek Restau- 
rant’ında unutulma 
yacak bir akşam 
yemeği ikramında 
bulunacaklarını

bildirdi. Yapılan 
açıklamada evli 
çiftlerin en geç bu 
akşam Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
Danışmalık Birimine 
evlilik cüzdanlarının 
fotokopileri ile 
başvuracak. 

ilk başvuran 20 kişi 
bu sürpriz hediyeden 
yararlanabilecek. 
BİNBİR ÇEŞİT 
ARMAĞAN 
Özdilek Halkla 
İlişkiler Tanıtım 
Sorumlusu Sığak, 
tüm Özdilek Alışveriş 
Merkezleri’nde 
Sevgililer Günü 
için kadın erkek 
giyim, aksesuar, 
kozmetik, ev araç 
gereçlerinde 
birbirinden 
şık ve güzel 
hediye 
seçenekleri 
hazırladıklarını 
hatırlatarak, 
"Sevgilisi için 
romantik 
bir ortam 
oluşturmak

isteyenler özdilek 
reyonlarından bir
birinden güzel 
binbir çeşit ürünleri 
bulubilirler." 
dedi.

DYP ilçe Başkanı Faruk Güzel’in 
ilk torunu doğdu

Faruk Güzel
dede oldu

Doğruyol Partisi 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel dede oldu. 
Faruk Güzel’in 
Bursa’da Emre 
Güneri ile evli 
olan kızı Gökçe 
Güneri, 7 Şubat 
2007 günü 
saat 10.30 da 
Bursa Acıbadem 
Hastanesi’nde 
3 kilo 550 gram 
ağırlığında 
bir erkek çocuğu 

dünyaya getirdi. 
Kızından ilk 
torun sahibi 
olan Faruk Güzel 
doğum haberini 
alınca Acıbadem 
Hastanesi’ne 
koştu.
“Dede olmanın 
ilk kez tadını 
çıkarıyorum” 
diyen Güzel 
torununa Yunus 
adını koyduklarını 
söyledi.

ı
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DÜĞÜN 4 NİKAH 4 SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE TEMEKLİ-YEMEKSİZ HİZMETİNİZDEYİZ 
Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak - GEMLİK Tel: |0.224| 513 12 72



^hmet Yıldırım adlı yaşlı bir şahsın deniz kıyısında cesedi bulundu

İntihar mı, cinayet mi?
Bir süredir ailesi tarafından 

aranan kalp ve kanser hastası 
Ahmet Yıldırım (80) adlı şahsın 
cesedi, Manastır’da Mehmet Gür 
büz Sitesi önlerindeki kumsalda 
bulundu. Polis cinayetin nedenini

Haberi sayfa 3’dearaştırıyor.

Yanık ceset cinayetinin 
gizi aranan Avukat 

bulununca çözülecek
Karacaali Köyü Çöplüğünün önünde öldürüldükten sonra 

yakılan cesedin Umurbeyli Halil Marangoz’a ait olduğunun belir
lenmesinden sonra Marangoz ile en son görülen Avukat Mehmet 
Çatak’ın yakalanması ve cinayetin sırrının çözülmesi bekleniyor. 
Çatak için yurt dışına çıkış yasağı da konmuştu. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
12 Şubat 2007 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

B YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 

Goldstar Ceimal Turan 
Babrika & 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

Kırmızı beyazlılar 2006-2007 futbol sezonunu Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen törende başlattı

Gemlikspor sezonu şampiyonluk hedefiyle açtı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kanşık ilişkiler..
Hrant Dink cinayetinden sonra yaşanan

ları hep birlikte izliyoruz.
Allahtan katil yakalandı.
Ya yakalanmasaydı?
O da faili meçhuller arasında kaynayıp 

gidecekti.
Dink cinayetinin temelinde yatan sapık 

“milliyetçilik” duygularıdır.
Türkçü ve İslamcı bir partinin gençlik 

kollarında yetişmiş birkaç sapığın, başlat
tıkları bireysel eylemler giderek karmaşık 
hal alıyor.

Katille çekilen hatıra! fotoğrafları 
güvenlik güçleri tarafından basına 
sızdırılıyor.

Bir bakıyorsunuz “Ahi’lerden biri polis 
ajanı çıkıyor. Bu abi azmettirici Yasin 
Hayal’i izleyerek polise bilgi veriyor. Ama 
bir süre sonra ipler kopuyor. Bu kez basına 
başka bir güvenlik grubu tarafından yine 
görüntüler sızdırılıyor..

Devletin kurumlan birbirine giriyor.
Hrant Dink’in ölüm kararı çok önceler

den alınıyor ve bu bilindiği halde önlem 
alınmıyor.

Karmaşık ilişkiler, çirkin işler..
Kısacası işin içinde yine devlet var.
Devlet vatandaşını yaşatacağına, 

öldürülmesine seyirci kalıyor.
Hukuk devletinde mi yaşıyoruz guguk 

devletinde mi belli değil.

Gemliksporlular, dün 
düzenledikleri görkemli 
törende 2006-2007 
futbol sezonunu açtı. 
Törene katılan AKP 
Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu yaptığı 
konuşmada, Kapalı Spor 
Salonu’nun 19 Mayıs 
törenlerine yetiştirile
ceği müjdesini verdi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ise, “Gençlerimi 
zi kötü alışkanlıklardan 
kurtarmak için onlara 
sporu aşılamalıyız" dedi. 
Çok sayıda taraftarında 
katıldığı törende, 
kesilen kurbanın kanlan 
futbolcuların alınlarına 
sürüldü. Sayfa 5’de

Rotaract gençlerden köy 
okullarına kitap desteği

Gemlik Rotaract Kulübü üyeleri kendi 
aralarında topladıkları kitapları köy okulları
na dağıtılmak üzere ANAÇEV Başkanı 
Muhsin Okgil’e teslim etti. Haberi sayfa 4’de

Ders zili çaldı 
İlk ve ortaöğretim okullarında 26 Ocak 2007 
günü başlayan yarıyıl tatili bugün sona erdi. 
2006-2007 eğitim ve öğretim yılında 19 
Haziran 2007 tarihine kadar Türkiye’de 
toplam 14 milyon öğrenci ve 600 bine yakın 
öğretmen, Gemlik merkez ve köylerinde ise 
7 lise ve 25 ilköğretim okulunda toplam 17 
bin öğrenci bugün ders başı yaptı.
Öte yandan öğrenci Seçme Sınavı ile 
meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş 
için başvuruların bugün başladığı açıklandı.

Haberi sayfa 7’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hrant Dink 
'cinayeti ve ardından 
düzenlenen 
törenden sonra 
Türkiye’de “mil
liyetçilik” moda 
oldu.

Kanallar arasında 
anlı şanlı yazarlar, 
siyasetçiler ve bilim 
adamlarının yarış
macı olarak katıldık
ları kim daha “mil
liyetçi program 
yapıyor” yarışması 
başladı.

Ama kimsenin 
sözden öze geçme 
ye niyeti yok..

Amaç üzüm 
yemek değil ki..

Varsa yoksa fır
satları değerlendir 
mek ve çıkarlara 
“tahvil”etmek..

Oysa tehlikeli bir 
biçim alan ve hızla 
ayrışmayı körükle 
yen “milliyetçi lik” 
dalgasının farkına 
varmak ve emperya 
üstlerin ekmeğine 
yağ sürmemek 
gerekiyor.

i Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Milliyetçilik

Atatürk milliyetçi 
ligi şöyle tanımlıyor:

"Türkiye 
Cumhuriyetini kuran 
Türk halkına, Türk 
milleti denir (1930).

Diyarbakırlı, Vanlı, 
Erzurumlu, TrakyalI 
her bir soyun evlat
ları ve aynı cevherin 
damarlarıdır (1923).

Biz doğrudan 
doğruya milliyet 
perveriz ve Türk 
milliyetçisiyiz. 
Cumhuriyetimizin 
dayanağı Türk 
toplumudur. Bu 
toplumun fertleri ne 
kadar Türk kültürü 
ile dolu olursa, o 
topluma dayanan 
Cumhuriyet de, o 
kadar kuvvetli olur 
(1923).

Biz öyle mil
liyetçileriz ki, bizimle 
işbirliği yapan 
bütün milletlere 
saygı duyarız. 
Onların milliyet
lerinin bütün gerek
lerini tanırız.

Bizim milliyetper 
verliğimiz her halde 
bencil ve gururlu bir 
milliyetperverlik 
değildir (1920)."

Ümmetçi OsmanlI 
toplumundan ulus 
devlete dayalı 
Türkiye Cumhuri 
yeti’ni yaratan 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün çizdiği 
Milliyetçilik yolu, 
geleceğe dönük 
Demokratik 
Milliyetçiliktir.

Mustafa Kemal 
Atatürk Türk 
milliyetçiliğini, 
saldırgan ve ırkçı 
bir biçimde değil, 
adalete dayalı, 
eşitlikçi bir 
yaklaşımla ele 
almıştır. (*)

Yani Türkiye 
Cumhuriyeti ve 
Türkler, kendilerini 
öteki devletlerden ve 
milletlerden üstün 
görmezler, onlarla 
eşit ve adil haklar 
isterler; Atatürk 
Türkiye'sinin

"Milli Eğitim strate
jisinin" ürettiği 
demokratik mil
liyetçilik, eşitlikçidir, 
adaletçidir, laiktir, 

Kendine göste 
rilmesini istediği 
saygıyı öteki kimlik
lere de gösterir, 

Savaşa ve 
sömürüye karşıdır.

Günümüzde 
geçmişin kanlı 
mirasıyla lekelenmiş 
faşist milliyetçilik , 
kendini öteki kimlik
lerden üstün görür, 
ayrılıkçıdır, 
ümmetçidir, saldır
gandır, sömürüden 
yanadır.

Tehlike, ümmetçi 
dincilikle faşist mil
liyetçiliğin ittifak 
halinde Türkiye'yi bu 
yoldan saptırmasın- 
dadır.

Türk milliyetçiliği, 
tarihi köklerindeki 
gibi emperyalizme 
karşı olabilir; 
devrimci ve halkçı 
olabilir.

Ne var ki...

Karşı-devrim; 
devrimci ve halkçı 
milliyetçilik yerine, 
ABD patentli Türk- 
İslam Sentezini 
benimsiyor ve 
sürekli dinamik 
tutuyor.

Irkçı ve faşist 
partiler de bu duru
ma çanak tutuyor.

Oysa gerçekler 
bizim kuş 
beyinlilerin kavra
mayacağı kadar acı..

Türkiye Küçük 
Amerika sürecine 
sokulunca, önce mil
liyetçilik ve halkçılık 
birbirinden koparıldı. 
Milliyetçiler, ABD'nin 
Soğuk Savaş 
görevlileri haline 
getirildi, halkçılar ise 
sosyal demokrat
laştırılarak yine 
emperyalizmin dene
timi altına alındı.

Ne milliyetçilik 
kaldı, ne de 
halkçılık..

Ülkemizde ken
disini "milliyetçi" 
olarak tanımlayan 
işçilerden köylülere, 
kent küçük-burju- 
vazisinden orta bur
juvaziye kadar geniş 
bir halk kitlesi var.. 
Bu insanlar gerek 
Irak işgali, gerek 
AB yaptırımları, 
gerekse IMF

dayatmaları karşısın
da duydukları tep
kiyi "milliyetçilik" 
olarak algılıyorlar.

Ancak;
Yaklaşan seçim 

ortamında, "türkçü- 
faşistler" ile "islam- 
cı-faşistler", etnik 
yapıyı sürekli kaşı
yarak "yükselen 
milliyetçilik" dal
gasından pay kap
mak için geleneksel 
"milliyetçi" söylem
lerle bu tepkileri 
bünyelerinde topla
maya çalışıyorlar..

Bu koşullarda 
görev, anti- 
emperyalist mücade
leyi anti-faşist ve 
laikçi mücadeleyle, 
birleştirmek ve 
bütünlemektir.

Anti-oligarşik 
nitelik taşımayan 
anti-emperyalist 
mücadelenin, halk 
kitlelerini faşistler ile 
şeriatçılar arasına 
sıkıştırmaktan 
başka hiçbir şeye 
yaramayacağı açık
tır..

Bağımsızlık 
örgütlü, bilinçli ve 
uzun soluklu 
mücadeleyle 
kazanılır..

Çalışarak, 
üreterek ,sahip 
çıkarak elde tutulur..

www.kocakgayrimenkul.com 
İZ A İZ GAYRİMENKUL
I\ULAİ\ BANKASI

GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DflS / GCMLİK 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 Buyûkkumla 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 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-046 Engürü Köyü 2490 M2 Anayola
cephe 165.000 YTL
AA-049 Orhangazi Cad. 7?0 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 Etüdlü 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 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 
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 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 kalonforli 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
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 Dlnçor Mh. 130M2 2.kat
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12. kat kart on pl yeril, 
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, 
kartonpiyerii 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 tyloriferll, 
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- 
Iferil, 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, 
.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 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 Bahkpazan 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<¥TL
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 İçerisinde 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 Orhanlye Mh. 140 M2 Dubleks dsniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 triplez site İçi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakanlı süper manzaralı 
250.000 YIL
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 tarta 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 İşyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demlrsubaşı 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

O:fttalawpel®(le
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Ahmet Yıldırım adlı yaşlı bir şahsın deniz kıyısında cesedi bulundu

İntihar mı, cinayet mi?
Bir süredir ailesi tarafından aranan kalp ve kanser 

hastası Ahmet Yıldırım (80) adlı şahsın cesedi, 
Manastır’da Mehmet Gürbüz Sitesi önlerindeki kumsalda 

bulundu. Polis cinayetin nedenini araştırıyor.

Bir süredir kayıp 
olan ve kendisinden 
haber alınamayan 
80 yaşındaki Ahmet 
Yıldırım'ın cesedi 
denizde bulundu. 
Manastır Mevkii 
Mehmet Gürbüz

Sitesi önünde sahile 
vuran bir erkek cese
di gören vatandaş 
ların ihbarı üzerine, 
olay yerine gelen İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, yaşlı adamın 
boğulmuş cesedi

ile karşılaştı. 
Damatları tarafından 
teşhis edilen 
Yıldırım'ın diyaliz 
ve kanser hastası 
olduğu öğrenildi.
Kalp damarları tıkalı 
olduğu için kemote

rapi tedavisi uygu
lanamayan emekli 
Ahmet Yıldırım'ın 
ölümünü şüpheli 
bulan Savcılık cesedi 
otopsi için Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na sevk etti.

Yanık ceset cinayetinin gizi aranan 
Avukat bulununca çözülecek

Ocak ayı ortalarında 
Karacaali Köyü 
çöplüğü önünde 5 
kurşunla öldürüldük
ten sonra yakılan 
cesedin Umurbeyli 
Halil Marangoz’a ait 
olduğunun belirlen
mesinden sonra, 
öldürülen şahısla 
en son görüldüğü 
bildirilen Avukat 
Mehmet Çatak’ın 
bulunması ve 
cinayetin gizinin 
çözülmesi bekleniyor. 
14 Ocak Perşembe 
gecesi saat 23.oo 
den sonra işlendiği 
sanılan cinayetin 
Avukat Mehmet 
Çatak ile Halil 
Marangoz’un arasının 
iyi olmasına karşın o 
nece neler olduğunun

Avukat Mehmet Çatak Halil Marangoz

lastiği izlerinin 
laboratuvar 
sonuçları 
geldiğinde, 
Avukat Mehmet 
Çatak’ın kullandığı 
aracın lastik 
izlerinin olay 
yerindeki izlerle 

, aynı olduğunun
belirlenmesi 
üzerine, 
Savcılık Çatak 
hakkında tutuklama 
kararı çıkartmıştı.
Yakalanma

Ö YazıYORUM

sırrı ancak Avukatın 
yakalanarak 
ifade vermesi 
sonucu aydınlanacak. 
Cinayet olayının 
ertesi gün mahkeme 
kararıyla Hamidiye 
Mahallesi 1 Nolu 
Aralık’taki Bürosu

Savcılık ve Jandarma 
tarafından aranmıştı. 
Ancak, Avukat 
Mehmet Çatak’ın 
işyerinde suç 
unsuru bir delil 
bulunamamıştı.
Daha sonra olay 
yerindeki

kararından sonra
aranmaya başlayan 
Mehmet Çatak, 
bugüne kadar 
bulunamadı.
Cinayetin sırrı 
Avukat Mehmet
Çatak’ın yakalan-

Özcan VURAL 
✓ ozcanvural1933@hotmail.com

I ____ I www.milliyet/blog/özcan vural

Futbol ne diyor?...
Son beş yıldır Avrupa Birliği lafları ile yaşa 

dik durduk.. Görüşelim lafını duyan AK parti 
havalara maytaplar atarak kutladı.. Günlerce 
kamu oyunu girdik, gireceğiz, falan devlet 
başkanı benim sırtımı sıvazladı, falan devlet 
başkanı gülücük gönderdi diye kendi kendimi 
ze havalar vermeye, bu küçük şeyleri büyüte 
rek (aslında kendimizi küçülterek) oyalandık 
durduk..

Şimdi açıkça sizi almayacağız dediler, artık 
kıvıracak bir yanımız kalmadı..

Avrupah bizi istemiyor, istemiyor, ama 
Pazar olarak kullanmak istediği için işi uzata 
rak heveslendiriyor..

Yüzsüzlüğü bırakıp bunu kabullenelim..
Şimdi bizim halkımız futbolu çok sevdiğini 

bildiğim için sevilen futbol adamları Avrupa 
Birliği ve bize yapılanlar için ne diyor diye 
araştırdım; Türk futbolundaki Avrupa kom
pleksini yıkan adam Mustafa Denizli: Diyor ki;

“Utanç verici şeyler yaşıyoruz.. Hakikaten 
utanç verici. Yani ben, Türk insanı olarak, 
bunları utanç verici buluyorum. 43 senedir 
bu işin içindeyiz..

Biz bu işe başladığımızda, coğrafyada, 
haritada yeri olmayan ülkeler, 10-15 sene 
evvel kurulmuş ülkeler,Türkiye için neler 
konuşuyor..

Biz onları bu ülkeden zamanında kovmu 
şuz.. Bu tamamen onun rövanşı..

Şu konuştukları, Ankara Protokolü, Kıbrıs 
ile ilgili kararlar, limanların açılması, hakikat
en utanç verici.. Türkiye bu mücadeleden 
kendi gücüyle çıkabilecek bir ülke. Bu silah
sız bir kuşatmadır.. Türk insanı, sağduyusunu 
ortaya koydu.

Avrupa Birliği’ne sempati ve antipati iki 
yılda ne kadar değişti, gördük.

Çünkü Türkiye, tarihi boyunca aç ve susuz 
kalmış ama, değerlerini kaybetmemiştir.”

Bayanlar, baylar, yürek budur..
Turgay Şeren ne diyor; “Biz Atatürk çizgi 

sinde büyüdük Karakterli olmalıyız.
Avrupa Birliğine değil, kendimize güven

meliyiz. Bize bu yakışır.
Biz ise, her dediklerini emir kabul edip 

dediklerini yapıyoruz.. Yazık...
Şansal Büyüka ne diyor; “Maça benziyor. 

4o küsur senedir oynuyoruz. Atak yapıyoruz, 
hakem engelliyor. Gol atıyoruz saymıyor. Bu 
arada ofsayttan devamlı gol yiyoruz, santrayı 
gösteriyor. Burada kazanamayız..

Ziya Şengül diyor ki; “Tek cümlelik yoru
mum, kendi kalemize gol attık.”

Gökmen özdenak diyor ki; “700 binlik 
Güney Kıbrıs 75 milyonluk Türkiye’ye baskı 
yapıyor, acınacak durum.. Hükümet yanlış 
yapıyor...”

Selçuk Yula diyor ki; “Kabahat bizde... 
Adamlar bizi sömürmek için hazırlanıyor, biz 
görmüyor”Allah aşkına bizi sömürün” diye 
yalvarıyoruz.

Erman Toroğlu diyor ki; “İlla Avrupa 
Birliği’ne gireceğim diye yalakalık yapmaya 
gerek yok.. Hangi Avrupa ülkesi, gideyim de 
Türk milletini kurtarayım diye düşünür.

Bize bizden (ayda var. Kendi insanımıza 
saygı gösterelim.. Kedi kendimizi yemekten, 
el aleme enerjimiz kalmıyor. İçerde herkes 
birbirini yemeye çalışıyor.

Ne Avrupa birliği Yahu?... AB dediğin yaşlı 
ülke grubu.. Toprağı bitmiş, madeni bitmiş. 
Toprak almaya bize geliyor.. Madem kötüyüm, 
neden geliyorsun banka almaya. Bize bizden 
fayda var arkadaş..”

Benim halkım sen futbolunun yaşayan 
büyükleri işte böyle diyor...

Sen beni dinlemezsin ama, futbola gelince 
akan sular durur.. Onlarda görüyorsun 
benim dediğimi söylüyorlar.. Zaten tersini 
söylemek için ya bu adamlardan bir yararın 
olacak (satılmış Adam), ya da ebleh, geri 
zekalı olacaksın...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Rotaract gençlerden köy okullarına kitap desteği
Seyfettin ŞEKERKSÖZ 
Gemlik Rotaract 
Kulübü üyeleri kendi 
aralarında topladıkları 
kitapları köy 
okullarına verilmek 
üzere ANAÇEV'e 
hediye ettiler.
Rotaract Kulübü 
Başkanı Pelin Aslan 
ile Sekreter Anıl 
Zana, ANAÇEV 
BaşkanrMuhsin 
Okgil ile Başkan 
Yardımcısı Emekli 
Öğretmen Emine 
Aydın'a kitapları 
teslim ettiler. 
Temel bilgi içeren 
ansiklopedilerin 
yoğunlukta 
olduğu kitapların

BİL Dershanesi Gemlik’te
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Eğitim'de marka 
olan ISO 9001 
kalite belgeli BİL 
Dershanesi 
Gemlik Doğuş Fen 
Dershanesi'nin 
yerini alıyor.
Doğuş Fen 
Dershanesi 
kurucularından 
Türkçe Öğretmeni 
Metin Şanlı, verdiği 
bilgide, Matematik 
öğretmeni H. Cevat 
Türe, Kimya öğret
meni Öznur Ergene 
ve Fizik öğretmeni 
Engin Şanlı ile 
birlikte BİL 
Dershanelerinin 
Gemlik'te ilköğretim
den Üniversiteye 
kadar olan sınavlara 
hazırlıkta, özgün 
uygulamaları, 
farklı ve çağdaş bir 
eğitim sistemi uygu

içinde roman 
türü kitaplar da 

w bulunuyor.
Bağışlanan 
kitapların köy 
okullarına hediye 
edileceği bildirilirken 
ANAÇEV Başkanı 
Muhsin Okgil, 
vakıflarına gösterilen 
ilgiden mutlu 
olduklarını dile 
getirdi.
Rotaract Kulübün 
flamasını da ANAÇEV 
Başkanı Muhsin 
Okgil'e veren başkan 
Pelin Aslan, öğrenci
lerin eğitimlerine 
katkıda bulunacak 
bu tür faaliyetlere 
devam edeceklerini 
söyledi.

lanacağını söyledi. 
Temel hedeflerinin 
"Bil'enler kazanıyor 
BİL kazandırıyor" 
olacağını söyleyen 
Metin Şanlı, 
"Yeni açılan İstanbul 
Aydın Üniversitesi ve 
Anadolu Bil Meslek 
Yüksek Okulu'da

Rotaract Kulübü Başkanı Pelin Aslan ile Sekreter Anıl Zana, kendi aralarında topladık
ları kitapları köy okullarına dağıtılmak üzere ANAÇEV Başkanı Muhsin Okgil ile 
Başkan Yardımcısı Emekli Öğretmen Emine Aydın'a teslim ettiler.

bünyemizde 
bulunmakta olup 
dershanemizde 
öğretim gören 
öğrencilerimiz 
çeşitli indirimlerden 
faydalanacaklardır" 
dedi.
Şanlı, “24-25 Şubat 
2007 Cumartesi ve 

Pazar günleri 
Gemlik çapında 
İlköğretim 
6-7 ile Lise 1 ve 2 
seviye tespit sınavı 
yapılacak olup 
BİL'de her şey 
daha farklı, özgün 
bir doküman 
sistemi, birebir 

danışmanlık sistemi 
kurulacaktır" 
şeklinde konuştu. 
Bu yıl OKS ve ÖSS'ye 
kayıt olan ilk 100 
öğrenciye geleceğin 
teknolojisiyle 
buluştuğu BİL IQ 
setlerinin ücretsiz 
verileceğini  

söyleyen 
Metin Şanlı, 
"Amaç Gemlik'i 
başarıda en uç 
noktaya götürmek 
olacak bunun içinde 
yazın ücretsiz 
Matematik kampı 
yaptırılacaktır" 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.qemlikkorfezgazetesi.com 7
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*Mehmet Bay gül
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Derneği üyeîerıGernlikspör 
takıntına başarılar dlledT

Flfitf

vererek takıma 
başarı dilediler.
Yeni sezon için 
düzenlenen törenin 
ardından Gemlikspor 
ile Umurspor 
takımları arasında . 
hazırlık maçı 
oynandı.

Altan Karaplşaoğlu 
İRMT.K

‘ Mehmet Turgut •

Kırmızı beyazlılar 2006-2007 futbol sezonunu Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen törende başlattı

Gemlikspor sezonu şampiyonluk hedefiyle açlı1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hedefini 3.ncü 
lig olarak yeniden 
belirleyen Gemlikspor, 
2006-2007 futbol 
sezonunu görkemli 
bir törenle açtı.
İlçe Atatürk stadında 
düzenlenen sezon 
açılış törenine AKP 
Bursa Milletvekili M.

I Altan Karapaşaoğlü, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı ve Gemlikspor 
Onursal Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ilçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Gemlikspor kulüp 
Başkanı Faruk 
Güzel ile çok sayıda 
taraftar katıldı. 
Gemlikspor taraftar
larının uzun yıllar 
özlemin çektiği davullu 
zurnalı karnaval hava 
sındaki sezon açılışı 
saygı duruşu ve hep 
birlikte okunan istiklal 
Marşı ile başladı. 
Çarşı Cami İmamı 
Süleyman Yedek’in 
yaptığı duanın ardın
dan kesilen kurbanın 
kanı yeni sezonun 
hayırlı ve başarılı 
geçmesi dileğiyle 
futbolcuların 
ahnlarına sürüldü. 
Gemlikspor Genel 
Sekreteri Serdar 
özaydın, konuşmasına 
kulübün Onursal 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a teşekkür 
ederek başladı.
ONURSAL BAŞKANA 
TEŞEKKÜR 
özaydın, Faruk Güzel 
başkanlığında göreve 
geldikleri andan 
itibaren tek hedefle 
rinin 3.ncü profesyonel 
lig olduğuna dikkat 

çekerek, "Yapılan iyi 
transferlerin arasına 
gençlerimizi de alarak 
güçlü bir kadro 
oluşturduk. Bu sezon 
birinci amatör 
kümeden süper lige 
mutlaka çıkacağız. 
Gemlikspor'un 
gelecekteki hedefini 
belirleyecek olan 
bürokratlar, iş adamları 
ve taraftardır, hep 
birlikte takıma sahip 
çıkarsak hedefimize 
ulaşırız. Bize yaptığı 
maddi ve manevi katkı 
ile desteklerinden 
dolayı da onursal 
Başkanımız Sayın 
Mehmet Turgut’a 
Gemlikspor adına 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
VERDİĞİM PARALAR 
AMAÇ DIŞINDA 
KULLANILDI 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'da 
yaptığı konuşmada, 
belediye başkanlığı 
döneminin büyük 
bölümünde 
Gemlikspor'a hep 
destek olduğunu 
belirterek, bunun 
dışında verdiği maddi 
desteğin amaç dışı 
kullanıldığını 
gördüğünde bir ara 
desteğini çektiğini 
ifade ederek şöyle 
konuştu: "Hiçbir 
belediye başkanının 
vermediği desteği 
ben takıma verdim. 
Gemlikspor'a tesis 
için aldığımız maddi 
yardımlar amaç dışı 
kullanıldı. Bu şekilde 
yaklaşık 100 milyar lira 
boşa gitti. Gençlerimizi 
yanlış yollardan kurtar
manın en güzel yolu 
onlara spor yaptırmak
tır. Gemlikspor'a bun
dan sonra da destek 
vermeye hazırım. Yeni 
sezon Gemlikspor'a 

başarılar getirsin" 
GENÇLERE SPOR 
YAPTIRMAK 
ASLİ GÖREVİMİZ 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Gemlik'in 
nüfusuna bakıldığında 
spor yapan gençlerin 
az olduğuna 
değinerek, yaptığı 
konuşmada 
"Gençlerimizi kötü 
alışkanlıklardan 
kurtarmak için onlara 
sporu aşılamalıyız, 
bu bizim asli göre
vimizdir. Umuyorum ki 
kapalı spor salonunun 
da hizmete açılmasıyla 
Gemlik'te spor yapan 
gençlerimizin sayısı 
daha da artacaktır. 
Kurum ve kuruluşlar 
ile ailelerin de spor 
yapan gençlere 
sorumluluklarını 
göstermeleri gerekiyor. 
Yeni sezon Gemlik 
ve Gemlikspor'a hayırlı 
ve başarılı olmasını 
diliyorum" dedi. 
KAPALI SALON 
19 MAYIS TÖRENİNE
YETİŞECEK 
Gemlikspor'un 
açılışını onurlandıran 
AK Parti Bursa 
Milletvekili TBMM 
Plan Bütçe 
Komisyonu üyesi 
Altan Karapaşaoğlü, 
kapalı spor salonunun 
19 Mayıs gösterileri 
törerfine yetiştirilmesi 
için çalışıldığının 

müjdesini vererek 
yaptığı konuşmada, 
"Bir toplum sağlıklı, 
sosyal gençler 
yetiştirmesi spora 
önem vermesi gerekir. 
AK Parti iktidarı da 
sportif amaçlı yatırım
lara önemli kaynak 

ayırdı. Gençlerimiz için 
spor alanları açmak 
için çalışıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Öte yandan yeni 
kurulan Gemlik Genç

, Tiyatrocular Derneği , 
üyeleri Gemlikspor 
hocasına çiçek
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Elektrik Fatura Bildirimleri....

Çanakkale Bo gazı’nda 
balık bereketi

Geçen Pazartesi 
günü ikindi sonrası 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Lokali’ne 
giderken, binanın 
girişinde bana 
ulaşan bir arkadaşım 
“Bu memleket bat
mış. Şuna bakar 
mısınız?’’ diyerek 
elindeki Uludağ . 
Elektrik Dağıtım A.Ş. 
nin düzenlediği elek
trik fatura bildirim 
pusulasını öfke ve 
hiddetle uzattı ve 
ekledi.

“Pusuladaki enerji 
tutarı, tüketim 
vergisi, KDV’yi 
topladım.
Bildirimin ödenecek 
fatura tutarı 
yüzde 20 fazla"

Pusulaya baktım. 
Ödenecek tutar 
yüzde 20 
fazlasıydı.

“Bir yanlışlık 
olmuştur, şirkete 
başVursaydınız” 
dediğimde,

“Gittim şimdi

Marmara depremi 
nedeniyle açılan ve 
henüz karara 
bağlanmamış 
davalar, Ceza 
Muhakemesi 
Kanunu'na göre 
17 Şubat'ta zaman 
aşımına uğrayacak. 
Kocaeli Baro 
Başkanı Ersayın Işık, 
Marmara Depremi’nin 
ardından Kocaeli, 
Yalova, Düzce, 
Sakarya ve İstanbul'
da çok sayıda 
müteahhit, mimar 
ve mühendis 
hakkında 765 sayılı 
eski Türk Ceza 
Kanunu'nun (TCK) 
383. maddesinde 
düzenlenen 
"dikkatsizlik ve . 
tedbirsizlik sonucu 
ölüme sebebiyet 
vermek" suçundan 
dava açıldığını, 
davaların çoğunluğu
nun sonuçlandığını, 
geri kalanların ise 
karar aşamasında 
olduğunu söyledi. 
Eski TCK'nın 383. 
maddesinin 5 yıla 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

oradan geliyorum. 
Tatmin edici bir 
cevap alamadım. 
Siz gazetecisiniz. 
Bu durumu 
kamuoyuna yazarak 
duyursanız.
Vatandaş fazla para 
ödüyor bilsin" deyip 
hışımla benden 
önce lokal merdiven
lerini tırmandı.

Allah, Allah, bu 
nasıl iştir deyip, 
konunun peşine 
düştüm.

Acaba arkadaşımın 
oturduğu mahallenin 
endeksini okuyup 
bildirimi düzenleyen 
şirket görevlisinin 
hatası olmasın 
dedim kendi 
kendime.

Bunu tesbit ede
bilmek için başka bir 
mahallede ticari iş 
yeri olan bir 
arkadaşıma

“Bu ayın elektrik 
sarfiyatına ait . 
bildirim geldi mi?” 
diye sordum.

kadar hapis cezası 
öngördüğünü, 
Ceza Muhakemesi 
Kanunu'na göre 
5 yıla kadar hapis 
cezası öngören- 
davaların zaman 
aşımının 7,5 yıl ile 
sınırlı olduğunu 
ifade eden Işık, 
şunları kaydetti: 
"Yasa 5 yıla kadar 
hapis cezası öngören 
davalarda zaman 
aşımını 7,5 yıl ile 
sınırlıyor. Buna göre 
Marmara depreminin 

Masadan kalktı. 
Dosyasından 
çıkardığı bildirimi 
getirdi. Birlikte 
inceledik bir, bir 
gösterilen tutarların 
toplamından öden
mesi istenen para 
yüzde 20 fazlaydı.

Kendi, kendime 
biraz daha sabırlı ol 
dedim. Bekledim.

Bana da gelsin 
elektrik fatura bildiri
mi pusulası.

Cumartesi günü 
akşam eve 
geldiğimde hanım 
pusulayı uzattı 
“Beklediğin geldi" 
dedi.

Hemen gözlüğü 
taktım, kalemi elime 
aldım.

Bizim pusulanın da 
yüzde 20 fazlalıkla 
fatura edildiğini 
görüp, anladım. 
Hemşehrilerimde 
incelediklerinde 
yüzde 20 fazlalığı 
göreceklerdir.

Nedir bu iş?

ardından açılan 
davalar 17 Ağustos 
1999 tarihi esas 
alındığında 17 
Şubat'ta zaman 
aşımına girecek. 
Böylece felaketin 
izleri 17 Şubat'ta 
zaman aşımı 
nedeniyle adli açıdan 
da ortadan kalkmış 
olacak. Bu durum 
müdahiller, evleri 
yıkılmış, yakınlarını 
kaybetmiş olanlar 
tarafından tepkiyle; 
yargılananlar açısın

Neyin nesi?
Nerden, niçin 

fazladan alınıyor bu 
paralar?

Elektriğe zam yok 
diyor Bakan,

Görülüyor ki; yok 
kendisini takan.

Kimlerdir vatan
daşa yüzde 20 fazla 
ödeme kazığını atan?

KaZık yiye, yiye 
vatandaşta ne hal 
kaldı, ne yiv ne de 
set...

Uludağ Elektrik 
Dağıtım Şirketi! 
Olayın neden kay
naklandığını açık
layınız.

Varsa, haklılığını 
ispat ediniz.

Vatandaş gerçek 
tutarı öderse 
elektriği keser 
misiniz?

Bir hata olmuş, 
özür dileriz der 
misiniz?

Yoksa olmamış
çasına susar geçer 
misiniz?

Merak bu ya....

dan ise sevinçle 
karşılanıyor. ” 
Koçaelı'de 7,5 yıl 
içinde yaklaşık 
80 dava açıldığını, 
davalarda 3 inşaat 
mühendisi ve 
1 mimar hakkında 
hapis cezası 
verildiğini, 2 
inşaat mühendisi 
hakkındaki kararın 
kesinleştiğini, 
2 yılın altında verilen 
bazı hapis cezalarının 
ise ertelendiğini dile 
getiren Işık, devam 
eden davaların 
17 Şubat itibariyle 
zaman aşımına 
uğrayacağını 
belirtti.
Yeni TCK'da 
"dikkatsizlik ve 
tedbirsizlik nedeniyle 
ölüme sebebiyet 
vermek" suçunun 
daha ağır hükümlere 
bağlandığını ifade 
eden Işık, sanık 
lehine olduğu 
gerekçesiyle 
eski TCK hüküm
lerinin geçerli 
olduğunu kaydetti.

Çanakkale 
Boğazı'nda denize 
açılan balıkçılar, bin 
200 kasa hamsi 
balığı yakaladı. 
Çanakkale'den 
"Aslan balıkçılık" 
isimli tekneleriyle 
gece balığa çıkan 
balıkçılar, boğaz 
çıkışında attıkları 
ağlara bin 200 
kasa hamsi balığı 
takılınca oldukça 
sevindi.
Ağları teknelerine 
aldıktan sonra 
balıkları kasalamaya 
başlayan balıkçılar, 
daha sonra bunları 
il merkezindeki 
Gümrük İskelesi'ne 
getirdiler.

Engellilere vekil desteği
Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) 
Bursa Milletvekili 
Mehmet Emin Tutan, 
Türkiye Sakatlar 
Derneği Orhangazi 
Şubesi’nin geçtiği 
miz günlerde gerçek
leştirdiği değerlendir 
me toplantısına 
katılarak, engellilere 
moral verdi.
Yıllık harcamalar ve 
hasta kontrollerine 
değinilen toplantıda, 
derneğin bir çok 
Sıkıntısı tartışıldı. 
Üyelerin bazıları, 
akülü araba isteye 
rek mağduriyetlerini 
dile getirdi.
Dernek başkanı 
Mehmet Şenkul, 
Bursa’ya genel 
merkez tarafından 
50 adet sandalyenin 
geldiğini ve bu sayı 
nın çoğunun yapılan 
girişimler sonucun
da Orhangazi’ye 
ayrıldığını ifade etti. 
Şenkul’a, toplantıya 
katılan AK Parti 
Bursa Milletvekili 

Buradan buzlanarak 
araçlara konulan 
balıklar il 
merkezinin yanı sıra 
Bursa, İstanbul 
ve İzmir’e 
gönderildi. 
Bu arada hamsi 
balıklarının yanı 
sıra aralarda çıkan 
istavrit, uskumru, 
izmarit ve 
çinekoplar da 
ayrı ayrı 
kasalanarak satıldı. 
Balıkların araçlara 
yüklenmesi 
sırasında yere 
düşen balıkları ise 
etrafta bulunan 
vatandaşlar 
poşetlerine koyarak 
topladılar.

Mehmet Emin Tutan, 
Kaymakam Ertan 
Peynircioğlu ve Or 
hangazi Belediyesi 
Başkanı Yusuf Kor 
kuşuz da destek 
verdi. Milletvekili 
Tutan, yaptığı konuş
mada, Başbakan’ın 
engelli vatandaşların 
sıkıntılarıyla birebir 
ilgi lendiğini ifade 
etti. Orhangazi 
Belediye Başkanı 
Yusuf Korkusuz ise, 
engelli vatandaşlara 
istihdam sağlamak 
için çeşitli çalış
malarının olduğunu 
ifade etti. Kaymakam 
Ertan Peynircioğlu 
da engelli vatan
daşlar ile problem
leri çöz mek için sık
lıkla gö rüştüklerini 
dile getirdi. Sakatlar 
Derneği Başkanı 
Mehmet Şenkul ve 
üyeler iaı »r'mdan 
hazırlanan sıkıntılar, 
AK Parti Milletvekili 
Mehmet Emin 
Turan’a dosya 
halinde sunuldu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ders zili çaldı
2006-2007 Öğretim yılı 19 Haziran 2007 tarihinde sona erecek.
İlk Ve ortaöğretim 
okullarında ikinci 
yarıyıl bugün 
başladı.
14 milyon öğrenci 
ile 600 bine yakın 
öğretmenin 
ikinci dönemdeki 
ders maratonu 
yaklaşık
4 ay sürecek. 
Öğrenciler açısından 
2006-2007 eğitim- 
öğretim yılının 
ikinci yarısı,

Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) ile 
meslek yüksek 
okullarına sınavsız 
geçiş için başvurular 
bugün başlıyor. 
2007-ÖSS'ye lise 
son sınıf öğrencileri, 
lise son sınıfta 
beklemeli olanlar, 
orta öğretim kurulu
larının dışardan 
bitirme sınavına 
girenler, lise mezun
ları ve orta öğretim
lerini yabancı 
ülkelerde yapanlar 
başvurabilecek. 
Ayrıca durumları *. 
bu şartlardan birine 
uyan yabancı uyruklu 
ve uyruksuz adaylar 
da başvuruda 
bulunabilecekler. 
Ancak bu adaylar,

Okullarda derslik açığı sorunu bitti
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), okullardaki 
derslik açığı soru
nunu büyük oranda 
çözdü. Hayırseverler 
yardımıyla son dört 
yıl içinde en kaliteli 
malzemeden her biri 
30 kişilik olan 100 
bin derslik yapıldı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, kalabalık 
sınıflar ve bir sırada 
üç kişi oturan 
öğrenci görüntüsünü 
kaldırmak için 
harekete geçerek, 
derslik açığını, 
büyük oranda 
kapattı. MEB 
Yatırımlar ve Tesisler 
Daire Başkanı Prof. 

sınavlar nedeniyle 
ilk yarıyıldan daha 
yoğun geçecek. 
Anadolu, fen ve 
sosyal bilimler 
liselerinde okumak 
isteyen ilköğretim 
son sınıf öğrencileri, 
10 Haziran'da 
gerçekleştirilecek 
Ortaöğretim 
Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Sınavı'na girecek.

ÖSS puanlarına 
göre 2007 ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu'nda yer 
alacak yüksek 
öğretim 
programlarına yer- 
İeştirilemeyecek. 
Lise son sınıfta 
okuyan öğrenciler, 
okullarının bağlı 
olduğu başvuru 
merkezlerinden ya da 
mezun durumda 
olanlar istedikleri 
herhangi bir başvuru 
merkezinden içinde 
2007 ÖSYS Aday 
Bilgi Formu da 
bulunan 2007-ÖSYS 
Kılavuzu'nu 
2 YTL karşılığında 
alabilecekler.

Dr Abdussamet 
Arslan, 4 yılda 100 
binin üzerinde 
derslik yaptıklarını 
belirterek, "Bu 6 
milyon öğrencinin 
eğitim göreceği yer 
anlamına gelir" dedi. 
Laboratuarları, 
dernek vejaaliyet 
odaları ayrı olan der
sliklerin standartları 
da bir hayli yüksek 
olan sınıfların 30'ar 
kişilik olduğunu 
belirten Arslan, 
"Öğrencilerin 
soluyacakları hava 
hesaplanarak yapıldı. 
En kaliteli malzeme 
ler kullanıldı.
Derslik yapımında

İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

2007-ÖSS'ye 
başvurulara 
(sınavsız geçiş dahil) 
ilişkin başvurma, 
sınav, değerlendirme 

hayırseverlerin 
de rolü büyük. 
Dersliklerin dörtte 
birini hayırseverler 
yaptırdı. Bu da 22 bin 
civarında denslik 

ve yerleştirme ile 
ilgili kurallar ve 
işlemler 2007-ÖSYS 
Kılavuzu'nda yer 
alıyor.

anlamına geliyor. 
2007 yılında 
Türkiye'nin derslik 
açığının 40 
binlere kadar indi" 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette‘ ww.ğemtikkgrfezgazetesıxom

SÖKELİ CAFER EFE 
(Halazar Cafer)

Cafer Efe İstiklal Savaşından evvel Girit 
ten İzmir'e gelmiş, bir süre sonra Söke'ye 
geçerek oraya yerleşmiştir. İstiklal Savaşı 
başlangıcında tek başına, daha sonra yanına 
gelen 150’ye yakın kızanıyla Yunanlılara 
baskınlar düzenlemiş, yararlıklar göstermiş 
bir efedir. Germencik'te Yunanlılarla girdiği 
çatışmada 50'ye yakın kızanıyla beraber 
şehit düşmüştür. Söke'de adına okul inşa 
edilmiş; dikilen heykeli de 29 Ekim 2006 tari
hinde törenle açılmıştır.

Burada sizlere Mudanyalı Mehmet Şenkal 
dan dinlediğim onunla ilgili bir olayı anlata 
cağım.

Söke'nin Köprübaşı mevki'inde Giritli Ali 
efendinin kahvesi varmış. Cafer Efe ara sıra 
o kahveye gider, arkadaşlarıyla buluşur, 
sohbet ederlermiş. Seveni sayanı çokmuş. 
Kahveye girdiğinde, arkadaşları onu masala 
rina buyur eder, oturduğu masa diğer masa 
lardan kalkanlar, yeni gelen insanlarla oğul 
arı gibi doluşuverir, kalabalıklaşırmış etrafı. 
Köylerde kasabada olan bitenden haberdar 
ederlermiş kendisini.

Yine böyle kahvede toplanmış sohbet 
ederlerken, Rumların bir karı kocayı soyarak 
çıplak sokaklarda dolaştırdıklarını, sonunda 
eziyet ederek öldürdüklerini iletmişler.

- Ne bu yahu, insanlık da kalmamış bun
larda. Değirmene giden köylüyü öldürdük
leri, otlakta sürüsünü güden çobanı kesip 
biçtikleri kaç hafta oldu şurada. Arkadaşlar, 
Elhamdülillah rabbelalemin deyip oturmanın 
zamanı değil, demiş.

Masanın ortasına koyduğu tütün tabaka 
sini önüne çekerek, kahvenin üzerine ikinci 
sigarayı sarmış ve yakmış. Hırsından siga 
rayı yutacakmış gibi içine çekiyor, üflediği 
dumanlar nerenin tutuşup yandığını gözlere 
sokuyormuş adeta. Sohbet koyulaşmış, 
amma daha fazla oturamamış.

- Bu akşam eve biraz erken gideyim, 
demiş.

Arkadaşları erken kalkmasını içine rahat
sız hk düştüğüne yormuşlar. Düşünceli 
tavrından şimşek gibi çakıp bir yeri yaka
cağını anlamışlar.

Arkadaşları:
- Efe bir yere gideceksen biz de gelelim.!
- Sağ olun bir yere gitmiyorum.
Israr eden olmuş.
- Daha yolun başındayız, önümüze ödene 

cek çok hesaplar çıkacak; zamanı gelince 
beraber öderiz. Ölürsem bana rahmet edin 
yeter, demiş.

Evine gitmiş; çizmelerini, ceketini çıkar
mış öylece yatağına uzanmış. Yatağında 
vücuduna batan çiviler varmış gibi dönüp 
durmuş, uyku tutmamış. Sıkıntısını üstün
den atamamış. (Anlatılan olayın elebaşısı 
azgın domuz lakabı takılan zengin bir 
Rum'muş.) Giyinmiş fişekliğini kuşanmış, 
mavzerini omzuna, hançerini kuşağına yer
leştirmiş, atına binmiş, yola koyulmuş.

.Koyulduğu yol onu dağın tepesine tırmandır
mış. Orada, arada sırada konakladığı yer 
varmış. Ağaç dibindeki çalıları toplamış, 
üzerlerine çökmüş. Sırtını ağaca dayamış. 
Biraz kestirmek istemişse de çakal sesleri 
rahat vermemiş.

Gecenin siyahlığı günün beyazlığına 
dönüşürken kalkmış, Rum'un çay kenarında
ki çiftliğine inmiş.

Rum hemen hemen hergün çiftliğine işçi 
getirirmiş. İşçilere yapılacak işleri gösterdik
ten sonra atlı veya yaya çiftliğini gezer, 
işçilere gelecekte yaptırılacak işleri düzene 
sokmak üzere tetkikte bulunurmuş.

Rum, çiftliğin yol boyundaki tarlaya yulaf 
ekmiş. Yulaflar insan boyunu yarılıyormuş.

Devamı yarın...
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Bu yılın ilk ay tutulması 3 Mart’ta
Tam ay tutulması, 
bu yıl iki kez 
yaşanacak. 3 Martı 
4 Marta bağlayan 
gece gerçekleşecek 
2007'nin ilk tam ay 
tutulması, havanın 
açık olması durumun
da, tüm Türkiye'den 
çıplak gözle, dakika 
dakika izlenebilecek. 
Ankara Üniversitesi 
Fen Fakültesi 
Astronomi ve Uzay 
Bilimleri Bölümü 
Öğretim Üyesi ve 
Ankara Üniversitesi 
Rasathanesi Müdürü 
Doç. Dr. Berahitdin

Albayrak, tam 
ay tutulmasının, 
dolunay aşamasında
ki ayın tamamen 
kararması anlamına 
geldiğini belirterek, 
3 Mart'ta ay, dünya, 
güneş üçlüsünde 
ay ve dünyanın 
"gölge oyununa" 
şahit olunacağını 
söyledi.
Nadir görülen gök 
olaylarından biri 
olması nedeniyle 
önem taşıyan tutul
manın Türkiye'den 
bu yıl içinde 
izlenebilecek tek

tam ay tutulması 
olduğunu vurgulayan 
Albayrak, bir sonraki 
benzer ay tutul
masının Türkiye’den 
Haziran 2011'de 
gözleneceğini belirtti. 
Albayrak, 3 Mart 
gecesi TSİ 23.30'da 
ayın sol taraftan 
kararmaya başlaya
cağını, tam tutul
manın ise 00.44-01.58 
saatleri arasında yaşa 
nacağını bildirdi. 
Tam tutulma sırasın
da ayın renginin koyu 
kırmızıdan sarıya 
dönüşeceğini

belirten Albayrak, 
tutulmanın izlemeye 
değer olan 
bölümünün 
1 saat 14 dakika 
süreceğini kaydetti. 
Tutulmanın TSİ 
03.12'de sona 
ermesiyle, ay, dünya 
ve güneşin bu nadir 
birlikteliği noktalan
mış olacak. Ayın 
tamamen dünya 
gölgesi içine 
girme aşaması, 
Avrupa, Afrika, 
Ortadoğu ülkeleri ve 
Asya'nın bir kısmın
dan gözlenebilecek.

Serbest Kürsü
Dr. Gürcan VURAL 
Kanser Tanı Uzmanı

Türkiye’nin kuraklık haritası korkutuyor
Londra Üniversite
sinde meteorolojik 
tahminler üzerine 
uzmanlaşmış çalışma 
grubu, dünyanın 
hemen her yerine 
ilişkin yaptığı kuraklık 
tahminlerini, internet 
üzerinden yayınlıyor. 
Veriler, İç Anadolu 
Bölgesi'nde 3 yıl sonra 
kuraklığın 'az'dan 'had 
safhada kuraklık' 
düzeyine çıkacağını 
gösteriyor.

Grup, dünyanın hemen 
her bölgesindeki hava 
ve yağış durumları gibi 
meteorolojik bilgilere 
ilişkin tahminler yapıy
or.
Uydudan izleme 
teknolojileri de dahil 
son teknoloji ve tah
min yöntemlerini kulla
narak çalışma yapan 
Londra Üniversitesi 
(University College 
London), bulduğu 
sonuçları, 1, 3, 6 aylık

ya da 1 yıllık ve üzeri 
tahminler şeklinde, 
'Dünya Kuraklık Moni 
törü' başlığı altında 
yayınlıyor. Üniversite 
nin akademik çalış
malarına güvenen pek 
çok kişi ve kuruluş, 
internet sitesine büyük 
ilgi gösteriyor. 
HARİTA SEKLİNDE 
SUNULUYOR 
Sitede yer alan gele
ceğe ilişkin yağış oran
larıyla ilgili tahminler,

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARIKIZ İÇİNBİZİARAYISE
120m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m' 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 lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 

Balıkpazarr 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. R 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ 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

harita şeklinde 
sunuluyor. Haritada 
koyu kahverengi ile 
gösterilen alanlar, 
mevsim normallerine 
göre o yerin aşırı kurak 
olacağı, beyaza en 
yakın ton ise o böl
genin yağış konusun
da sorun yaşamaya
cağı tahminini ortaya 
koyuyor. Haritalarda 
koyu renk 'tehlike', 
açık renk ise yağış 
konusunda 'sorun yok' 
masajını veriyor. 
İnternet sitesi tarafın
dan yapılan değer
lendirmelere göre, 
bahar aylarında Türki 
ye'nin batı kesiminde 
'az' düzeyde seyrede
cek olan kuraklık, İç 
Anadolu'da 'orta 
düzeyde' görülecek. 
Türkiye'de kuzeybatı 
kesimlerde kuraklık 
'had safhada'
2007 yaz aylarında ise 
Türkiye'nin batı ve 
İstanbul'un da içinde 
bulunduğu, özellikle 
kuzeybatı kesimlerde 
kuraklık ‘had safhada' 
yaşanacak. Aynı 
dönemde İç Anadolu 
Bölgesi’nde kuraklık 
’az-orta' düzeyde 
yaşanırken, Doğu 
Anadolu Bölgesi ise 
’orta-şiddetli' kuraklıkla 
karşı karşıya kalacak. 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Konya Şube 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Tahir Nalbantçılar, hari
tadaki verilerin İç 
Anadolu Bölgesi'ne 
özgü çarpıcı tahminler 
içerdiğini açıkladı: 
"Veriler, dikkat çekici 
bir şekilde önümüzdeki 
1 yıl içinde İç Anadolu 
Bölgesi'nin ’az-orta' 
derecede kuraklık yaşa 
yacağını, 2 yıl sonra 
'az' düzeyinden 'şiddet 
II' düzeyde bir kurak
lığa ulaşacağını, 3 yıl 
sonra ise kuraklığın 
'az'dan 'had safhada 
kuraklık' düzeyine çıka
cağını gösteriyor.

Şifalı bitki : Kırmızı biber
Bir çok kitap -dergi ve yazılarda gördüğü 

nüz gibi meyve ve Sebzeler içinde Tıp’a 
yardımcı olan, sağlık üzerinde yararlı tesirleri .

Araştırmalar ve bilim tarafından deneyler ile 
tespit edilmişlerden bir Kırmızı biber (Isot) bu 
günkü konumuz...

Acı kırmızı biberin insan sağlığı üzerindeki 
olumlu etkileri, özellikle kanser hücrelerini yok 
eden özelliği bir kez daha doğrulandı.

Nottingham Üniversitesi tarafından yapılan 
araştırmada, jalapeno biberinin (acı kırmızı 
biber) içinde bulunan “kapsaisin” maddesi nin, 
hücrelerin enerji üreten ısı odası mitokondriye 
saldırarak, kanser hücrelerinin ölümünü tetik- 
lediği belirlendi.

Araştırmaya göre, kapsaisindeki molekül aile
si vaniloidler, kanser hücrelerindeki protein 
gelişimine engel olarak “apostosis”i veya 
hücre ölümünü tetikliyorlar. Vaniloidler, bunu 
yaparken, etraftaki sağlıklı hücrelere zarar ver
miyorlar. Kapsaisin etken maddesini akciğer ve 
pankreas kanser hücrelerinde deneyen bilim 
adamları, bu etken maddenin tümörlü hücrenin 
tam kalbine saldırdığını belirterek, “Tüm 
kanserlerin (Aşil topuğunu) keşfettiğimizi 
düşünüyoruz” diye konuştular.

Araştırmaya başkanlık eden Timothy Bates, 
kanserli hücredeki mitokondrinin biyokim yasal 
yapısının normal hücrelerdekinden çok farklı 
olduğunu kaydetti. Bates, bir doz kapsaisinin 
bir kanser hücre sinin apostosise girmesine yol 
açtığını, ancak normal hücrede bu sonuca yol 
açmadığını belirterek, “Bu, kanserli hücreleri 
doğuştan diğerlerinden ayıran ve savunmasız 
olduğunu gösteren bir durum” dedi.

Türkiye’de sıklıkla tüketilen acı kırmızı 
biberde de yoğun olarak bulunan alkaloid 
madde kapsaisinin başta kanser olmak üzere 
uıiçur »<âyııı\ Gûfünüıîua GÎû'iıilü etkiye sahip 
olduğu hekimlerce daha önce dile getirilmişti

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Tıp Fakülte 
si’nde geçen yıl yapılan bir araştırmada da acı 
kırmızı.biberde yoğun olarak bulunan alkaloid . 
madde kapsaisinin, kanser başta olmak üzere 
birçok sağlık sorununda olumlu etkiye sahip 
olduğu belirlenmişti.

Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Necat Yılmaz, çalışmalarının sonuçlarına 
göre, kırmızı biberin içerisinde bol miktarda 
bulunan kapsaisin maddesinin insan sağlığı 
üzerine birçok olumlu etkiye sahip olduğunu 
belirlediklerini ifade etmiş, “Ağrı kesici ve ilti
hap çözücü etkisini P- maddesi yok ediyor, 
kanser önleyici etkisini ise içindeki kırmızı 
karotenoid maddesi sağlıyor. Ayrıca kırmızı 
biber kolesterol düşürücü, mide asidini düzen
leyici ve mikrop öldürücü etkilere sahip. 
Sanıldığının aksine kırmızı biber zayıflatıcı etki 
de gösteriyor” diye konuşmuştu. Yılmaz, bu 
faydaların sağlıklı kurutulmuş ya da taze 
yenilen kırmızı biberde görüldüğünü bildirmişti.

ABD’nin Los Angeles kentindeki Cedars-Sinai 
hastanesi Kanser Enstitüsü ve Kaliforniya 
Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırmada 
da kırmızı biberin içinde yoğun olarak bulunan 
ve acılığını veren kapsaisinin, prostat kanseri 
hücrelerini yok eden etkisi ortaya çıkarılmıştı.

Los Angeles’taki Cedars-SinaıHastanesi 
Kanser Enstitüsü ve California Üniversitesi’nde 
yapılan araştırmaya göre, acı kırmızı biberde 
yoğun olarak bulunan alkaloid madde kap
saisin, kanserli prostat hücrelerine enjekte 
edildiğinde, bunların parçalanarak yok 
olmalarını sağlıyor. Türkiye’de isot (ısı otu), 
bilim çevrelerinde ise “capsicum anitum” adıy
la bilinen kırmızı acı biber, sevilerek tüketilen 
ve kültürü yapılan bir bitki. Anavatanının Meksi 
ka olduğu sanılan ve Azteklerin yazılı belgele 
rinde söz ettikleri kırmızı acı biber, Avrupa’ya 
15. yüzyılın sonlarında geldi, 16. yüzyılda kıta 
ülkelerine ve OsmanlI topraklarına yayıldı. 
Kırmızı biberi en çok tüketen ülkelerden olan 
Hindistan’a ise bu bitki 17. yüzyılda Portekizli 
ler tarafından ulaştırıldı. Hint ve Meksika mut
fağında çok sık kullanılan kırmızı acı biber, 
Türkiye’de en fazla Güneydoğu Anadolu Bölge 
si’nde yetiştirilmekte ve tüketilmekte.

L.T. Tresh adlı bilim adamı, 1846 yılında 
bibere acılığı veren maddenin kristal yapısın- 
daolduğunu tespit ederek, adını “capsaicin- 
kapsalsin” koymuştu.
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Küçük mükellefe asgari vergi sınırı
Daha çok esnaf ve sanatkarlardan oluşan 770 bin basit usule 
tabi mükellefin, bu ay beyan edeceği 2006 yılı gelirleri ile en 

az asgari ücretli kadar vergi vermesi isteniyor. .
Basit usule tabi 
mükelleflerin 2006 yılı 
gelirleriyle ilgili 
1 Şubat'ta başlayan 
genel beyan dönemi, 
15 Şubat Perşembe 
akşamı sona erecek. 
Basit usulde 
vergilendirilen 
mükellefler, beyan 
edecekleri gelirler 
karşılığı kendilerine 
tahakkuk ettirilecek 
gelir vergisinin 
birinci taksitini 
de 28 Şubat mesai 
saati bitimine 
kadar yatıracaklar. 
ASGARİ ÜCRETLİ 
KADAR VERGİ VERİN 
Bu arada Gelir 
idaresi, basit usule 
tabi mükelleflerin, 
2006 yılı gelirleri için 
beyanda bulunurken, 
en az asgari 
ücret kadar kazanç 
bildirmesini bekliyor. 
İdare, bu çerçevede, 
basit usule tabi 
küçük mükelleflerin, 
asgari ücretlilerin 
2006 yılı içinde 
ödediği verginin 
altında vergi 

vermemesi gerektiği
ni düşünüyor.
Ankara Vergi Dairesi 
Başkanı Şinasi 
Candan da, basit 
usule tabi mükelle
flerin ödeyeceği 
vergide, asgari ücret 
sınırını dikkate ala
caklarını söyledi. 
Türkiye’de herkesin 
kazandığı paranın 
vergisini vermesi 
gerektiğine dikkat 
çeken Candan, 
şöyle konuştu: 
"Basit usule tabi 
mükelleflerimizin de, 
bu konuda duyarlı

davranmasını 
bekliyoruz. 
Basit usule tabi 
mükelleflerin 
ödediği verginin de, 
en az asgari ücretlin
in geçen yıl ödediği 
vergi kadar 
olması gerektiğini 
düşünüyoruz. 
Kendilerinden de 
bunu bekliyoruz. 
Bu rakamın altında 
kalacak basit usule 
tabi mükellefleri 
riskli mükellef olarak 
değerlendireceğiz 
ve incelemeye 
alacağız."

Mortgage Perşembe günü Meclis’te
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
"Mortgage, 
önümüzdeki hafta 
muhtemelen perşem
be günü meclis 
genel kurulunda 
görüşülecek" dedi. 
Amasya ziyaretinde 
yeni kurulan Amasya 
Genç İşadamları 
Derneği'nin (AGİAD) 
açılışını yapan 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Şener, AGİAD 
tarafından düzenle
nen "KOBİ'ler 
ve Amasya" konulu 
seminere katılarak

burada AmasyalI 
işadamlarına seslen
di. Yaptığı konuşma
da kimsenin dikkatini 
çekmediğini söyledi 
ği kadastro çalış
maları hakkında bilgi 
veren Bakan Şener, 
"Hükümetimizin en 
temel olarak ele 
aldığı, süratle üstüne 
gittiği ve hiç kims
enin dikkatini çek
meyen bir icraat var 
o da kadastro faaliye 
ti. Son 3 yılda 
Türkiye'de en hızlı 
giden işlerden birisi 
de kadastrodur ama 
hiçbir yerde konuşul
muyor. Kadastro

ELEMANLAR ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen 

KASİYER BAYAN ELEMAN 
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

MÜKELLEF 
SAYISI DÜŞTÜ . 
Öte yandan basit 
usulde vergilendirilen 
mükellef sayısında 
son 2 yılda düşüş 
yaşandı. 2001 yılında 
808 bin 787 olan faal 
mükellef sayısı, 
2002'de 815 bine, 
2003 yılı ortalarında 
da 825 bine yükseldi. 
2004 yılında 826 bin 
458'e kadar çıkan 
mükellef sayısı, bu 
tarihten sonra aşağı 
inmeye başladı. 
2005 yılının Ocak 
ayında 806 bin 698 
olan mükellef sayısı, 
aynı yılın Haziran 
ayında 793 bin 488'e, 
2006 yılının Ocak 
ayında 789 bin 618'e, 
Haziran ayında 786 
bin 464'e geriledi. 
2006 yılının son 
ayında 775 bin 141'e 
düşen basit usule 
tabi faal mükellef 
sayısı, 2007 yılının 
Ocak ayında ise 
770 bin 195 
olarak belirlendi.

önemli, araziyi temi
nat gösterilir hale 
dönüştürmeden, 
arazi üzerinde görü
nen görünmeyen ihti
laf şüphelerini izole 
etmeden Türkiye 
kredi sistemini 
büyülemezsiniz. 
Büyük bir ekonomik 
etkisi olacak, temel 
bir değişim, temel bir 
dönüşüm, önümüz 
deki 2 yıl içerisinde 
de Türkiye'de kadas
tro tamamlanacak" 
diye konuştu.
Bakan Şener, "Çok 
bilinçli bir şe kilde 
hazırlanmış olan 
konu devreye

sokulmak üzere 
hükümet tarafından 
kanun tasarısı 
olarak meclise 
gönderildi. 
Komisyonlarda 
görüşülüp, genel 
kurul gündeminin ön 
sıralarına çekilmiş ve 
önümüzdeki hafta 
muhtemelen perşem
be günü meclis genel 
kurulunda görüşüle
cek. Bunu sorduğu 
nuz zaman kamuoyu 
çok yakından ilgilen! 
yor. Mortgage dediği 
niz zaman hemen 
konut edinme akla 
geliyor, evet o fonk 
siyonu var. “ dedi.

Balık Avlama Teskeremi 
kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur.

YILMAZ KARABACAK

Az kullanılmış 40 binlik otomatik 
Kömürlü Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden satılıktır
513 96 83 GEMLİK

Otomobil satışları 
yüzde 20 azaldı

Otomotiv sektöründe satışlar, geçen yılın 
son aylarındaki durgunluğunu bu yıl ocak 
ayında da devam ettirdi. Bu yıl ocak ayında 
geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam pazar 
yüzde 18, otomobil pazarı yüzde 20 oranında 
azaldı.
Otomotiv Sanayi Derneği’nin verilerine göre, 
bu yıl ocak ayında toplam üretim geçen yılın 
aynı ayına kıyasla yüzde 26 artarak 57 bin 
538’den 72 bin 552’e çıktı, bu dönemdeki 
otomobil üretimi ise yüzde 38 artarak 29 bin 
354’ten 40 bin 533’e yükseldi.
Bu yıl ocakta üretim otobüste yüzde 56, 
kamyonette yüzde 16, büyük kamyonda 
yüzde 15 ve minibüste yüzde 3 arttı. Buna 
karşın söz konusu dönemde üretim 
minibüste yüzde 20, küçük kamyonda ise 
yüzde 35 azaldı. Traktör üretimi ise yüzde 20 
artışla 3 bin adete çıktı.

İnternet kullanıcılarının 
teknik profili çıkarıldı 
İstanbul Ticaret Odası ve TRiPTEK şirketi 
işbirliği ile Aralık 2006'da Türk yazılımcılar 
tarafından oluşturulan TRiP platformu, Türk 
internet kullanıcılarının teknik profilini 
çıkardı.
Toplam 484 bin 776 tekil İnternet kullanıcısı 
üzerinde gerçekleştirilen ölçümleme sonu
cunda internet kullanıcılarının "işletim siste
mi", "web tarayıcı (browser)" ve "bağlantı 
türü" gibi başlıklarda teknik profili çıkarıldı. 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat 
Yalçıntaş, TRiP'in ilk raporunda, 'büyük 
emeklerle hazırlanan web sitelerinin teknik 
olarak kullanıcılarına hangi şartlarda hizmet 
yerdiği' sorusuna yanıt arandığını söyledi. 
İTO Başkanı Yalçıntaş, her geçen gün daha 
fazla sayıda şirketin işini ve tanıtımını İnter
nete taşıdığını belirterek, TRiP'in web sitesi 
ölçümünde büyük önem taşıyacağını söyle
di. Başkan Yalçıntaş, "Amacımız Internet 
ortamından tarafsız bir ölçümleme yapmak. 
İTO da TRiP ile bu konuda çok önemli bir * 
boşluğu dolduruyor" dedi.
TRiP'in ilk raporunda toplam 484 bin 776 
tekil internet kullanıcısının teknik profili 
ölçümlendi. Ortaya çıkan sonuçlardan 
bazıları şunlar: "ölçümlenen internet kul
lanıcılarının yüzde 94.7'si Microsoft'un 
Windows XP işletim sistemi kullanıyor. XP'yi 
yüzde 2.81 ile Windows 98 izliyor.
Açık kaynak kodlu Linux'u kullananların 
oranı ise yüzde 0.1.Kullanıcıların yüzde 
71.99'unun ekran çözünürlüğü "1024x768 
piksel"e ayarlı. 800x600 piksel çözünürlüğe 
sahip ekranların oranı ise sadece yüzde 5.78. 
484 bin 776 kişinin yüzde 93.03'ü DSL (hızlı 
Internet) üzerinden bağlanıyor.
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Hanımlara uyarı 
‘Kızartma yağını 
bir kez kullanın”

Evlerde yapılan 
kızartmalarda kul
lanılan sıvı yağın, 
birden fazla kul
lanımının riskli 
olduğu bildirildi. 
Çukurova Üniversite
si Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cahi

* de Yağmur, yağda 
i kızartmayı beslen

mede çok fazla öner
mediklerini, ancak 
yapılması durumun
da yağın kullanımına 
dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Kızartmalarda aynı 
yağın birden fazla 
kullanımının bazı 
sağlık sorunları 
doğurabileceğini 
belirten Yağmur, 
şunları kaydetti: 
"Evlerde yapılan 
kızartmalarda yağın 
2-3 kere kullanılması 
durumunda sağlık 
riski ile karşılaşıl
mayacağı gibi yanlış 
bir kanı var. Oysa, 
kızartmaya koy
duğunuz yağ ısındığı 
zaman kimyasal 
yapısında değişiklik 
başlar. Isınmayla 
başlayan bu değişim, 
ısı bittiği zaman ve 
bekleme dönem
lerinde de sürer.
Yağın, ilk kullanımın
dan sonra oksidas 
yon dediğimiz 

değişim kendi içinde 
devam eder.
Dolayısıyla değişen 
yapı, ortaya çıkan 
toksik maddelerin 
miktarını artırır. 
Tekrar ısı ise toksik 
madde oluşumunu 
daha da hızlandırır. 
Her bekleme ve ısın
ma dönemlerinde 

değişim artarak 
devam eder." 
Bekleme süresinde 
ortaya çıkan toksik 
maddelerin kansero
jen etkiye sahip ola
bileceğini belirten 
Yağmur, bu yağların 
kullanımıyla yiyecek
lere geçen bu özellik
lerin, tüketim sırasın
da ise vücuda 
alındığını söyledi. 
Yağdaki toksiklerin 
vücutta hücre ve 
DNA yapısına etki 
edebileceğinin altını 
çizen Yağmur, "İkinci 
kez kullanılan kızart
ma yağının kimyasal 
yapısı bozulur ve 
toksikler kanserojen 
maddelerin oluşumu 
hızlanır. Aynı zaman
da yemeğin lezzet 
ve rengini de 
bozar" dedi.
Yağmur, yağın 
kızartmada bir kez 
kullanımının dışında 
az kullanılmasının da 
önem taşıdığına 
işaret etti.

Migren daha çok kadınlarda görülüyor
Nöroloji Uzmanı Dr. 
Gönül Çakmak, migre 
nin sık görülen ve 
bireyin yaşam kalitesi
ni bozan bir sağlık 
sorunu olduğunu 
belirterek, kadınlarda 
daha çok görüldüğünü 
söyledi.
Dr. Çakmak, Özel Sanı 
Konukoğlu Hastane 
si'nde düzenlenen 
halka açık konferans 
kapsamında migreni 
anlattı. Baş ağrısının 
en sık görülen neden
leri arasında yer alan 
migrenin önemli bir 
sağlık sorunu olduğu 
nu ve erkeklerin yüzde 
16'sında, kadınların 
yüzde 22'sinde görül 
düğünü belirten Dr.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

Çakmak, "Sık görülen 
sağlık sorunu olan 
migrende, ağrının 
şiddetinin fazla olması 
nedeniyle bireyin 
yaşam kalitesi 
bozulur" dedi.
Migrenin değişik 
sağlık sorunlarına 
zemin hazırladığını ve 
işgücü kayıplarına, 
dolayısıyla ekonomik 
kayıplara da sebep 
olduğuna dikkat çeken 
Dr. Çakmak, şöyle 
devam etti:
"Migren, çoğunlukla 4 
saatten 72 saate kadar 
değişen uzunlukta 
ataklarla gelir. Migren 
baş ağrısı, zonklayıcı 
veya nabızla birlikte 
atan şekilde hissedilir. 

Ağrı genellikle başın 
bir tarafından, diğer 
tarafına geçebilir veya 
başın her iki tarafında 
da olabilir. Ağrı başla
madan önce, bazı 
hastalarda ’aura' deni 
len belirtiler görülebi 
lir. Bu belirtiler daha 
çok görsel olup, çakan 
ışıklar, zikzak çizgiler 
veya görmenin grileş 
mesi gibi problem
lerdir. Nadiren uyuş
ma, karıncalanma, 
işitme veya konuşma 
problemleri olabilir.
Bu belirtiler baş ağrısı 
başlamadan önce kay
bolabilir veya baş 
ağrısı dönemine dek 
uzayabilir. Baş ağrısı 
döneminde insanların 

çoğu, aynı 
zamanda bulantı 
hisseder ve kusâh 
Ağrı sırasında, 
sese, ışığa ve 
kokulara aşırı • 
duyarlılık oluşur. 
Bu nedenle, migrenli 
hastalar ataklar 
sırasında karanlık ve 
sessiz bir oda ararlar." 
Ağrının ortalama bir 
günde geçtiğini 
kaydeden Dr.
Çakmak, "Stres, 
stres sonrası gevşeme 
dönemi, açlık, 
yorgunluk, uykusu
zluk, fazla uyuma ve 
bazı gıdalar migren 
atağının ortaya çık
masına yol açabilir" 
diye konuştu.

EVDE ÇOCUK BAKILIR
Manastır’da Kaloriferli evde 

0-6 yaş arası 
COCUK BAKILIR

Tel : 0.537 697 01 42

VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER İRAK
BEYNELMİLEL
TÜTKÜ SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER

IRAK

Seanslar
11.45 - 14.15 - 16.00 - 18.00 • 20.00
14.00- 16.15-18.15-20.15 

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00-20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
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Ailenizden birinde böbrek
taşı varsa mutlaka okuyun
Böbrek taşları idrarda
ki kristallerin üstüste 
birikmesi nedeniyle 
oluşur. Ülkemizdeki 
en yaygın sağlık 
problemlerinin 
başında gelmektedir. 
Böbrek taşı nedir?
Yaşamsal faaliyetlerim
izin devamı için gerekli 
olan bio kimyasal iş 
temlerin sonunda olu 
şan atık maddelerin 
vücuttan atılma yer
lerinden biri de böb 
reklerdir. Ayrıca vücut 
için gerekli bazı mad
delerin seviyesinin 
ayarlanması da böb 
rekler tarafından yürü 
tülün Böbrek taşları 
idrarda çözülemeyen 
ve atılamayan kristal
lerin biraraya gelme
siyle oluşur. Normalde 
idrarda kristal ve taş 
oluşumunu engelleye
cek bazı kimyasal 
maddeler vardır. Fakat 
bazı insanlarda bu 
engelleyici mekanizma 
tam olarak çalkamaya
bilir ve bu kişilerde tek 
rar edici idrar yolları 
taşları görülür. Taşların 
ölçüleri oldukça değiş, 
ken olabilir ve böbrek
ten mesaneye doğru 
ilerleme eğiliminde 
dirler. Taşın idrar akışı 
m tıkaması ve hareket 
etmesi durumunda 
ağrı kanama ve enfek
siyon gelişebilir. 
Böbrek taşları 
kimlerde oluşur?

Her insanda taş oluş
ma riski vardır. Sıklıkla 
20 - 50 yaşlarında 
görülürken 30’lu yaşlar 
hastalığın en sık görül 
düğü yaş grubudur. 
Erkekler kadınlara 
göre 3 kere daha fazla 
risk altındadır. 
Taşı oluşturan 
sebepler nelerdir? 
Taşı oluşturan kesin 
neden bilinmemekle 
beraber risk 
faktörleri şunlardır: 
-İdrar yolu enfeksiyonu 
-Böbrekteki yapısal 
bozukluklar 
-Böbrek hastalığı olan
lar (renal tübüler asi- 
doz, kistik böbrek 
hastalığı...) 
-Beslenme alışkanlık
ları 
-Yetersiz sıvı alımı 
-Sıcak iklim kuşağında 
yaşamak 
-Hiperkalsiüri, sistinü 
ri, hiperokzalüri, 
hiperürikozüri 
-Bazı ilaçlar (asetazo- 
lamide, anti viral

ilaçlar....)
-Bazı bağırsak hastalık 
lan (inflamatuar bağır
sak hastalığı...) 
-Genetik faktörler 
-Geçirilmiş bağırsak 
ameliyatları (jejono 
ileal by-pass) 
-Metabolik hastalıklar 
Hiperparatiroidizm, 
gut hastalığı...) 
Taşlı hastalarda 
belirtiler nelerdir? 
İdrar yolu taşları 
hiçbir bulgu vermeden 
gelişebileceği gibi 
bazen ciddi bulgularda 
vermektedir.
En sık görülen yakın
ma ağrıdır. Bu ağrı 
bazen çok şiddetli ola
bileceği gibi bazen 
rahatsızlık vermeyen 
ağrılar şeklinde de ola
bilir. Karakteristik ağrı, 
kolik diye adlandırılan 
ve böğür bölgesinden 
başlayıp öne doğru 
ilerleyen, kasık ve tes 
tislere de yayılabilen 
ağrılardır. Ağrı taşın 
hareket etmesine veya 

üriner sistemin tıkan
masına bağlı olarak 
gelişir.
Kan: Bazen gözle 
görülebilecek kadar 
olurken bazen de 
sadece mikroskopik 
incelemede görülür. 
Bulantı ve kusma: 
Taş’ın yaptığı ağrıya 
bağlı gelişen mide- 
bağırsak sistemindeki 
hareket azalmasına 
bağlı olarak gelişir. 
İdrar yapma da zorluk 
görülebilir.
Teşhis yöntemleri 
nelerdir?
Hastanın şikayetleri 
belli bir ölçüde tanı 
koymaya yardımcı 
olur. Ayrıca taşın 
görüntülenmesi yapıl
malıdır. Bu amaçla;
-DÜSG grafisi: Yatarak 
çekilen karın ve pelvik 
bölge grafisi 
-Ultrason
-I.V.P (İlaçlı böbrek 
filmi)
-Spiral üriner sistem 
komputer tomografi
lerinden faydalanır. 
Bazen kân analizlerine 
de ihtiyaç duyulur.
En sık görülen taşlar 
hangileridir?
Böbrek taşları çeşitli 
kimyasal kombi
nasyonda olabilirler. 
En sık görülen 
kalsiyum taşlarıdır. 
Kalsiyum taşları sıklık
la okzalat veya fosfat 
ile kombinasyon 
halinde bulunurlar.

Metal bıçak 
C vitamini düşmanı

Metal bıçak kullanımı 
mn, sebze ve meyve 
lerde C vitamini 
kaybına yol açtığı 
bildirildi.
Ege Üniversitesinden 
(EÜ) yapılan açıkla
mada, Ziraat Fakül 
tesi Toprak Bölümü 
tarafından bazı 
meyve ve sebzelerin 
C vitamini içeriklerini 
belirlemek üzere 
gerçekleştirilen araş 
tırmanın sonuçları 
duyuruldu.
Ziraat Fakültesi 
Toprak Bölümü Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Nevin Eryüce'nin bu 
konudaki görüşlerine 
yer verilen açıklama
da, metal bıçak kul
lanmanın C vitamini 
kaybında etkili 
olduğunun belirlen 

diği kaydedildi. 
Açıklamaya göre, 
besin maddelerinin 
buzdolabı koşulların
da ve üzeri kapalı 
olarak bekletilmiş 
olsa bile vitamin mik
tarında 3 saat içinde 
dikkate değer oranda 
azalma olduğunun 
gözlendiğini ifade 
eden Prof. Dr. Eryü 
ce, "Günlük yaşantı
da kullanılan bıçak
ların metal olması 
nedeniyle sebze ve 
meyvelerin büyük 
parçalar halinde 
kesilerek, metalle ve 
atmosferle değinim 
yüzeyinin azaltılması 
ve tüketilmeden he 
men önce hazırlan
masına özen göster
ilmesi gerekmekte- 
dir"dedi.

RESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 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
Tomökay 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

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

______ OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

Aygaz 513 12 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

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

NÖBETÇİ ECZANE
12 Şubat 2007 Pazartesi 

YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83 

Tel: 512 06 70 GEMLİK
GEMUK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK ŞİYASİ GAZETE BM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2670 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



Sayfa 12
12 Şubat 2007 Pazartesi

Gençlerin aşk ve sevgililer gününe bakışı araştırmasına katılan üniversite öğrencilerinin 
yüzde 74'ü daha önce aşk yaşadığını söyledi. Bir soruya verilen cevap ise bunu doğruladı:
Üniversite öğrencileri 
arasında yapılan bir 
araştırma, gençlerin 
yüzde 74'ünün daha 
önce aşık olduğunu, 
bunların yüzde 
41'inin bir, yüzde 
21'inin iki kere 
aşk yaşadığını 
ortaya koydu. 
Araştırmada en 
sevilen aşk şairleri 
arasında Nobel 
Edebiyat Ödülü 
sahibi roman yazarı 
Orhan Pamuk'un da 
gösterilmesi ise, 
"aşk gençlerin aklını 
başından almış" 
dedirtti.
İstanbul Kültür 
Üniversitesi Sanat ve 
Tasarım Fakültesi 
Araştırma Merkezi'n 
ce üniversite öğrenci
leri arasında yapılan 
"Üniversite Gençliği 
nin Sevgililer Gününe 
ve Aşka Bakışı" 
adlı araştırmanın 
sonuçları açıklandı. 
Fakülte Dekanı Prof. 
Dr. Nükhet Güz'ün

yürüttüğü proje, 
"gençlerin aşık olma 
durumu, aşkı tanım
ladığı sözcükler, 
aşkını ifade etme biçi
mi, ilk aşık olduğu 
yaşı, Türk toplumun- 
da kadın ve aşk, Türk 
toplumunda erkek ve 
aşk" gibi konularda, 
438 öğrenci ile yüz 
yüze görüşülerek 
gerçekleştirildi.
Araştırmanın "Aşka 
Bakış ve Sevgililer 
Günü" bölümündeki 

sonuçlara göre, "aşk" 
denince gençlerin 
yüzde 6'sının aklına 
ilk gelen sözcük 
"sevgi" iken, bunu 
"sevilenin adı" ve 
"sadakat" izledi.
Araştırmaya katman
ların yüzde 74'ü 
daha önce aşık 
olduğunu belirtirken, 
bunların yüzde 41'i 
bir kez, yüzde 21'i iki 
kez aşık olduğunu 
ifade etti. Aşkı ifade 
etmek için en fazla 

tercih edilen iletişim 
türleri sırasıyla "yüz 
yüze" (yüzde 63), 
"telefon" (yüzde 9) 
ve "e-posta" (yüzde 
4) olarak belirlendi. 
ORHAN PAMUK 
SAİRLER 
ARASINDA SAYILDI 
Araştırmada, genç
lerin yüzde 18'inin 
18 yaşında, yüzde 
13'ünün 17 yaşında 
ve yüzde 9'unun ise 
16 yaşında ilk aşkı 
yaşadıkları tespit 
edildi. Katılımcıların 
"en iyi aşk şairi" 
Attila İlhan, en iyi 
aşk şiiri de İlhan'ın 
"Ben Sana Mecbu 
rum" şiiri oldu. 
Öğrenciler, "en iyi 
aşk şairleri" arasında 
Yılmaz Erdoğan'ı 
ikinci, Orhan Veli'yi 
üçüncü sırada tercih 
ederken, Nobel 
Ödüllü Yazar Orhan 
Pamuk'un da şairler 
arasında sıralanması 
dikkat çekti.
En iyi aşk filmlerini 

"Titanic", "Kasımda 
Aşk Başkadır" ve 
"Holiday" şeklinde 
belirleyen gençlerin, 
Sezen Aksu, Yıldız 
Tilbe ve Kenan 
Doğulu'nun 
şarkılarını tercih 
ettikleri ortaya çıktı. 
"Türk toplumu ve 
aşk denince öncelikle 
akla gelenler" ile 
ilgili bir soruyu 
üniversitelilerin 
yüzde 49'u cevapsız 
bırakırken, yüzde 
4'ü "yasaklar" ve 
yüzde 2'si de "evlilik" 
yanıtını verdi.
TÜRK KADINI VE 
AŞK "SADAKAT" 
DEMEK 
Araştırmada, 
"Türk Kadını ve Aşk" 
denince gençlerin 
ilk aklına gelen 
"sadakat" olurken, 
bunu "kıskançlık" 
ve "duygusallık" 
takip etti.
"Türk erkeği ve 
aşk" denince ise 
gençlerin aklına gelen 

cevap "yalan" oldu. 
"Aşık oldukları 
kişi için yapabilecek
leri en çılgın şeyin 
ne olduğu" sorulan 
gençlerin yüzde 
13'ü "her şey", 
yüzde 9'u "ölmek" 
ve yüzde 4'ü 
"evlenmek" 
yanıtını verdi. 
Bu bölümle ilgili 
yapılan yorumda, 
"Eski aşklarda 
yaşanan çılgınlıklar 
gençlerde bulunma
maktadır. Aşık 
olduğu için yapabile- 
- jı en büyük çılgın- 

hk her şey'dir. 
Yani belirgin bir 
şey değil" görüşü 
ifade edildi. 
Üniversiteli gençler, 
"sevgililer günü"nde 
sevgiliye verilecek 
en güzel hediye 
olarak "gül"ü tercih 
ederken, el emeğiyle 
yapılan bir atkı veya 
kazak ile oyuncak 
ayı da tercihler 
arasında yer aldı.
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Türkiye’de ilk Özel Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

GEMPORT ilkte imza atıyor
GEMPORT Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. ile kısa adı Liman-lş olan Türkiye 

Liman ve Kara Tahmil ve Tahliye İşçileri Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmeleri tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı. GEMPORT Genel Müdürü M. Süha Aktaş bir 
ilke imza attıklarını belirterek, GEMPORT'un gerek mevcut ticari performansı ile gerekse 2009 
yılına kadar bitireceği yatırımlardan sonra ulaşacağı büyüme ile bölge ve ülke ekonomisine 
getireceği büyük katkılar nedeniyle sektörün parlayan yıldızı haline geldiğini vurguladı. 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

13 Şubat 2007 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

YEMEK 
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 55info@gemlikkorfezgazetcsi.com

Ulaşım sorunu çözülemiyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gemlikspor
Nüfusu 100 bine yaklaşan, 

Marmara’nın en büyük ilçelerinden 
biri olan Gemlik’te spor denince 
aklımıza Türkiye’deki gibi futbol 
geliyor.

Halkın büyük bir bölümü futbolu 
izliyor, futbolu dinliyor, futbolu oku 
yor..

Gemlik’te de birinci sırada görünen 
futbolun temsilcisi Gemlik spor’dur.

Gemlikspor önceki gün yeni sezo
nunu gösterişli bir törenle açtı.

Kalabalık bir izleyici toplululuğu 
vardı açılışta.

Gemlikli milletvekilimiz, belediye 
başkanlarımız, siyasilerimiz, kurum- 
ların temsilcileri açılışa bizzat 
katıldılar.

Tabii bu arada bazı siyasi parti tem
silcileri törende görülmedi. Oysa bun
ların bazıları da yöneticiydi!

Gemlikpor bugüne kadar beklenen 
yere gelemedi.

Geliyor gibi oldu ama yarıda kaldı. 
Sonra kaç yıldır dibe vurdu.

Şimdi yeniden silkiniş ve toparlan
ma zamanı.

Komşu ilçemiz Orhangazi de iki 
takım birden süper ligde oynuyor.

Biz hiçbir zaman Orhangazi kadar 
olamadık. 196O’lı yıllar dışında..

Gemlikspor yönetimine destek ver
mek gerekir.

Gençlere şanslı ve başarılı bir 
sezon diliyorum.

Belediye Başkanlığı’n 
da dün yapılan toplantı
da Otobüsçüler ve Mini 
büsçüler Odası Başkanı 
Erol Aksoy, Büyükşehir 
Ulaşım Daire Başkanı 
Tacettin Kınpy ve BURU- 
LAŞ Danışmanı Mustafa 
Özfatura ve muhtarlar 
toplu taşımacılıkta yaşa 
nan sorunları masaya 
yatırdı. Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, "Halkı 
mız Bursa'ya ayakta 
gitmek durumunda değil, 
35 kilometre yolculuk 
bu şekilde yapılamaz" 
diyerek çözüm 
bulunmasını istedi.

Haberi sayfa 3’de

Mimarlar Odası’ndan‘Tarih içinde 
Bursa’da Kentsel ve Mimari 

Gelişmeler’konulu konferans
Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman 
Turan, yaptığı açıklamada, Bursa Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 
(Anıtlar Kurulu) ve Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun konuş
macı olarak katılacağı konferans düzen
lediklerini duyurdu. Haberi sayfa 2’de

“Gemlik türü zeytin 
fidanına destek 
neden kaldırıldı”

CHP Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık, Gemlik türü zeytin 
fidanındaki desteklemenin kaldırıl
ması üzerine Tarım ve Köyişieri 
Bakanı Mehdi Eker'e yazılı soru 
önergesi verdi. Haberi sayfa 4’de

‘Gemlik Körfez' internetle www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

mailto:info@gemlikkorfezgazetcsi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye’de ilk Öze! Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

GEMPORT ilklere imza atıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik'te kurulu 
GEMPORT Gemlik 
Liman ve Depolama 
İşletmeleri A.Ş. ile 
Türkiye Liman ve 
Kara Tahmil ve Tahli 
ye İşçileri Sendikası 
(Liman-İş) arasında 
sürdürülen Toplu İş 
Sözleşmesi görüşme 
leri tarafların anlaş
ması ile sonuçlandı. 
18 Ağustos '06 
tarihinden başlayarak 
muhtelif toplantılarla 
yürütülen 
görüşmelerin sonun
da taraflar tüm konu
larda anlaşarak, 17 
Ocak 2007 tarihinde 
Gemlik'te sözleşme 
imzaladılar. Her iki 
tarafında ilk olmanın 
hassasiyeti ile kılı 
kırk yaran bir anlayış 
la sürdürdüğü görüş 
meler sonucunda 
imzalanan sözleşme, 
Ülkemizin ilk özeli 
limanı olan GEM
PORT için yine önem
li bir gelişme olarak 
nitelendirilmektedir. 
01 Ocak 2007 - 
31 Aralık 2009 
tarihleri arasını kap

sayan 3 yıllık Toplu İş 
Sözleşmesi’nin imza 
töreninde konuşan 
Liman - İş Sendikası 
Genel Başkanı Raif 
Kılıç; GEMPORT A.Ş. 
ile imzalanan Toplu İş 
Sözleşmesinin işyerin 
deki çalışma barışına 
katkıda bulunacağını, 
bunun yanında 
sektördeki diğer şir
ketlere de örnek oluş
turacağını belirtti. 
Görüşmelere katılan 
üyelere müzakereler 
sırasındaki tutum ve 
davranışları ve mutlu 
sona ulaşmadaki 
katkılarından dolayı 

teşekkür ederek, yeni 
dönemin taraflara ve 
tüm GEMPORT 
çalışanlarına hayırlı 
olmasını diledi. 
GEMPORT Genel 
Müdürü M. Süha 
Aktaş ise konuş
masında; Türkiye'nin 
ilk özel limanı olan 
GEMPORT’un gerek 
mevcut ticari perfor
mansı ile gerekse 

2009 yılına kadar 
bitireceği yatırımlar
dan sonra ulaşacağı 
büyüme ile bölge ve 
ülke ekonomisine 
getireceği büyük 
katkılar nedeniyle 

sektörün parlayan 
yıldızı haline geldiğini 
vurguladı. Bu 
başarıyı da yine 
tüm çalışanlarının 
özverili mesaisine 
borçlu olduğunu 
ifade eden Aktaş, 
Toplu İş Sözleş 
meşinin imzalanması 
ile de GEMPORT’un 
yine bir ilke imza 
attığını ve bu sözleş
menin herkese hayırlı 
olmasını dilediğini 
belirtmiştir.
İmza törenine 
GEMPORT ve 
Sendika yöneticileri 
katılmışladır.

Mimarlar Odası’ndan ‘Tarih içinde 
Bursa’da Kentsel ve Mimari 

Gelişmeler’ konulu konferans

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından "Tarih 
içinde Bursa'da Kent 
sel ve Mimari Geliş 
meler" konulu kon- ’ 
ferans düzenlendi. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, yap
tığı açıklamada, Bur 
sa Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma 
Kurulu (Anıtlar Kuru 
lu) ve Uludağ Üniver 
sitesi Mühendislik 
Fakültesi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu 
nun konuşmacı 
olarak katılacağı 

konferans düzen
lediklerini duyurdu. 
17 Şubat 2007 günü 
saat 13.00 ile 15.00 
arasında Esnaf Kefa 
let Kooperatifi 
toplantı salonunda, 
yapılacak olan kon
feransın "Tarih için 
de Bursa'da Kentsel 
ve Mimari Geliş 
meler" konusunda 
olduğunu söyledi. 
Turan, konferansta 
ayrıca, Gemlik'in tar
ihi değerlerine ilişkin 
geniş kapsamlı bilgi 
verileceğini belirte
rek, "Gemlik için 
çok yararlı olacağına 
inandığımız bu kon
feransa tüm halkımız 
davetlidir" dedi.

www.kocakgayrimenkul.com
1/ A f A 1/ GAYRİMENKUL 
l\VLAI\ BANKASI
• GENEL MÜDÜRLÜK ' 444 O 550 '

€DflS / GCMLİK ŞUBESİ
Tel : (0.224) 512 08 58

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

Kat : 2 Paire : 1 Gemlik / BU.PSA

SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA

AA-002 Bûyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-005 Karacaali 9275/Mikonut imarlı 250.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürltf 46300 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 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
AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zemin Etüdlü 5 kat imarlı 1.600.000 YTL
AA-06 4 Serbest Bölge 39.183 M2
Sanayi imarlı 3.000.000 YTL
AA-06 8 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

S ATI l_l K ÇIFTLİK
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

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 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 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-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Dlnçor 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 
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 
asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90.000 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 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 
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 M 2 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 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 dupleks bakımlı süper manzaralı 
250.000 YIL
EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripieks 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* 
bön 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

0:Woolapşıııelemzde 
Kayıt No'«o itesi ra ohınur.

http://www.kocakgayrimenkul.com
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Toplu taşımacılığın sorunları Beiediye’de görüşüldü

Ulaşım sorunu çözülemiyor
Yazı YOR UM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Bursa arasın
da Özel Halk Otobüs 
lerinin ayakta yolcu 
taşımasına tepki 
gösteren vatan
daşların şikayet
lerinin tartışıldığı Özel 
toplantıda, soruna 
çözüm bulunamadı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
makamında yapılan 
toplantıya kısa süre 
katılan AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
özel halk otobüsleri 
işletmecilerinden 
BURULAŞ'ın aldığı 
komisyon miktarının 
yasadığının araştırılıp 
kendisine iletilmesini 
istedi.
Toplantıya Gemlik'te 
ki mahalle muhtarları 
ile Otobüsçüler ve 
Minibüsçüler Odası 
Başkanı Erol Aksoy, 
Büyükşehir Ulaşım 
Daire BaşkanıTacet 
tin Kınay ve BURU- 
LAŞ Danışmanı Mus 
tafa özfatura katıldı. 
Gemliklilerin 
Bursa'ya gidip gelme 
terinde ayakta yolcu
luk yapmak istemedik 
leri yönün de uzun 
süredir hem mahalle 
muhtarlarına hem de 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
tepki ve şikayetler 
gitmekteydi.
Büyükşehir Ulaşım 
Dairesi’nin Gemlik'e 
yaptığı eski durak 
hizmetinin dışında 
hiçbir hizmetin 
yapılmadığını dile 
getiren mahalle 
muhtarları, sorun ve 
isteklerini anlattılar. 
Muhtarlar kendi 
mahallelerinde bazı 

sokaklara hat ve 
durak ilave edilmesini 
isterlerken, ayrıca 
duraklara otobüslerin 
kalkış saatlerini 
belirten levhaların da 
konmasını istediler. 
EN BÜYÜK SORUN 
AYAKTA YOLCULUK 
Büyükşehir Ulaşım 
Dairesi Başkanı Tacet 
tin Kınay'a Gemlik 
halkının isteklerini ve 
şikayetlerini aktaran 
Başkan Mehmet 
Turgut, ulaşım hakkı 
Gemlik Belediyesinde 
olduğu dönemlerde 
bu sıkıntıların yaşan
madığına dikkat çe 
kerek, "Bizler soruna 
çözüm bulacak 
insanlarız. Halkımız 
Bursa'ya ayakta 
gitmek durumunda 
değil, 35 kilometre 
yolculuk bu şekilde 
yapılamaz, buna 
çözüm bulun" dedi. 
Firmanın da sıkıntı 
çekmeden Bursa 
otobüslerinin şehir 
içine alınması ve 
aynı hatta daha bü 
yük otobüslerin alın
ması gerektiğini 
savunan Başkan 
Turgut, ücretsiz 
yolculuk yapanlar 
için Büyükşehir'e

_ yüklendi.
Turgut, "Büyükşehir 
hulufe dağıtıyorsa 
bunun ceremesini 
Gemlik halkı çeke
mez. önüne gelene 
ücretsiz kart verilirse 
sıkıntısını halk çeker, 
kanunlar değişmedi 
bizim zamanımızda 
neden sorun yaşan
madı." diye konuştu. 
HALK OTOBÜSÜ 
YAZISI KALKSIN 
Otobüslerin üzerinde 
yazan Halk Otobüsü 
ibaresiyle verilen

hizmetin tamamen 
zıt oluşturduğunu 
öne süren mahalle 
muhtarları, mahal
lelerinde ihtiyaç 
duyulanları bir 
bir not ettirerek 
çözüm istediler. 
BURULAŞ 
Danışmanı Mustafa 
Özfatura'nın uzlaş
macılıktan uzak 
bir görüntü çizdiği, 
toplantıda, sorunların 
aşılamayacağı ve 
uzun sürede süreceği 
izlenimi çıkarken, 
Özel Halk Otobüsü 
çalıştıranlarının 
sorununun ise 
BURULAŞ'ın aldığı 
komisyonlar olduğu 
belirtildi.
BURULAŞ'ın 
otobüslerden 
yüzde 21 artı KDV 
komisyon aldığı nı 
söyleyen Otobüs 
çüler ve Minibüsçüler 
Odası Başkanı 
Erol Aksoy, her 
gün yaklaşık 300 
kişinin ücretsiz 
yolculuk yaptığını 
ve aylık para tutarının 
ise 17 bin YTL'ye 
kadar ulaştığını 
söyledi.
OTURMALI 
YOLCULUK 
Büyükşehir 
Ulaşım Daire

Başkam Tacettin 
Kınay, Gemlik 
Bursa arasında 
iki adet sadece 
koltukla 
taşınacak araç 
sefere koymak 
istediklerini 
belirterek, kamu 
araştırması yapmak 
istediklerini 
söyledi.
Bu otobüslerin 
sadece Terminal'e 
kadar olacağının 
açıklanması üzerine 
Başkan Turgut, 
tepki gösterdi. 
"Terminal'e kadar 
ve fazla ücrete 
karşıyım. Az 
ücret olduğu için 
Büyükşehir otobüs
lerini tercih eden 
halkımız neden 
fazla ücret 
ödeyecek, böyle 
şey olmaz" dedi. 
Gemlik içine yerleşti 
rilen eski durakların 
da görüşüldüğü 
toplantıda, 
Gemlik Bursa 
ulaşım sorununun 
çözülemeyeceği 
anlaşılırken, 
Gemlik halkının 
Bursa'ya daha 
uzun süre ayakta 
ve sıkışık gitmek 
zorunda kalacağı 
sonucu çıktı.

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

Petrol yağması!....
Benim insanlarım, Amerika’yı sevenler, 

demokrasi aşıkları; demokrasi, özgürlük, 
insan hakları, hür seçimler için nutuk atanlar, 
gördünüz mü; pazar ekonomisinin gerektiği 
tam rekabet sistemlerini Irak'a getirmek ve 
bu ileri değerler için “Diktatör Saddam 
Hüseyin’i” devirmek için Irak’ı işgal ettiklerini 
söylemişlerdi...

Saddam diktatördü, elinde kimyasal silah 
lar, nükleer silahlar vardı...

Bir büyük topu vardı ki attığında bizim Ata 
türk barajını vurabilirdi..

Ortalığı bulandırmak, insanları bilhassa 
komşu ülkeleri korkutmak ve kendine yardım
cı bulmak için yalan üstüne yalan haberlerle 
umacı yaratıldı..

Milyonlarca insan bu yalanlara inandı..
Saddam her ne kadar diktatör, megaloman, 

kendini büyük gören bir insan olmasına rağ- l 
men, ortaya çıkardığı Irak ile Türkiye’ye 
yararlı idi..

' Ne kuzeyde. Kür'distan devleti hayali, ne de 
Türkmenlerin yok edilmesi tehlikesi vardı.. '

Kurduğu denge ile kim ne derse desih 
Saddam Türkiye için yararlı idi... Pekiii.. 
Şimdi ne oldu ?...

Bu kadar bomba, bu kadar ölüm, bu kadar 
yıkım, cinayet, Orta Doğuda milletler ve 
mezhepler arasına sokulan, yıllarca sürecek 
din savaşları, kin ve nefret ne için bi anlayın 
istiyorum...

Bir katiller ordusu Irak'ta kol geziyor... 
Tarih böyle yazacak...

Kızılderilileri kendi vatanında yok eden bir 
karışık ırk, demokrasi lafları ile Kore’de - 
Vietnem’da - Somali’de - Afganistan’da son 
olarak da Irak’ta yüzüne sürülen kara lekeler
le göründü..

Demokrasi-insan haklan getirmek için de 
ğil. “Petrolü yağmalamak” için..

Son günün haberi; Amerikan ve İngiliz pet 
rol şirketleri petrolü 30 yıl süreyle çıkartıp, 
pazarlama hakkını alıyorlar..

Bunu yüksek fiyatla satıp, bu satıştan Irak 
halkına kırıntılar verip bu petrol sahalarının 
üstüne yatıyorlar...

Amerikan gazeteleri bu işler için; Askerin 
masrafları, sakatlanan erlerin savaş sonrası 
bakımı, ölenlere tazminat, savaş giderleri ola 
rak 2 trilyon dolar harcandığını söyleyerek, 
bu petrol ile masraflarını çıkaracaklarını yazı 
yorlar..

Petrol işlerini bilenler ise buradan Ameri 
ka’nın en az 6-7 trilyon dolar kazanacağını, 
bunun savaşın maliyetini, Irak’ta kurdurulan 
kukla iktidarlara ve yandaşlarına yesinler diye 
verilecek kırıntıları da fazlasıyla karşılar.

İşgali ve teslimiyeti reddettiği ve direnişi 
seçtiği için Saddam Hüseyin, idam sehpasına 
başı dik, şeref ve saygınlık sloganları haykı 
rarak, kendisine içirilmek istenen sakinleş 
tirici ilaçları kabul etmeden, “Utanılacak bir 
şeyim yok” diyerek, gözlerini kara maske ile 
örtmelerine izin vermeyerek çıktı..

Biz Türkler onun iktidarı zamanında sevme 
diğimiz bu adam, ölümü ile herkesin takdiri 
kazandı.. Amerika yaptığı ayıplarla bir kahra
man yarattı..

Hele “Şii” uşakların onları 20 sene idare 
etmiş bir kişiye Amerikalılara yaranmak için 
yaptıkları rezillikler, işkence anlatılır gibi de 
gil...

İslam dininde böyle aciz bir adama şaha 
det getirme fırsatı dahi vermeden, vahşice as 
mak var mı ?.. Kitabımızın neresinde yazıyor 
bu?..

Saddam’ı astılar... Ve ayni günlerde 
Petrolü yağmalamak için düğmeye bastılar..

Yalancıların yüzü ortaya çıktı...
Zaten bu biliniyordu ama biraz beklendik

ten sonra yapacakları zannediliyordu...
Takke düştü, kel göründü...
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Wers ücreti tüm eğitim çalışanlarına verilsin”
Seyfettin SEKERKSÖZ
2007 y111nı ,ek dejş vılı 
olâraK|yahJMtiwp'rıj)j‘m

(Turp Eğitim Çalışan- j. 
farı Şen di ı) .Öljrş^
İl Temsilcisi Mahmut 

,Çiççy |<jb|şf; ptppıÇğİhm 
çalışanları ölarak

Jpaşta.kprgth W barışın, bı 
sağlanması ve devlet.'
l^gr^urnlyrınğa\,eşit ışp,; 
eşit ücret kânunu
çşrçeveşmçfee/cdersur.ni,fin^.ü4, ,u 
Mçretmui tüm eğhim , bilgilerinin fâ'P ln, i‘ 
çalışanların^ yerılıjıe,s,h 
hi İstiyoruz" dedi.
Eğitim deyince ilkak|a 

H jgşl^pğrştrnçş^lerkni?'^

dağarçığınıgenişleten, 
eğitimini, öğretimini

.fşşıl^y^n gğitim eb ns 
çalışanları olarak nite-, 
lendirilmekte öldük-1 
larını ifade eden 
Gedikbaş, "Ancak

ı rbilfamelidir kimilik * 
eğitim sadede öğftettgot 
menlerle yürüyçmeZ. j ;■! c 
Eğitimzcamiaşının teıh 
bir ordu olduğunu 
192.0'leçds gören Ulu. • 
önderimiz bugün 
aramızda otsa’ydınt 
mevcut yönetimin eh s I 
üst kadrolarında bulu
nanve tuzları kürü ' 
olan birçok eğitim 
çalışanını görevinden 
alırdı" şeklinde i?i 
konuştu, av
Eğiti rn’çalışânfarıh in 0 
sadece öğretmen -’isho 
kadroSuria sâhip^62 ı 
eğititnçalişanlarındân*

oluşmadığının altını
çizen Gedikbaş, 
yaptığı açıklamada; 
"Bunun içerisinde 
gününü, 24 saatini, 

’ 30-40 kişilik sınıf
değil, tüm okul 
öğrencilerine adamış 
hizmetli amcalarımız, 
teyzelerimiz, annele 
rimiz, babalarımız, 
ağabeylerimiz:.; i 
öğrehcilefin eğitim;

! âfâç,'ğâ'tJeçlerlhih' ve

düzenh, sağ liklı 
bir şekilde akışını 
sağlayan, 30-40 
kişilik sinlf değil, 
600,700, 2000,3000 
öğrencisine hizmet 
veren memur ablaları, 
ağabeyleri, teyzeleri, ’

'^a/hç^/an. .. dışarıdan 
gelecek zarar, tehlike 
ye zorluklara kimi 
zaman şfiği tutarak, 
kimi zaman kol kola 
nasihat .ederek,30:40

. kişilik sinif Öğrencisine 
. değil, binlerce öğren
ciye aynı hizmeti, ] 
ivgiyisşayğıyıîy e
noşgoruyu, sunan, 
aşılayan; bekçi, güven 
lik görevlisi abisi, a ı 
amcası... herkes ;
yatağında mışıl mışıl 
uyurken, soğuğun 
darlarımıza işlediği en 
zor saatlerde, görev 
saati, olmamasına rağ
menyüzlerce., binlerce 
öğrenci için fedakarlık 
yapıp ya tağından 
kalkan ve kaloriferi 
yakan karşılığında; i

ekstra hiçbir ücret 
almayan kaloriferci 
amcamız, teyzemiz, 
ağabeyimiz... atölye 
terimizde öğrencileri 
nin en küçük şeyden 
dahi zarar görmesini 
engellemek için en

'ince ayrıntısını göste' 
ren, tek tek sohbet 
eden, onlarca öğren 
cinin öğretmeninin 
adını bilmediği ama 
onun adını asla unut
madığı Teknisyen, 
Tekniker abisi, ablası, 
amcası, teyzesi, öğret
meni... öğrencisi için, 
hurdaya dönmüş, 
firenin tutmadığı, her 
yola çıkışında ayrı ayrı 
zorlukların karşısına 
çıktığı, görevi olmadığı 
halde gittiği yerde 
hamallık yaptığı ve 
bunu sadece öğrenci
leri için yapan şoför 
abisi, ablası, annesi, ; 
amcası.., evet; eğitim 
camiası içerisinde 
öğrenciler için koşan, 
ülkemizin geleceğini 
oluşturan öğren çile 

timizin yetiştirilmesini 
sağlayan eğitimin 
görünmez kahraman
ları da var. Tüm 
Eğitim Çalışanları... 
şef, memur, hizmetli, 
şoför, kaloriferci, aşçı, 
sayman, usta öğretici, 
ambar memuru, güven 
lik görevlisi, teknisyen, 
tekniker, mimar, 
mühendis abi, abla, 
anne, teyze, amca, 
dayı, öğretmen.,, her 
ne ad takılırsa taksın 
öğrencileri için çalışan 
bu yola baş koymuş 
ve uğurlarında çok kez 
canını ortaya köyan 
eğitim çalışanları var" 
dedi.
Eğitim çalışanlarının 
bir bütün olduğunu, 
eğitim çalışanının 
fedakar olduğunu, 
eğitim çalışanının 
ülkesini düşünür 
mantığıyla hareket 
ederek yıllardır kurum- 
larından bir teşekkür 
dahi görmemiş, / 
hep ikinci plana 
atıldıklarını söyleyen 

Mahmut Gedikbaş, 
"Tüm devlet kurulu
larında çalışan 657 
tabi devlet memurları 
ek ücret adı altında 
ekstradan ücret 
alırken, kendi 
içerisinde ayrımcılığa 
uğrayan öğretmen ve 
diğerleri diye 
adlandırılıp, ikinci 
plana atılmış biz 
eğitim çalışanları 
artık emeklerimizin 
karşılığı olan saygımızı 
ve emeğimizin 
karşılığını istiyoruz. 
Eğitim çalışanları 
içerisinde; müsteşarın
dan, daire başkanına, 
uzmanından, şefine, 
öğretmeninden, 
müdürüne ek ders 
ücreti veya başka ne 
ad altında olursa olsun 
ek ücret alırken biz 
memur, hizmetli, şoför, 
kaloriferci, aşçı, say
man, usta öğretici, 
ambar memuru, 
güvenlik görevlisi, 
teknisyen, tekniker, 
mimar, mühendişler, 
olarak ne ek ders, „ 
nede, ek ücret adı 
altında hiçbir ücret 
alamıyoruz. .
Devlet kurumlan 
içerisinde ve eğitim 
kurumlan içerisindeki 
eşitlik ilkesine 
aykırılık oluşturan bu 
durum, yıllardır dile 
getirilme miştir. Eğitim 
camiası içersinde 
anayasanın eşitlik 
ilkesine de aykırr 

olan bu durum 
kurum içerisinde, 
kurum içi barışı da 
etkilemektedir. . 
Ek ders veya herhangi 
bir ad altında ek 
ücret alan eğitim 
çalışanları ile, hiçbir ’ 
ücret alamayan eğitim 
çalışanlarını karşı 
karşıya getirmekte, 
üst ast ilişkisinin 
görev anlayışı dışına - 
çıkmasına^ ekonomik 
boyuta gelmesine 
sebep olmuştur.
TÜm Eğitim 
Çalışanları olarak 
başta kurum 
içi barışın sağlanması 
ve devlet kurumlarında 
eşit işe eşit ücret 
kanunu çerçevesinde 
ek ders ücretinin Tüm 
Eğitim Çalışanlarına; 
verilmesini istiyoruz. 
Teç-Sen Genel 
Merkez 
Yönetim Kurulu rn 9 ;- 
olarak 2007 yılın f-:-j 
EK DERS yılı kati 
ediyoruz. 12‘şubatıri,^ 
sen d i kamız da uğüflü ■' 
gelmesini: eğitim >l?sb 
camiasının köklüi nitel 
değişikliklerle rnelqot 
ülkemize yakışır 
bir anlayışla hareket 
etmesine vesile nrleM 
olmasını umuyoruz; 1! ■ 
Bu günden 
başlayarak,
3 gün boyunca 

yakamıza takacağımız 
kokartlarımızla bıi'S-o 
adımı başlatıyoruz" 
şeklînde köhüş&i^S

~i~gmrıo<?^BVBg finan:- n...it.'!>!>»; o 3 w ,------------------------ : \ ,'An-iû."U'j—■11lh n>nif‘uınrr>Y

^^f’\'r^ytr^a;MH1etv0kîH/iyiehrn6t.>Küçtikaşık,.Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'e yazılı soru önergesi verdi.

“Gemlik türü zevtin fidanına destek neden kaldırıldı”
’ I ............... SiSm iS®

Sey^în^ŞEkEİRkSöZ Küçükaşık,

Ç|4P;Bufş^/jola >htnı 
Mjjjetyekilinoneîai jloı 
Mehmet Küçük ,nebe 

saşıkjdGemHktürün elsi 
zeytin fidanihdak$i9\ 

^deşteklerhenih ' nçbi 
kaklı fil riıaSi;JüZerlhbu 
-TsfhrA ve köyişleri 'Ğ1 
Bakanı Mehdi 

t Eker’e yaziiı şgVâ'?13 
! ÖperyâŞja o ne 
Türkiye'de olduğu 
ğii?i Buış^rj jifj sj0G 

, yöresi n de )s fn l5v
r’ı.s, 

fidanı üreticisi 
bulunduğun^ inye 
dikkatçekçnmöiii

' Gemlik çeşidi 
zeytinin şu anda

1 ,'Jfen ^eğerli,3 ■‘''j/j v 1 
' çeşit ol arak '.

' 'Sfös^enidigîni^rt'j X 
j: haltta bu nedenle 
. s: i ip raca tı nı n b i ie । j b ■ 

yajpıipıadığıni'; . .s 
belirten,önergesinde 

ınöldyift' detti; eloH 
ıor:T¥ağ oranının ini); 
< yüksek olması ve\ 1 

verticillium solgun-
I luğuna diğer ' 

çeşitlerden daha 
dây’anıkli ölrhhsi ' 
nedeniyle de eıjt ‘‘ ’ 
çok tercih edilen 

‘ çeşittir. ‘ Tarımsa t1 

Üretim ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü'nün 
2006/19 sayılı 
(Sertifikalı 
Tohumluk Kullanımı 
ve Sertifikalı 
Meyve/Asma/Çilek 
Fidesi ile Kapanla 
Bağ/Bahçe Tesisi 
Desteklemeleri 
Hakkındaki) tebliğine 
göre de sertifikalı 
tüm fidanlara destek 
verilmektedir. / • ' 
Ancak 25 Ocak 
2007 tarihinde 
üreticilere bildirilen 
yeni bir kararla 
sadece Gemlik 
türü zeytin 

fidanındaki 
destekleme 
kaldırılmıştır ! 
ve bu karar 
Gemlik zeytih'ı 
fidanı üreticilerini, 
mağdur etmiştir. , 
Çünkü 
üreticilerirhiz
2007 Temmuz ayına 
kadar devam 
edeceği bilinen 
destekleme 
kapsamında njjo 
dikimlerini ve 
çiftçilerle olan ;. \ 1'0 y 
satış sözleşmelerini 
gerçekleş tirmişlerdir" 
CHP Bursa 
Milletvekili

Mehmet 
Küçükaşık’m 
Tarım ve köyişleri 
Bakanı Mehdi 
Eker'e verdiği yazılı 
soru önergesinde 
"1- Desteklemenin 
kaldırılmasının 
gerekçesi nedir? 
2- Gemlik türü 
zeytin fidanı 
desteklenmesi 
kaldırılmadan 
önçe bu türün 
üretildiği bölgelerde 
araştırma yapılıp 
üreticilere bilgi , 
verilmiş midir? .
3- Fidanlarını 
dikmiş ve çiftçilerle 

satış sözleşmelerini' 
yapmış öfân üretici-; 
terin mağduriyetinin 
giderilmesi için her.. 
hangi bir önlem 
düşünülmüş 
müdür?
4- Üretim ve / . 
satışını,. r; :-ıcid um 
desteklemeyi ıboleti 
göz önünde bulun- 
durarak yapmış a t 
olan üreticiler için, o 
desteklemeyi ü y i ■ 1 
kaldırmadan bir J 
süre tanıyarak 
dönemlerini tamam^ 
layabilmelerine izin' 
verilecek midir?” v 
soruları bulunuyorl

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlîkkorfezgazetesi.cörrı
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

“Gemlik Körfez”
“Gemlik Körfez” 

Gemlik’te bulmaca 
vs. eklerle en çok 
satan gazete sayısın
ca basılıyordu.

Ayrıca basımının en 
az iki kadarı internet
ten, ilçede, civar 
ilçelerde, yurdun 
çeşitli yerlerindeki ve 
yurt dşındaki vatan
daşlarımızca ince
lenip okunuyor.

Geçen Cuma günü 
matbaaya uğradım. 
“Gemlik Körfez” bit
mişti.

Cumartesi günü 
sabah 10 sıralarında 
gittiğimde 2 adet 
“Gemlik Körfez” 
kalmıştı. Birini aldım. 
Biri kaldı. O da kime 
kısmet oldu bilemem.

Gazetenin sahibi 
ve Başyazarı Sayın 
Kadri Güler, 
gazetenin teknik 
çilesini çeken Zeki 
Kotan Usta’ya 
serzenişte bulunup, 
daha çok basılmasını 
istiyordu.

Oysa Zeki Usta 
satışı görüyor.

“Gemlik Körfez”i her 
günkü baskısından 
daha fazla basıyordu.

Demek ki baskı 
adeti yetmiyordu.
“Gemlik Körfez”e 

halk ilgi duyuyor, 
okuyordu.

Çünkü içeriği 
zengindi.

Haber Müdürümüz 
Sayın Seyfettin 
Şekersöz, haber 
servisini tecrübeli 
Gazeteci Sayın 
Ercüment Esen ve 
Sayın Berkay 
Karabulut ile takviye 
edince yerel 
haberle/ resimli ve 
yazılı olarak 
gazetede yer alır, 
halk daha iyi 
bilgilendirilir oldu.

Dağıtım elemanı 
Eray Aydın, “Gemlik 
Körfez”i abonelerine 
ve satış noktalarına 
erkenden ulaştıra
bilmek ve okun
masını sağlamak 
üzere çırpınıp duru 
yor.

Gazetenin fikri 
doğrultusunda sap

kınlık yok.
Başta Başyazarımız 

Sayın Kadri Güler, 
Sayın Gürhan 
Çetinkaya, Sayın 
Özcan Vural, Sayın 
Vicdan Topaktaş,, 
Sayın Yelda Baykız 
ve bendeniz.

Yerel ve genel 
konulardaki görüşle 
rimizi, gördüğümüz 
olumsuzlukları, olum
lu gördüklerimizi 
hiçbir müdahale 
olmadan hiçbir 
satırına ve kelime
sine dokunmadan 
gönül rahatlığı ile 
yazıyoruz, yazmaya 
özen gösteriyoruz.

Şairimiz Sayın 
Demir Ali Baydar tam 
bir halk ozanı.

içten duyarak 
kaleme aldığı dizeler
le halkın takdirini 
kazanıyor. İlgili ile 
okunuyor.

Yazı İşleri 
Müdürümüz 
Sayın Serap Güler, 
Editörümüz Sayın 
Ebru Sönmez’in 
yorulmak bilmez

çabaları.
Daha güzel daha 

dolgun, daha çok 
bilgi veren haberleri 
gazetede yayınlamak 
için gecenin geç 
saatlerine kadar 
didinip, durmaları... 
Yedi yaşındaki 
Karikatüristimiz 
Barış Güler’in 
anlamlı çizgileri.

Cumartesi günkü 
karikatürü çok 
anlamlıydı.

Halter kaldıran 
kişi, halkın çektiği 
çileği, kaldırmak 
zorunda kaldığı mali 
yükü anlatmaya 
çalışırken, bir 
yüzüyle de spor 
yapın, spor diyordu 
topluma.

İşte yok satan bir 
anda tükenen 
“Gemlik Körfez” bu.

Daha iyisini, daha 
güzelini sunmak 
yazarı ile çizeri ile, 
teknik ekibi ile he 
pimizin görevi.

Durmak yok... 
Durursak, 

düşeriz....

Tıkanan hat için
II IIçozum aranıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Orhangazi Caddesi’n 
den Adliye önüne 
gelen atık su kanalı 
nın tıkalı olması 
nedeniyle yaşanan 
sıkıntının aşılması 
için BUSKİ ekip
lerinin çalışması 
sürüyor.
Kordonun sahil 
kesiminin yeniden 
doldurulmasına 
denize uzanan kalın 
borunun tahrip 

olduğu ve tıkandığı 
anlaşılırken deniz 
kesiminde tıkanan 
yerin açılması 
için uğraşılıyor.
Balıkadam yardımıy
la tıkanan hattın 
açılması için 
yapılan çalışmaların 
ardından 18 metrelik 
kahn boru zeminden 
daha aşağıya 
bağlanarak su 
taşmalarının önlen
mesi düşünülüyor.

9|
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“Planlarımız TMMOB’nun 
görüşlerinden farklı değil”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mimar Hüseyin Konçak, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Santral Garaj ve 

çevresine yönelik basın bildirisinde yer alan ifadelerin Büyükşehir 
Belediyesinin plan ve görüşleri ile aynı paralellikte olduğunu söyledi.

100 yıl sonra yağışlar 
yüzde 35 azalacak

Konçak, Santral 
Garaj’a Kent 
Meydanı yapılmasının 
Büyükşehir 
Belediyesi eski 
Başkanı Erdem 
Saker’in döneminde 
planlandığını ve 
projenin 1998 
yılında onaylı 1/1000 
ölçekli imar planına 
göre tasarlandığını 
belirterek, “Bu 
imar planı o 
tarihlerde Kent 
Konseyi’nde 
görüşülüp, 
kamuoyundan tam 
destek görmüştü. 
Üstelik imar planına 
göre yapılaşmanın 
emsali 3 olmasına 
rağmen biz daha az 
yapılaşma olsun diye 
1,5 olarak tasarladık. 
Bundan dolayı 
yarışmada en az 
bina olan proje birin
ci seçildi” dedi. 
Kent Meydanı 
Proje yarışması şart
namesinde de yer

aldığı gibi Kültürpark, 
Merinos Kongre 
ve Kültür Merkezi, 
Vilayet, Osmangazi 
Belediyesi ve eski 
hal alanının birlikte 
düşünüldüğünü 
hatırlatan Konçak, 
“Santral Garaj’da 
yapımı devam eden 
Kent Meydanı 
bölgedeki kentsel 
dönüşümün 
tetikleyicisi olacak. 
Bursa’nin büyük 
kentsel dönüşümün 
ilk adımı buradan 
atılmış olacak.

Kent Meydanı 
Projesi ile başlayan 
bu dönüşüm, 
Kentsel Dönüşüm 
Yasası ile hızlana 
cak” diye konuştu. 
Konçak, birliğin 
açıklamasında 
yer alan otopark 
konusuyla ilgili 
olarak Kent 
Meydanı’nda 800 
araçlık bir park 
yerinin olduğunu, 
Merinos Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 
da 1100 araçlık 
park alanının bulun

duğunu belirterek, 
her iki yerin de 
bölgenin otopark 
ihtiyacını karşılaya
cağını belirtti. 
Konçak, hafif raylı 
sistemin yanı sıra 
araç, yaya ulaşımı 
ve kentsel ulaşım ağı 
ile entegrasyonun 
da Kent Meydanı 
Projesi ile bir bütün 
olarak ele alındığının 
altını çizerek, 
“Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları 
Birliği’nin Santral 
Garaj ve çevresine 
yönelik basın 
bildirisinde yer alan 
ifadeler Büyükşehir 
Belediyesi’nin plan 
ve görüşleri ile aynı 
paralellikte. Bugüne 
kadar olduğu gibi 
bundan sonra 
bölgede yapacağımız 
dönüşümler, 
ilgili odaların görüş
leri alınarak yapıla
caktır” şeklinde 
konuştu.

Türkiye, Japonya, 
Mısır ve İsrailli bilim 
adamlarının 5 yıldır 
birlikte sürdürdüğü 
"Küresel iklim Deği 
şikliklerinin Kurak 
Alanlarda Tarımsal 
Üretim Sistemlerine 
Etkileri" projesinin 
öngörülerine göre, 
100 yıl sonra yağışlar 
yüzde 35 azalırken, 
sıcaklık ise 3-5 
derece artacak.
Çukurova Üniversite
si (ÇÜ) Akif Kansu 
Toplantı Salonu'nda 
yapılan toplantıda 
konuşan ÇÜ Ziraat 
Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayzin 
Küden, yerküre sıcak
lığının giderek art
tığını gösteren bulgu
lar olduğuna dikkat 
çekerek, alınması 
gereken önlemler 
kapsamında böyle bir 
projenin gerçekleşti 
rildiğini söyledi. Fosil 
yakıtların kullanımıyla 
ortaya çıkan karbon
dioksit gazının atmos 
ferde birikimi sonucu 
yer kürede sera etki 
sinin oluşumundan 
ısınmanın ortaya çık
tığına dikkat çeken 
Küden, ısınmanın 

tarımsal alanlara 
olumsuz etkilerinin 
en aza indirilebilmesi 
için projeden yarar
lanılabileceğini 
vurguladı.
Proje koordinatörü ve 
ÇÜ Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Yapılar ve 
Sulama Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Rıza Kanber de, 
Türk, Japon ve İsrailli 
bilim adamlarıyla 
Seyhan Havzası sulak 
alanları ve kuzey kes
imlerin de yaptıkları 5 
yıllık incelemeyi 
tamamladıklarım 
belirterek, değişik 
bölgeler için örnek 
olarak alınabile cek 
çalışmada önemli 
bulguların ortaya çık
tığını söyledi. * 
Seyhan Havzasının, 
değişik iklim şart
larım bünye sinde 
barındırdığı için 
seçildiğini vurgu
layan Kanber, pro
jeyle 2100 yılında 
Seyhan Havzası'nda 
sıcaklıkların 3-5 dere 
ce artacağını saptar 
ken, yağışların ise 
yüzde 30-35 arasında 
azalacağı sonucun i 
varıldığını ifade etti.

BBS
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BursalIlar Musiki dolu bir gece yaşadı
Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Bölümü İcra Heyeti, 

BursalIlara Tayyare Kültür Merkezi’nde musiki dolu bir ge ce daha yaşattı.
SÖKELİ CAFER EFE 

(Halazar Cafer) 2Bursa’nın Türk Sanat 
Musikisi’nde aldığı 
mesafenin en önemli 
kilometre taşlarından 
biri olan Büyükşehir 
Belediyesi 
Konservatuarı, kentin 
sanat yaşamına renk 
katmayı sürdürüyor. 
Türk Sanat Müziği 
Bölümü İcra 
Heyeti’nin Tayyare 
Kültür Merkezi’ndeki 
şubat ayı konseri 
sanatseverlerden 
büyük ilgi gördü. Şef 
Fahri Dibekoğlu’nun 
yönettiği konserin 
ilk bölümünde Türk 
Sanat Musikisi 
Bölümü icra Heyeti 
Korosu, Yesari Asım 
Ersoy’un farklı 
makamlardaki eser
lerini seslendirdi. 
Konserin ikinci 
bölümünde ise konuk 
sanatçı Seher Dilmaç 
ise birbirinden beğe
nilen musiki eserleri
ni gönüllere işlerce- 
sıne yorumladı. 
Dilmaç, Münir 
Nurettin Selçuk’un 
bir eseri ile başladığı 
konserine, hocası 
rahmetli Akın' 
Özkan’ın eserleriyle 
sürdürdü. BursalI 
musiki severlerin 
karşısından bulunma 
nın kendisi ayrı bir 
önem ve heyecan 
olduğuna dikkati 
çeken sanatçı Seher 
Dilmaç, Bursa’dâ 
sanata ve özellikle de 
musikiye verilen

Yanan ormanlar ağaçlandırılıyor

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgâzetesi.corn

Bursa’nın Orhaneli 
llçesi'nde yanan 
ormanlık alanlar 
ağaçlandırılıyor. 
Bursa'da faaliyet 
gösteren Doğader, 
Yerel Gündem 21 
ve Fotoğrafçılar 
Derneği, 5 Nisan 
2005 tarihinde

I Orhaneli'nin 
Göktepe, Yürücekler

। ve Nalınlar böl
gesinde yanan 
orman sahasına 
fidan dikti. Orman 
İşletmesi tarafından 
organize edilen 
fidan dikim töreni 
Bursa-Orhaneli 
Karayolu üzerinde 
bulunan Yürücekler 
Köyü mevkiinde

önemi bildiğini söyle
di. Dilmaç, hocası 
Akın Özün de Bursa 
da doğduğunu anım
satırken, bir büyük 
üstat Erdinç Çelik 
kol’un da Bursialı 
sanatseverler için 
büyük bir kazanç 
olduğunu söyledi. 
Konserine Zeki 
Müren’e ait “Kalbim 
de sen, gönlümde . 
sen ne olur bana 
sevgilim desen” 
eseriyle devam eden 
Dilmaç, usta bestekar 
Çelikkol’un da bir 
eserini seslendirdi. 
Program sonunda 
konuk sanatçıya 
katılımlarında dolayı 
teşekkür eden Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın, genç kuşağın 
temsilcilerinden olan 
Seher Dilmaç’ın, 
sesiyle yalnızca 
kulakları değil, adeta 

yapıldı.
Orhaneli Orman 
İşletme Müdürü 
Hakkı Türkoğlu, 
küresel ısınmanın 
zararlarını, orman
ların faydalarını 
anlatırken, 
"İnsanoğlunun 
yaptığı zararları bir 
nebze de olsa hafi
fletmek için ağaç 
dikmeye çok 
büyük önem 
vermeliyiz" dedi. 
Fidan dikenlere 
kumanya dağıtılırken, 
Orman Genel 
Müdürlüğü'nün 
yangınlarla ilgili 
hazırlamış olduğu 
görüntüler de 
gösterildi. 

gönülleri de akort 
ettiğini vurguladı. 
Büyükşehir Belediye 
si Konservatuarı 
Musiki Bölümü İcra 
Heyeti’ne de övgüler 
yağdıran Yalın, kon
servatuarın bu başa 
rılarının altında yatan 
ismin usta bestekar 
Erdinç Çelikkol 
olduğunu belirtti, 
Çelikkol’u bir bülbüle 
benzeten Yalın, bülbü 
lün ilham aldığı gülün 
ise usta bestekarın 
eşi Neriman Çelikkol 
olduğunu söyledi. 
Yalın, bu iki ismin

Bursa’ya ve musiki 
sanatına çok şeyler 
kazandırdığının altını 
çizdi. Çelikkol ve 
eşi ni sahneye 
davet eden Yalın, 
sanatçı Seher 
Dilmaç’a da bir 
çiçek sundu.
TKM’deki musiki dolu 
gece Erdinç.Çelik 
kol’un, Seher Dilmaç 
la ve koro ile birlikte 
söylediği “Biz Heybe 
li’de her gece mehta
ba çıkardık” ve 
“Biz Çamlıca’nın üç 
gülü yüz” şarkılarıyla 

• sona erdi.

Dünden devam....
Cafer Efe gün tam ışımadan el destere- 

siyle dört kucak yulaf biçmiş. Boyları kısal 
masın diye elle söktüğü yulafları birbirine 
ekleyerek bağcık yapmış ve biçtiği yulafları 
demetleyerek bağlamış. Demetleri gelip ala
caklarmış gibi yerin yol kenarına iki gurup 
halinde dizmiş.

Kendisi az ileride çay üzerindeki tahta 
köprünün altına girerek sazların arasında 
gizlenmiş. Güneş ışıklarını yaymış, insanları 
ısıtmağa başlamış. Yoldan iki Rum araların
da konuşarak geçmişler. Beklediği onleır 
olmadığı için, bacakları arasında tuttuğu 
tüfekle çömelmiş vaziyetini bozmamış. 
Başka gelen geçen olmamış. Gün uzamış, 
saatler geçmiyormuş. Bugün çiftliği 
gezmeyecek herhalde diye düşünüyor, sabrı 
tükeriiyormuş. Bu düşünce yumağı ile uğra 
şırken uzaktan at üzerinde biri belirmiş.' 
Yaklaştıkça beklenen olduğu ortaya çıkmış.

Cafer Efenin kalp atışları değişmiş, soğuk 
kanlılığı değişmemiş. Rum yakına gelmiş. 
Biçilmiş yulafları görünce, atını durdurarak 
inmiş. Etrafa bakınmış kimse yok. Bunları 
kimin biçtiğinin sırrını çözmek için demet
lerin etrafında dolanırken, bunun kendisine 
tuzak olduğunu aklına bile getirememiş.

Cafer Efenin köprü altından çıkması ve 
mavzerini Rum'a çevirmesi göz açıp kapata
cak kadar kısa zaman almış.

-Davranma, ellerini yukarı kaldır.
Rum başını kaldırıp Cafer Efeyi gördüğün 

de, beti benzi atmış, ellerini zoraki kaldırmış. 
Cafer Efe iyice yanına yaklaşmış, IRum'un 
ellerinin titrediğini fark etmiş.

- Ellerin o masum insanları öldürürken 
titreseydi, şimdi değil.

- O günahsız karı kocayı niye öldürdün?
- Ben kimseyi öldürmedim.
- Görenler yalan söylüyor öyle mi?
Cafer Efe yalana dayanamamış, çevirdiği 

silahının dipçiğiyle bir darbede yüzünü dağıt 
mış Rum'un. (Cafer Efe atik, yakın dövüşte 
fevkalade güzel bıçak kullanırmış. Burada da 
silah sesinin duyulmasını istemediğinden 
silah kullanmamış.) Silahını bırakmış,Jıançe 
rini çekmiş, darbeden tökezleyen Rum'un 
üzerine atılmış, yıkmış yere. Rum kendisine 
direnmeğe çalışırken, iki dakikada işini bitir
miş bile. Boğuşurken üstü başı kan içinde 
kalmış efenin. Bu haliyle gündüz gözüyle 
kasabaya gidememiş. Karanlığın basmasını 
beklemiş. Rum zulmünden yılmış Türk 
mahallesinde doğru dürüst ışık da yokmuş. 
Karanlıktan istifade ederek, şehrin kıyısına 
yakın çok Sevdiği Kahveci Halil'in kahvesine 
yaklaşmış. Seslenerek Halil'i yanına çağır
mış.

- Benim üstüm başım kanlı, bana evden 
elbise getir demiş.

Elbise gçlmiş, üstünü değiştirmiş.
-Yalnız bunu senden başkası bilmesin 

demiş. Atını evine bağladıktan sonra hiçbir . 
şeyden haberi yokmuş gibi, kahveye gitmiş, 
sohbete dalmış, nargilesini fokurdatmış.

Sabahleyin Rum mahallesinde haber 
bomba gibi patlamış. Filan ağayı öldürmüş 
ler, filan ağayı öldürmüşler diye. Ölenin 
silahı belinde kuşağına sokulu duruyormuş. 
Rum'lar, öldürülenin belinde silah varken, 
bıçakla öldürülmesine akıl sır erdirememiş 
ler. Bunun tek kişinin işi olamayacağı, çok 
kişinin işi olduğu üzerinde yorum yapmışlar 
günlerce. Rumların üzerine öyle korku sin
miş ki, köyden kasabadan taziye için gelen
lerle mahalle kaynarken bile seslerini çıkara
maz olmuşlar. Neden sonra kahveci olayın 
gerçeğini çıkarmış meydana.

Burada yurdumuzun kurtuluşunda emeği, 
kanı bulunan insanlara şükran duygularıyla 
rahmet diliyorum.
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Rüşvet Operasyonu! 26 kişi Adliye’de Serbest Kürsü

Bursa'da mali polisin 
gerçekleştirdiği 
rüşvet operasyonu 
kapsamında 
gözaltına alınan birisi 
mübaşir 26 kişi 
Adliyeye sevk edildi. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nln 
3 aydır sürdürdüğü 
soruşturma 
kapsamında, 
rüşvet aldığı öne 
sürülen Sulh 
Ceza Mahkemesi 
mübaşiri Muharrem 
E. (45) ve bu 
şahsa rüşvet 
verdiği iddia edilen 
25 kişi, Organize

Suç ve Kaçakçılık 
Şube Müdürlüğü Mali 
Bürosu ekiplerince 
3 gün önce

gözaltına alınmıştı. 
Başsavcılığın 
talimatıyla gözaltına 
alınan ve gizlilik

kararı bulunan 
dosya kapsamında 
sorgulaması tamam
lanan şüpheliler 
bugün adliyeye 
sevk edildi. Savcılık 
ve emniyet konuyla 
ilgili açıklama 
yapmazken, 
şüphelilerin "rüşvet 
almak ve vermek" 
iddiasıyla savcıya 
ifade vereceği 
öğrenildi.
Mahkemede görevli 
mübaşir Muharrem 
E, bazı davalarla 
ilgili rüşvet almakla 
suçlanıyordu.

TUS başvuruları başladı
2007 Nisan ayında 
yapılacak olan Tıpta 
Uzmanlık Sınavı'na 
(TUS) Sivas'tan gire
cek adayların, 19 
Şubat 2007 tarihine 
kadar İl Sağlık Müdür 
lüğü'ne giderek kayıt 
yaptırmaları istendi. 
Konuyla ilgili olarak 
Sivas Valiliği Basın 
ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, TUS'un 7-8 
Nisan 2007 tarih
lerinde Ankara'da 
yapılacağı belirtildi. 
Sivas'tan sınava 
katılacak adayların 
başvurularının 
başladığı belirtilen 
açıklamada, 
başvuruların

19 Şubat 2007 
tarihine kadar 
İl Sağlık Müdürlüğü 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü'nce' 
kabul edileceği 
kaydedildi.
Açıklamada, sınava 
girecek adayların 
başvuru evrakını 
3 YTL karşılığında 
aldıktan sonra

sınav ücreti olan 
60 YTL'yi ilgili 
bankaya yatırarak 
dekontla birlikte 
en geç 19 Şubat 
2007 tarihi mesai 
bitimine tekrar il 
Sağlık Müdürlüğü, 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü'ne 
teslim etmeleri 
gerektiği duyuruldu.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ftCilStTILIhı KİMİNİZ İÇİN BİZİ AmiNIZ
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 0:4 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

I 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

Macîde ÖZALP
Tel:5132474 Fax:5141021

Üniversitede 
toplu kopya 
girişimi
Selçuk Üniversitesinde 
yaklaşık 1800 kişinin 
girdiği Yabancı Dil 
Hazırlık Yeterlik Sınavı, 
toplu kopya girişimi 
nedeniyle iptal edildi. 
SÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şefik Bilir, 
yaptığı açıklamada, 
sınavdan sonra yük
sekokul yönetimine 
ve kendilerine toplu 
kopya çekildiği 
yolunda ihbar 
geldiğini bildirdi.
Bilir, "Kopya 
çekilmesiyle ilgili 
elimize bazı ciddi 
belgeler de ulaştı. 
Üniversite 
yönetimi olarak 
bu belgeleri inceledik 
ve sınavın iptaline 
karar verdik. Sınav 
tekrar yapılacak" dedi. 
Bilir, toplu kopya 
olayıyla ilgili soruştur
ma başlatıldığını 
belirterek, detaylı 
açıklama yapamaya
caklarını söyledi. 
Sınavın 19 Şubat 
Pazartesi, saat 
10.00'da aynı salonlar
da tekrarlanacağı 
kaydedildi.

Irmak ÖZYALÇIN 
:S£w.i jMMUm Bilgi Üniversitesi 

H Televizyon - Reklam

Eleştirmenler...

Yaşadığımız yirminci yüzyılda etrafınıza bir 
bakın, herkes eleştirmen. Evde eşiniz, çocuk
larınız, sokakta, kahve de arkadaşınız, iş 
yerinde çalışanlar her konuda ister üst per 
deden, ister alçak perdeden herkes eleştir
men...

Bizim gazetede köşe yazarı olarak 
eleştirmek görevimiz olduğu halde, bize söz 
düşmeyecek, iki satır karalamamızın dahi 
zevk vermediği durumlar ortaya çıkıyor.. 
Galiba köşe yazarlığının sonu geldi...

Demokrasilerde herkesin fikri eşit değer 
taşı yorsa, eşit değerde olursa o zaman 
bizim köşe yazarlarına ne gerek var diye 
düşünüyorum..

Benim her yerde konuşan halkım; 
eleştirinin de bir uzmanlık işi olduğunu kabul 
edin, ondan sonrada her konuda eleştiri 
yapma hakkınız olmadığını kabullenmeye 
çalışın...

Yanlışlık yaptığımız zaman düzeltme, köşe 
yazarına yapılan nazikçe bir yardımdır. Ve 
gereklidir de ama bunu yaparken başka nok
talara atlamak, düşüncelerini bilgisizce 
eleştirmek büyük yanlışlıklardır..

Beğenmedim, yazılarınızı sevmiyorum sözü 
ciddi bir eleştiri için haklı ve yeterli bir yargı ' 
olamaz.

Yazıları “Ben bile anlamadım” sözü 
söyleyeni gülünç duruma düşürebilir..

Herkes her şeyi bilemeyeceği gibi, bazı 
uzmanlık isteyen konular da yazılan yazıları 
sizin anlamamanız işin icabıdır..

Düşüncelerinizi bildirmekle eleştirmek 
arasında çok farklar vardır...

Sizin dar kelime haznenizin içinde bulun
mayan bir kelimeyi alıp anlamadığınızı da 
eleştireceğinize, bu kelimeyi ve manasını 
ben bilmiyorum şunu araştırayım, inceleyim 
demeniz gerekir..

Bir kitap okuduğunuz da kitap hakkında 
vereceğiniz yargının doğru olduğuna emin 
olup hemen bu kararınızı dışarıya empoze 
etmeyin..

Dinlediğiniz, sevdiğiniz bir müzik türü için, 
karşıt görüşte olana sert değerlendirmeler de 
bulunmayın,‘herkes sizin sevdiğiniz müzik 
türünü, sevmiş olsaydı, diğer müzik türleri 
ortaya çıkmazdı değil mi ?...

Yirminci asrın getirdiği teknoloji ile bilgisa
yarların başına geçip Fax'la - e -postalarla 
kolayca tepkinizi bildirme olanağına sahip 
olduğunuz için eleştirmen olmaya, yazarı 
küçük düşürdüğünüzü zannedip yazdığınız 
kelimeler aslında zaman zaman sizi küçük 
düşürür..

(Yazılarının işine hakaret sıkıştıranlar zaten 
küçük adamlar.)

Eleştirmen hangi niteliklere sahip olmalıdır 
derseniz ?..

İyi bir yazı yazma yeteneğine, bilgi birikimi 
ne sahip olmalı, devamlı okumalı, bir düşü 
nür yanı olmalı, uzmanlık isteyen konular da 
yazarken, eleştirdiği konunun tarihi perspek
tifini, içinde yaşadığı toplumu, bu toplumun 
geçmiş ve geleceğini iyi bilmeli, mantık ve 
felsefeyi de okumuş olmalıdır..

Şimdi köşe yazarlarını eleştirmek isteyenler 
bilgisayarınızın başına öfke ile otururken, 
önce kendi bilginizi sınavdan geçirin..

Bunu ben söylemiyorum, büyük yazarlar 
-çizerler söylüyor.

Benden sizlere iletmesi..

‘Gemlik Körfez’ 
internette

www.gemllkkorfezgazetesi.com

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Alışverişlerde fiş almama yaygınlaşıyor Barbarosça
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, belge 
düzenine dönük 
arayışlarını sürdü 
rürken, alışverişlerde... 
fiş almama alışkanlığı 
giderek yaygınlaş) 
yor. Çeşitli Vergi 
Dairesi Başkanlıkla 
rımn yaptığı anketler, 
vatandaşların da, 
satıcıların da, fatura- 
fiş konusunda hiç 
duyarlı davranmadı 
ğını ortaya koydu. 
Ankara Vergi Dairesi 
Başkanlığının 
gerçekleştirdiği 
"Alışverişlerden 
Sonra Belge İsteme 
Alışkanlığı" araştır
masına göre, eğitim 
seviyesinin yüksek 
olduğu, memur şehri 
Ankara'da bile her 
100 vatandaştan 
sadece 54'ü alışve 
rişlerde düzenli 
şekilde fiş istiyor.

Bu arada Gelir 
İdaresi Başkanlığı, 
vatandaşlarımı 
alışverişlerde fatura- 
fiş almalarını teşvik 
etmek-ve onları 
vergi konusunda 
bilinçlendirmek 
amacıyla'hazır
lanacak reklam 

filmlerinde yer 
alacak ismi henüz 
netleştirerhedi/ 
Daha önce bir 
televizyon dizisinde 
Gaffur tiplemesiyle 
yer ajan Peker 
Açıkalîn'ı reklam 
Miminde oynatmak 
isteyen Gelir

İdareci, diğer bazı 
dizi yıldızlan ve 
tiyatrocuları da 
I i stey e a Idt^^'^-'--1 
-Anca kr-bu-kon udaki 
görüşmeler, 
19-23 Şubat tarihleri 
arasında kutlanacak 
Vergi Haftasının 
sonrasına bırakıldı. I 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 
televizyon dizilerindi 
vatandaşlara vergi I 
sorumluluklarını 
hatırlatan mesajlar | 
verilmesi için de 
harekete geçti. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı ayrıca, i 
Vergi Dairesi 
Başkanlıklarına da ' i 
bir yazı göndererek^ ] 
çocuklara yönelik ı 
'Ülkemi Seviyorum, I 
Belgemi Alıyorum" I : 
kampanyaları 
düzenlenmesini | [ 
istedi.

Bârbatös İB ÂLMUMÖÖM”

7 Gem I ikspor sezonu açtı
Görkernliolıhâmaklâberaber-sade, güzel

bir açılış yapıldı. Açılışta Sayın Milletvekili ■ 
mizi, Sayın Kaymakamımızı ve Sayın Beledi
’ye Başkanımızı görmekten gurur duydum., I 

Bu desteklerini sezon boyunca , i'
ş&rduftflm^fifi?P^kienz. . nnslnud ov un

Sayın Belediye Başkanımız da maddi ve ı 
manevi olarak desteklerini esirgemediği tak
ti rde kul up daha güzel bir noktaya gelecek-j

9 jIiIdg? Iİ aatrısissO
19 E n g ü ze I ta ra f ı f u tb o I c u I a r tanıtılırken r J 
Genç Takımdan A- Takıma çıkan 16 futbol- i 
cuyu A-Takımda görmek bize gurur verdi., i 
İçlerinde eksikliklik vardı. ‘

Önceki gun oynanan maçı 2-0 G 
Gemlikspor kazandı tebrik ecferıg|j |ounf 

1 Sayın Cabbar Hoca dikkatini çekerim 
sezon açllmadan evveI takımdaki futbolcu - 
lan tanıman gerekirdi. .
' '1 İçlerinde Ufuk diye bir arkadaş vardı onu 
göremedim. Ön liberoda oynayan benden iyi 
not!a^'psÜfük t'âKimda İyJâttı^gtP^ÖjGiuİG i 
forvete alıp, Ufuk’u da sol ayakta ortaj 

oyn^^îy,f^bûcj ninipil i
Bu çocuk çok iyi oyuncudur. Önuri ’ . j 

üzerinde dur billahsa lisanslı futbolcudur. | 
böf ölehıanlar var hadi hayırlısı bu

“Türkiye 7 yıl sonra daha farklı noktada olur” Lojmarisızsatışıimkansız
Devlet Bakanı ve ETÜ konferans
Başmüzakerecr------------salontmdadüzenle-
Ali Babacan, neri "AB 7.~Çefçeve'
AB’niri 7. Çerçeve Programı ^ürkiye
Brogra^rÂdaki^c « f 

|fırsatı iyi kuHamtsa g 
®Tnmiy^nfff, AT.J,
Tyırsorjra 
bugünden daha90’
farklı bit noktada !°* 
olacağını edi’n*Ö
Babâöâri, TÜBİTAK^ 
TOBB ETÜ ve fi 

,s
işbirliğiyle, TOBB -

Çerçeve Programı KOBİ’ler için fırsat
Türkfyb'Odâlâr ve 
Borsalar Birliği11 *9SO 
(TOBB) Bâ$kW 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye'hm -küresel-5 
piyasalardaki 
yarışta öne çıkması^ 
rekabet gücünü ' 
artırrtıâsıhm, bilgi;1E 
bilgi teknolojileri'6?'

ELEMANLAR ARANIYOR

Bilgisayar kullanabilen 
KASİYER BAYAN ELEMAN 
Tecrübeli BAYAH garsanahnacaktır.;; 
MAMMAMIAPİZZERIA

--ilİo^câattann'^hsenyapı/mâs/ricâd/uhur'*' ■ * ■ 
İstiklal CaddesfAktonk fcfrşisı

Forumu Ulusal $$ m iye geliştirme pro-$ 
L. a_h._ v je|erine ayıracağını

hatırlatan Babacan,
- Açılış Konferan (•-ı,F ■ 
X Sı"nda yaptığı j; X•• 

konuşrpacra, bu • . r 
çferçeve programının, 
Tüfkiye’yeAraştırma- 
Gel i şt irm e (Ar-Ge) '“
aIa n ı nda! Büyük ■ ■ ; 
fırsatlar suhdüğunu

AB*İmV,Ğ£ ,SGtr

ve yenilikçiliğe sfi 
yapılacak yatı r ı m I a r I a 
mümkün 'olacağım V 
söylddK Gnur 
Hisarcıklıoğlu, m^G 
Devlet Bakanı Ve’a™1 
B aş m üza kereci 1 ’ ü9 ■ 
Ali Babâcan'ın dâ '‘' 
katildiğlAB 7. -*u 
Ç erçeve Program ı, 

Çerçeve Programıyla, 
54milyar Avroluk ” 

İrilir .bütçeyi, yedi yıl ...
boyunca araştırma 

rekabet gücünü 
^ıV/ffaM j88?üu9 
f o nilârdan y a ra r I a nı I - 
ma^i~ğeVâktİğini 
vü»aı?G*V^ 
"Bil im11 teknotoj I ve; 6 
yenilik, bütün dünya 
için olduğu kadar

Türkiye Forumu 9 
UlusâlÂÇİİlŞ 
Köriferân’âı'nda 
yaptığı konuşmada, 
çerçeve program - ' 
larıriıri'KOBnereİ lf 
büyük fırsatIar'1! M 
sunduğunu 
kaydetti’- 
"Bunlardan

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır

513 96 83 GEMLİK

Türkiye için de çok | ' 
krit i kb i rai a n d ı r" □ 
diyen Babacan, 
"Bııalana 
bugünden yatırım □ 
yapmak demek,y,, 
'geleceğjbelirlemek 
demektir. Rekabetçi 
bir dünyada, j 
d ah a 'çok v e1. J
daha kaliteli,istihdam 
imkâmârmm'1 
oluşturulması,' ? 1 
bu çabalarla 
dlişkilidir'^dedi.

yararlanmak veya 
sâdece seyretmek 
bizim elimizdemP', ,’ 
diyen Hisarcık^ 
lıoğîu,6. Çerçeve ' 
Pr.ogramfna yapılan, 
başvuruların 
sâdece yüzde 
fZ'sinın KOBİ'lere ait 
olduğunu söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN 

! 1 M r 11 i1 EmlakGenel ] M ü 
dürlüğü, kamu konut 
‘Ihnhîp'bağımsız mül 
kiyete kopü pdiierb'k 
satışınınÇdk'ÜÖr1.* 
nerddeyse; im kansız 
old uğürt üvu hdü? 
Kamu konutlarının 
yüzde 73'tihünG6^(’i1 
kurumâait’ olduğunu 
tespit'ederi Milli Em 
lak^Öfehel Müdürİrigü, 
söz konusu kurum- 
lara ait konutlârifi: A 
Çeşitli nedenlerle':Sİ 
satışının mümkün 
olmadığına' dikkat '' 
çekti.
Milli Etrifâk^GötiöT- 
Müdürlüğü'rtün'Ka 
mu Konutları Bütçe 
ye Yük Getiriyor 7 
m u?câraştîrmSfef(riâ° 9 
görfr’ kamu konut- ö 
larıriın-yüzde 73'ü'-6> 
kuruma aibye söz 
konusyr kurumlara ait 
lojmanların satışı 
özel durumları nede 
niyle mümkün görün
müyor. Milli Emlak, 
ayrıca, kamu konutu 
tahsis edilen persone, 
le, bir nevi özlük hak
larında iyileşme 
sağlanarak kamuda 
görev yapma imkanı 
sağlandığının da 
altını çiziyor. Söz 
konusu 6 kurumun 
2005 yılında sahip 
oldukları toplam 
kamu konutu şaytsı 
170 bin 247 bfU^SuV 

: rakam konsolide
bütçe bazındaki Ö, 
kamu konutu '

| sayasının yaklaşık > 
yüzde 73'ünü ol üştü
rüyor. Bu konutların 
büyük bir bölümü; ^.;.

M i I li Savu n ma < b 
Bakanlığı ve 
Jandarma Genel 
Kgı^ütâhlîğına;^ 
kdriütfar (aşket'i„ 

! ya s a k v e güvenli k ' 
bölgeleri kapsamın; 
dâ)?EıhrifyeV:G0ri^L 
Müdürlüğü'ne ait1'5 
konutlar (bu kurum 
aÇi^jddâh'riâk' 
taşıyan güvenlik böl
geleri i^imle|;:Miîftq 
Eğitim' Bakanlığı’na 
ait kohutlâr (çoğun
lukla köylerde vâ^ i 
okul yanWİfld<^’9* 
Sağlık Bakanlığı’na 
ait konutlar (hastane 
alanı içinde), Orrriâh 
Genel Müdürlüğü'ne 
aitkonutlar(orman “! 

^Ihirlâft iiğiridfe) yer I 
alıyor. Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü, bü 
nedehle anılan 
konutların bağımsız 
mülkiyete konu edil
erek satışının çok 
zor, neredeyse 
imkansız öldüğünü 
savunuyor. Bununla 
birlikte devletin, - 
gelişmekte olan böl
gelerde asljfonksiy-^ 
onlarını (acfâİet, ' 
eğitim, güvenlik v.b) ? 
gerçekleştirmek için f 
bu bölge ve illerde ■ 
görev yapan perso s 
nel için konut tahsisf 
ettiğini hatırlatan 
Milli Emlak ayrıca, 1 

1 kahlu’konutu tahsisi 
edilen personele, biri 
nevi özlük haklarında 
iyileşmesağlanarak Jş 
kamuda görev ■y ■ 
yapma İmkanı öağ- İŞ 
(andığına dikkat 
çekiyor...
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Çocuklarınızı 
kazalardan korumak 

için öneriler
ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden 1YAŞ

Küçük çocukların 
ölümlerine neden 
olan kazaların tümü 
nün önlenebilir oldu 
ğu ve bunların büyük 
bölümünün yaz ayla 
rında gerçekleştiği 
bildirildi.
Gaziantep İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün res 
mi internet sitesinde 
yer alan açıklamaya 
göre, en sık yaralan
ma ve ölümle 
sonuçlanan düşme, 
trafik kazası, boğul
ma, zehirlenme, 
yanık ve yangın ile 
ateşli silahla yaralan
ma kazalarına karşı 
alınacak- önlemlerle 
çocukların güven
liğinin büyük ölçüde 
sağlanabileceği 
belirtildi.
Açıklamada, düş 
meye karşı alınacak 
önlemler şöyle 
sıralandı: 
"Çocuk acil servisi 
başvurularının en 
başta gelen nedeni 
düşmedir. Evinize 
kısa bir göz atmanız

, bunun nedenini 
ortaya çıkartacaktır. 
Merdivenler, pencere 

i ler ve mobilyalar, Ev 
dışındaki riskler ise 
alışveriş arabaları ve 
oyun bahçeleridir. 
Oyun zemini, kum, 
tartan veya odun 
parçaları gibi daha 
güvenli olan oyun 
sahalarını araştırın. 
Beton.veya asfalt 
zemin güvenli 
değildir. Çok yağışlı 
havalarda çimen de 
güvenli olmayabilir.

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

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell 

haltınızdan 3464'e mesaj atın.

T IIIA &
www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

Sandalye ve diğer 
mobilyaları pencere 
lerden uzak tutun. 
Yüksek binalarda 
pencerelere parmak
lık konulabilir. 
Emekleyen ve yeni 
yürümeye başlayan 
bebekleri merdiven
den uzak tutmak için 
güvenlik kapıları 
kullanın. Alışveriş 
arabalarında çocu 
ğunuzu güvenlik 
kemeriyle bağlayın. 
Arabayı durdur
duğunuz zaman 
müdahale edebilecek 
uzaklıkta olun." 
Trafik kazalarına 
karşı alınabilecek 
önlemler ise, "15 yaş 
altındaki çocuklarda
ki en başta gelen 
kazalara bağlı ölüm 
nedeni motorlu taşıt 
kazalarıdır, ölümlerin 
büyük bir kısmı kafa 
travmasına bağlıdır. 
Çocuk koltuğunda 
oturmayan veya 
emniyet kemeri bağlı 
olmayan çocuklar 
araba kazalarında en 
fazla ölüm riski 

taşıyanlardır. 
Çocuğunuzla yap
tığınız her araba 
yolculuğunda 
mutlaka çocuk 
koltuğunu veya 
emniyet kemerini 
kullanın. Çocukları 
arka koltuğa oturtun. 
Arabayı güvenli kul
lanın. Hava yastıkları 
küçük çocuklar için 
tehlikelidir. Onlar için 
en güvenli yer arka 
koltuktur" şeklinde 
sıralandı.

Ağır sırt çantası omurga ağrısına yol açıyor
Mersin Üniversitesi 
(MEÜ) Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve Travma 
toloji Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Doç.Dr. 
Abdullah Milican, 
öğrenci ağırlığının 
yüzde 15-20'sini aşan' 
sırt çantası ağırlığının 
omurga ağrılarına yol 
açabileceğini bildirdi. 
Milican, çantanın uy 
gun olmayan şekilde 
taşınmasının da duruş 
ve yürüyüş bozukluk
larına neden 
olduğunu söyledi. 
Doç. Dr. Milican, yap
tığı açıklamada, 
erişkin nüfus dışında 
çocukluk ve ergenlik 
döneminde de sırt ve 
bel ağrısı başta olmak 

üzere bir çok omurga 
sorunuyla karşılaşıl 
dığını, orta şiddette 
ortaya çıkan omurga 
ağrısı konusunda son 
yıllarda birçok bilimsel 
çalışmanın yapıldığını 
ifade etti. Milican, 
"Kızlarda, genel duru
mu bozuk olanlarda, 
ailesinde bel ağrısı 
öyküsü olanlarda, tele
vizyonu oturarak uzun 
süre seyredenlerde, 
omurga travması 
geçirenlerde, karşılaş
ma özelliği olan sportif 
aktivitelerde bulunan
larda ve yaşı daha 
büyüklerde omurga 
ağrısı daha çok 
görülmektedir" dedi. 
Sırt çantasının ağırlığı

na bağlı olarak omur
ga rahatsızlıklarının 
ortaya çıkabileceğini 
kaydeden Milican, 
"Çocuğun ağırlığının 
yüzde 15-20'sini aşan 
sırt çantası ağırlığı 
omurga ağrısına'yol 
açabilmekte, çantanın 
uygun olmayan şek
ilde taşınması ise 
duruş ve yürüyüş 
bozukluklarına yol 
açmaktadır. Bununla 
birlikte sırt çantasının 
yapısal omurga şekil 
bozukluğuna yol 
açmasına yönelik bil
imsel kanıt mevcut 
değildir" diye konuştu. 
Ağrının en sık 
görüldüğü dönemin 
puberte başlangıcı 

öncesi veya hemen 
sonrası döneme geldi 
ğini kaydeden Milcan, 
sportif aktivitelere 
katılan kızlarda sırt ve 
bel ağrısının daha sık 
görüldüğünü, aynı 
ağırlığı taşıyan daha 
kısa boylu çocuklarda 
bel ağrısının daha çok 
ortaya çıktığını kaydet
ti. Ağrının oluşmasın
da boy dışında fizik 
kondisyon gibi kişisel 
özelliklerin de önem 
kazandığını vurgu
layan Milcan, sırt çan
tasının bel bölgesine 
devamlı anterior (öne 
yönelik) kuvvet uygu
ladığını, bunun da bel 
ağrısına yol açtığına 
işaret etti.

EVDE ÇOCUK BAKILIR GEM1İK SİNEMA. GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

I Manastır’da Kaloriferli evde 
0-6 yaş arası 

ÇOCUK BAKILIR
Tel : 0.537 697 01 42

Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IRAK
BEYNELMİLEL
TUTKU SİNEMASI
MASKELİ BEŞLER

IRAK

Seanslar
11.45 * 14.15 • 16.00 * 18.00 - 20.00
14.00- 16.15- 18.15-20.15

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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Sigarayı bırakmayan 
bronşitten kurtulamıyor
Kış aylarında sıkça 
görülen bronşitten 
kurtulmanın ilk 
adımında sigaranın 
mutlaka bırakılması 
gerektiği belirtildi. 
Akciğerlerdeki 
bronşların iltihaplan
masıyla ortaya çıkan 
ve halsiz düşüren 
bronşit hastalığının 
bronşların herhangi 
bir sebeple iltihaplan
ması sonucu oluş
tuğunu kaydeden 
Uzm. Dr. Salim 
Erdoğan, "Bronşit 
akut ve kronik olmak 
üzere ikiye ayrılır" 
dedi.
Daha çok kış aylarında 
bulaşıcı hastalıklarla 
birlikte görülen akut 
bronşitte; grip, 
soğuk algınlığı, 
tifo, kızamık, boğmaca 
virüslerinin bronşlara 
kadar yayılarak 
iltihaplanmaya sebep 
olduğuna değinen 
Uzm. Dr. Erdoğan, 
bunun allerjik olabile
ceğine ve 2 yaş altı 
çocuklarda sık 
görüldüğüne dikkat 
çekti. Erdoğan, 
şunları kaydetti: 
"Kronik bronşit ise 
kış aylarında 3 aydan 
fazla süren veya 
iki kış üst üste görülen 
bronşittir. Balgamlıdır, 
sigara içenler ve

kirli şehir havası 
soluyanlarda görülür. 
Çocukların allerjik 
bünyesi ve gelişme 
geriliği var ise . 
tekrarlayabilir." 
3 ayda bir yayınlanan 
Reçete Dergisi'nde 
akut ve kronik 
bronşitin belirtileri ve 
tedavisi konularına 
değinen Uzm. Dr.
Sâiim tzfaöğân, 
şu bilgileri verdi: 
"Akut bronşitin 
belirtileri; ateş, 
hırıltı, burun akıntısı, 
öksürük ve vücutta 
kırıklık, halsizlik, 
iştahsızlık, uyku 
düzensizliğidir.
Başta kuru, sert,

*yorucu olan öksürük,' 
hastalık ilerledikçe 
balgamlı öksürüğe 
dönüşebilir. Koyu 
yapışkan balgam 
çıkarır. İleride sulu 
balgam çıkarır.
Boğazda yanma, 
ağrı ve ses kısıklığı 
görülür. Öksürük,- 
2 günde azalmaz, 
halsizlik, ateş olur, 
iştân âzâimâsı 
görülürse tedavi 
sürecini başlatmak 
üzere doktora gidilme
lidir. Ateşin düşmesi 
ve öksürüğün 
önlenmesi için verilen 
ilaç kullanılmalıdır.
Ezbere ilaç kullanmak 
zararlı olabilir.

Bronşite bir akciğer 
hastalığı da eşlik 
ediyorsa yatak istira
hatı ve bol ıhlamur 
çayı içilmesi kafidir. 
Ihlamur suyu iyi bir 
balgam sökücüdür. 
Fakat hastanın 
yattığı oda sıcak ve 
nemli olmalıdır." 
Solunum güçlüğü, 
sesli soluk alıp verme 
ve nefeste daralmanın 
ise kronik bronşitin en 
tipik belirtisi olduğuna 
işaret eden tlzm. 
Dr. Erdoğan, 
şöyle devam etti: 
"Geceleri artarr 
öksürükler, hastayı 
çok rahatsız eder. 
Koyu ve yapışkan 
balgam vardır. 
Çıkarması zordur. 
Ancak balgam 
söküldükten sonra 
rahat edilebilir.
Tedavi için öncelikle 
sigara bırakılmalıdır. 
Sigara içilen ortamlar
dan uzaklaşılmahdır. 
Çünkü sigara terk 
edilmedikçe tedavi 
cevapsız kalır.
Çalışma ve yaşama 
ortamı soğuktan, 
rutubettin ve tozdan 
uzak bulunmalıdır. 
Beslenmeye dikkat 
etmeli, soğuk 
şeyler yememeli, 
içmemeli, ceryandan 
korunmalıdır."

Tavşan kanı 
çay strese 
iyi geliyor

"Çek bîr çay, 
tavşan kanı olsun!" 
Her geçen gün 
yeni bir yararı 
keşfedilen çayın 
bu kez de strese iyi 
geldiği anlaşıldı. 
Ingiltere'de 
Psychopharmacolog 
y dergisinde yayım
lanan araştırmada; 
6 hafta boyunca 
günde 4 bardak 
çay içen erkeklerde, 
çay yerine başka 
bir içecek 
tüketenlere oranla 
stres hormonu 
seviyesinin daha 

düşük olduğu 
tespit edildi.
London College 
Üniversitesi'nden 
Dr. Andrevv 
Steptoe, stres 
hormonunun normal 
seviyeye gerileme
sine çayın yardımcı 
olduğunu ifade etti. 
Dr. Steptoe;
kronik stresin 
yavaş atlatılmasının 
kronik hastalıkların 
riskini de azaltması 
nedeniyle çalış
manın sonuçlarının 
önemli olduğunu 
sözlerine ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 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 Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollân 513 13 08
Liman Baş. 513 u 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 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 Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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
Anrtur 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

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

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

13 Şubat 2007 Salı 
ÖZLEM ECZANESİ

GEMUX

■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2671 

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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TEŞEKKÜR
11 Şubat 2007 tarihinde İlçe Atatürk Stadyumunda yaptığımız 

2007-2008 Futbol Sezonunun açılışını onurlandıran
AKP Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Altan Karapaşaoğlu’na 

Gemlik Kaymakamı Sayın Mehmet Baygül’e, 
Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Sayın Özen Şenyiğit’e

Gemlik Belediye Başkanı ve
Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Turgut’a, 

Umurbey Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Güler’e, 
Kurşunlu Belediye Başkanı Sayın Bayram Demir’e, 

Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Sayın Ali Kemal Kurt’a, 
İlçe Emniyet Amiri Sayın Kerim Karaboğa ’ya, 

DSP İlçe Başkanı Sayın Hüseyin Poyraz ve ilçe yönetimine, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın İbrahim Talan’a, 

Artvinliler Derneği Başkanı Zeki Boylu’ya, 
DAG-DER Gemlik Şubesi’ne, Erzurumlular Derneği Başkanı 

Kadir Özaydın’a, Genç Tiyatrocular Derneği üyelerine, 
Muhtarlarımıza ve taraftarlarımıza ve 

ayrıca çelenk gönderen Borusan Lojistik’e, 
Berkay Toptan Et Mamulleri’ne, Kültür Dershaneleri’ne 

Kurşunlu Belediyespor’a, Doğru Yöİ Partisi İlçe Teşkilatı’na 
Onsekizler Nakliyat Osman Ons ekiz’e, Balıkçılar Derneği’ne, 

Gemlik Bursaspor Taraftarlar Derneği’ne,
66 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi, Borusan Mannesman’a 

Küçük Kumla Belediyespor’a teşekkürü bir borç biliriz..,,

GEMLİKSPOR KULÜBÜ BAŞKANI 
Faruk GÜZEL



ta. Çatak’ın teslim olması bekleniyor
Karacaali Çöplüğü yakınlarında öldürüldükten sonra yakılan Halil Marangoz’un cinayet zan

lısı olarak aranan Avukat Mehmet Çatak’ın teslim olması bekleniyor. Olaydan sonra kaçan ve 
tüm aramalara karşın bulunamayan Avukat Mehmet Çatak’ın, cinayetin işlendiği günün akşamı 
Halil Marangoz ile birlikte son olarak görüldüğü ve aracının lastik izlerinin olay yerindeki izlerle 
aynı olması nedeniyle cinayetten baş zanlı olarak Savcılıkça hakkında tutuklama kararı 
çıkartılmıştı. Çatak’ın can güvenliği nedeniyle Bursa Cumhuriyet Savcılığına teslim olmak iste
diği belirtilirken, bir Avukat arkadaşının konuyla ilgili olarak yetkililerle görüştüğü ifade ediliyor.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
14 Şubat 2007 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

B YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 

Goldstar Cemal Turan 
Fkbrika & 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

İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yönetiliyor

Köy Tarımı kayıt altına alınıyor
-------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ■-------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Otobüs çilesi
Önceki gün Belediye Başkanı 

Meh met Turgut’un makamında BURU- 
LAŞ yetkilileri, muhtarlar ve AKP 
Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu 
Gemlik Bursa arasındaki taşıma soru
nunu tartışmışlar.

Sonuçta bir hiç çıkmış.
Gemlik’in Büyükşehir sınırlarına 

alınmasından sonra, yasa gereği 
ulaşım hizmetleri Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin BURULAŞ adlı kuru
luşunun denetimine geçti.

BURULAŞ önceleri iki otobüs ile 
Gemlik Bursa arasında hizmet 
verirken, daha sonra Gemlikli 
minibüsçülerle anlaşarak bu hizmeti 
özelleştirdi.

Ancak, hatta taşıma yapan 
araçların küçük olması, yolcuların 30 
dakikalık yolu sıkışık olarak, ayakta 
çile çekerek yapması nedeniyle yakın
malar başladı.

Gemlikliler küçük araçlarda ayakta 
ve eziyet çekerek yolculuk yapmak 
istemiyor.

Özelleşen otobüslerin sahipleri 
taşıma ücretlerindeki Büyükşehir 
payının yüksekliğinden şikayetçiler. 
Para kazanamadıklarını söylüyorlar.

Ne taşıyan ne de yolcular durum
dan memnun değil.

Çözüm için biraraya gelen taraflar 
ise çözümsüzlük üretmiş.

Demek olan yine vatandaşa olacak. 

v Tarım ve Köy iş 
teri Bakanlığı tarafın
dan uygulamala 
konulan proje Gem
lik te de başlatıldı. 
Gemlik'e bağlı 
18 köyün tarımsal 
alanlarındaki 
kullanılan mevcut 
tarım alanları, 
hayvansal varlıklar 
ile el değmeyen 
ürün miktarı tespit 
edilirken* proje 
kapsamında 
muhtarlardan da 
bilgi alınıyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 4’de

Hırsızlar mekan 
dinlemiyor

Hamidiye Mahallesi’nde dün meydana 
gelen olayda, elbise satış mağazasına 
gelen iki erkek, elbise almak istediklerini 
belirterek üzerlerinde denemeye başladı 
lar. Daha sonra vazgeçtiklerini söyleyen iki 
şahıs, işyerinden ayrıldılar. İşyerinden 
boş çıkmayan iki hırsız, masa üzerinde 
bulunan iki adet cep telefonu ile kasadan 
20 YTL’yi alarak kayıplara karıştılar.

________ ,_____________ Haberi sayfa 3’de

Direksiyon Usta 
Eğiticisi Kursu açılıyor 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Direksiyon Eğitimi 
Usta Öğreticiliği kursu açıyor. 
Müracaatların 01-30 Mart 2007 tarihleri 
arasında İl Milli Eğitim Özel Öğrenim 
Bölümüne yapılacağı bildirilirken, müracaat 
edenlerin en az üç yıllık sürücü belgesi 
sahibi olması gerektiği de hatırlatıldı. 4’de

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfez9a2etesi.com adresini tıklayın

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfez9a2etesi.com
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uluşma
| Gürhan ÇETİNKAYA

Bir insanı sevmekle başlar her şey...
Parıltılı yıldızlar... 

Maviden siyaha 
doğru koyulaşan bir 
gökyüzü..

Doğanın 
muhteşemliğini yan
sıtan aydınlık bir 
gökyüzünün altında 
öfkeli ve hırçın 
insanlar..

Nasıl olur?
Bu insanlar silah 

üretiyor...
Aynı insanlar 

dünyanın kay
naklarını hoyratça 
kullanıyor..

Yakıyor..
Yıkıyor..
Kırıyor..
Döküyor.. <
Yine o insanlar

14 Şubat'ta 
Sevgililer Gününü 
de kutluyor..

Bu "sevgi günü" 
ile ilgili birbirinden 
farklı efsaneler var;

En ünlüsü:
Roma'da zalim 

bir imparator olan II. 
Claudius tahttadır. 
Bir gün bir ferman 
yayınlıyor ve asker

lerin evlenmesini 
yasaklıyor. Sebep, 
bekar askerlerin 
evlilere göre daha 
iyi savaştıklarına 
inanmasıdır.
Valentine isimli iyi 
kalpli bir rahip bu 
yasağı dinlemiyor 
ve gizlice asker
lerin nikahını kıy
maya devam ediyor. 
Claudius durumu 
öğrenince, 
papaz 14 Şubat 
269'da yakılarak 
idam ediliyor.
Genç sevgililere 
karşı yüreği 
şefkatle dolu 
bu rahibin ölüm 
günü, bütün 
çiftlere adanıyor.

İkincisi ise , 
bugün gerçekleşti 
rilen kutlamalara 
ışık tutuyor.

Yine antik 
çağlarda Valentine 
hapiste gardiyanın 
kızına âşık oluyor. 
İdam edileceği gün, 
kızcağıza kısa bir 
ilan-ı aşk notu

yazıyor ve altına şu 
imzayı atıyor: 
"Senin 
Valentine'inden". 
Bu ibare daha sonra 
bütün âşıkların 
sevgiliye arzlarının 
altına koydukları 
imzanın kalıbı olu 
yor ve "Valentin 
selamı" olarak 
yerleşiyor.

Efsaneler ne 
derse desin...

Sevgi bir güne 
sığdırılamıyacak 
kadar yüce bir 
duygu..

Sevgi önemli ... 
Sevgi değerli... 
Sevgi kutsal...

Aslında insanın 
doğası da 
"sevgiyle" yaşa
maya göre tasarlan
mış..

Çünkü sevgi 
demek ...

Heyecan..
Yaşama sevinci.. 
Mutluluk...
Sağlık demek... 
Dostoyevski'nin 

bir kitabı var..

"Mutluluğun 
Kıyısında,."

O kitapda 
"yaşananlar" 
sevginin erdemini 
ortaya koyuyor.. 
Hem de insanın içini 
titrete titrete..

Sevgiye erişen 
insanın kendisine o 
duyguları yaşatan 
insana söyledikleri 
örneğin:

"Beni iki dakika
da nasıl mutlu 
ettiniz.

Nasıl hayatımı 
mutlulukla doldur
dunuz.

Evet çok mut
luyum.

Kim bilir belkide 
beni kendimle 
barışık hale 
getirdiğiniz, bütün 
kuşkularımı aydın
lattığınız için mutlu 
hissediyorum kendi
mi..."

Ne dersiniz?
Bir insanı 

sevmekle 
başlamıyor mu 
her şey ?.*

Bursa'da bir ders 
hane inşaatının 
5'inci kat betonu 
dökülürken, kalıp 
ların çökmesi sonu
cu bir işçi öldü, iki 
işçi de çeşitli yer
lerinden yaralandı. 
Merkez Nilüfer 
ilçesine bağlı 
Altınşehir Mahallesi 
Ertuğrulkent 
Mevkii'nde 
Şentürkler Grup 
tarafından yaptırılan 
dershane inşaatının 
5'inci kat betonu 
atıldığı sırada, tahta 
ve demirlerden 
oluşan kalıplar ağır
lığa dayanamayarak 
çöktü. Dün öğle 
saatlerinde meydana 
gelen olayda, beton 
dökülmesi sırasında 
kalıpların üzerinde 
çalışan Yusuf 
Çamurcu, Selami 
Kaya ve soyadı

belirlenemeyen 
Mustafa adlı işçiler, 
kalıplarla birlikte 
yaklaşık 4 metre 
yükseklikten düştü. 
Kalıplar ve beton 
harcı altında kalan 
işçilerden Yusuf 
Çamurcu ve Selami 
Kaya, diğer işçiler 
ve kısa sürede olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri tarafından 
kurtarıldı. Biri ağır 
iki yaralı, olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, harç ve 
kalıpların altında 
kalan Mustafa adlı 
işçinin cesedine 
ulaşıldı. Göçükle 
ilgili soruşturmaya 
Bursa Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 
başlandı.

www.kocakgayrimenkul.cc n

fcKOCAK*
GENEL MÜDÜRLÜK

GAYRİMENKUL 

BANKASI
444 O 550 '

DAS / GGMLİK ŞUBCSİ
: (0.224) 512 08 58

Fax : (0.224) 512 08 61
Ist’klal Caddesi Adliye Aralığı Lider Apt. 

Kat : 2 Daire : 1 Gemlik / BURSA

satilanL-<kIralânan
GAYRİMENKULLER

«SOK»
AA-002 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL
AA-005Karacaali 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
AA-011 Orhangazi Gürle 13300 M2 Çiftlik veya 
fabrika olabilk 120.000 YJL
AA-0.14 Manastır 909 M2 yilla imardı 200.000 YTL
AA-015 Hısartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola 
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-01^ Hısartepe 149 M2 Deniz Manzaralı yola 
cephe hisseli tapu 20.ğ00 ¥TL
AA-019 Kanalboyu 97Q M2 eski zeytin hali arkası 
ticari imârlı 15.000 YTL
AA-020 Eriğûrü Köyü 12000 M2 1/25.000 planda 
depolama imarlı 1.000.000 /TL
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-04 5 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 Küçükkurnla 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 İmarlı
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
A A-09 2 Yalova Yolu 20000 M2 Gomlik’o 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

EE-048 Gölyaka 2.000 M2 içinde evi olan *
İznik gölüne sıfır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ey ahır elektrik, . 
su, artezyen, meyve ağaçları 200.000 YTL' 
E E-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M 2 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'1,30.000 YTL
EE-172 İznik Çamoluk Köyü İ0150 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

I 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 . 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 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 İster 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,OQO YTL 
EE-083 Eşref Dinçor Mh. 130M2 2.kat 
3+1 yani bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M? 12.kat kartonpiyörll, 
kaloriferli, moerafaı^ 55,900 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3*1 Den - manzaralı 
kalarifer özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3*1 özöl yapım .lüks.
kal arif eril 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, doğalgazh 5 adet
170.000 YTL , . • •
EE-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı. I
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.kait 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 80.090 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 . »5 ft
EE-181 Hamidiye Mh. 108 M2 4. Kat 3+1 doğalgaz kombili
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamldlyo 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-
Iferil, full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 Bamılı daire 60.000 (
YTL (K
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 Gazhano Cd. 120 M2 zomln l.kat kaloıifarll, 
1.100 YTL kira geliri var, banka İpotekli 115.000 YTL , 
tE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zomln full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EEr161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL, 
EE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zomln anayol üştü 
asma katli işyar! 160.000 YTL

S ATİLİ
^E-034 Orhangazi'de 33000 M2 12000M2
kapalı alanlı hazır 7.500.000 YTL
E.E-049 İznik yolu 38000 M2İ3000M
kapalı alanlı hazır. »tekli 4.27S.00C L

rKAT LIĞI A
AA-037 His^rtepe 90000 M2 imarlı
AA-038 Manastır 1350 M2 imarlı
AA-042 Manastır 2000 M2 imarlı

pSTAKİL 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 Balıkpazc 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zey ’n havuzu var. 195.000 
YTL
EE-156 Dr. Ziya.Kay , Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı, kombili, 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE-175 Kumsaz 105İ. atlı 2 katlı köşe ‘ 
deniz görür 150 M2 bahçe , 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 ov bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE454 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı
EE-076 Karacaali 550 M2trlplex denize lıfr,
jakuzili bahçe 325.000 YTL
EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks WfelHSralI
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.0Ö0 YTL
u-097 Kumla 250 M2 triplez site İçi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-U1 Ortıanıye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 
250.00ÎYTL

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

’el yapım lüks, yeni 300.000 YTL'

kTILIK ZEYTİNLİK
3 Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 

geçecek 120.000 YTL , 
/urtul 7418 M2 köy içi

Ya. ma 1 Km. 350.000 YTL
AA-Ol bey 1650 M2 yola yakın, 
araba giı 0 zeytin ağacı var 20.000 YTL 
AA-084 E ûrü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarla

UHTELİF
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-04S 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:îelelonlagi)röşmO

CÜMüıub,.. .ıi4u v MiÜll

http://www.kocakgayrimenkul.cc
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Bir konfeksiyon mağazasına müşteri olarak giren iki şahıs, işyerinden cep telefonlarını çaldı.

Hırsızlar mekan dinlemiyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Çeşitli alternatifler 
uygulayan hırsızlar 
bu kez elbise 
denemek için 
girdikleri işyerinden 
cep telefonu ile 
para çaldılar. 
Edinilen bilgiye 
göre; Hamidiye 
Mahallesi’nde faaliyet

gösteren elbise 
satış mağazasına 
gelen iki erkek, elbise 
almak istediklerini 
belirterek üzerlerinde 
denemeye başladılar. 
Müşteriler, tezgahtar 
kıza önce elbise 
almak istediklerini 
daha sonra vaz 
geçtiklerini

söyleyerek 
işyerinden ayrıldılar, 
iki kişiden şüphelen 
işyeri sahibi M.Ç. 
masa üzerinde 
bulunan iki adet 
cep telefonu ile 
kasadan 20 YTL 
paranın çalındığını 
görerek polise 
başvurdu.

Hırsızlığın 
şüphelendikleri 
iki kişi tarafından 
yapılmış 
olabileceğini 
söyleyen işyeri 
sahibi M.Ç. 
şikayetçi öldü. 
Hırsızlık olayıyla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Otobüs duraklarına konan çöp konteynerleri tepki çekiyor

Yolcu duraklarında çöp konteyneri
Seyfettin SEKERSÖZ

Otobüslerin yolcu 
indirebilmeleri 
için yapılan cep 
duraklara konan 
çöp konteynerleri 
tepki çekiyor. 
Yolcularını 
indirmek 
için yanaşan 
otobüsler kapılarını 
açtığında yolcular 
çöp konteynerine 
çarpmamak için 
dikkat etmek 
zorunda kalıyorlar. 
Sadece Gemlik'te 
rastlanabilecek 
türde yolcu indirme 
yerlerine konan 
çöp konteynerlerinin 
yolcuların uzağına 
konması mümkün 
iken neden tercih 
edildiği ise merak 
konusu oluyor. 
Çevre yolundaki 
sinyalizasyon

lambalarından 
dönen otobüslerin 
yolcularını 
indirebilmeleri

için yapılan cep 
içindeki çöp 
konteynerinin 
çevrede işyeri

olan esnafın da 
tepkisini çekiyor 
ve kaldırılması 
isteniyor.

Petrol kaçakçılığına ağır ceza
Kaçakçılara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, ihbar edene ödül...
Kaçak petrol işine 
karışanları, 2 yıldan 5 
yıla kadar hapis ve 20 
bin güne kadar adli 
para cezası bekliyor. 
Kaçak petrolü ihbar 
edenler ile ele geçi 
ren görevliler, petrol 
bedelinin yüzde 
25'ine kadar ikramiye 
ile ödüllendirilecek. 
Petrol kaçakçılarına 
göz açtırılmayacak. 
Kaçak petrolün tanı 
mıhı yeniden yapan 
ve kaçakçılığa ağır 
cezalar getiren "Pet

rol Piyasası Kanunu'n 
da Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun" Resmi 
Gazetede yayımla
narak yürürlüğe girdi. 
Petrol kaçakçılığına 
karışanları ağır 
cezalar bekliyor. Yeni 
kanuna göre, kaçak 
petrolü, satışa sunan, 
satan, bulunduran, 
bu özelliğini bilerek 
ticari amaçla satın 
alan, taşıyan veya 
saklayan, 2 yıldan 5 
yıla kadar hapis ve 20

bin güne kadar adli 
para cezası ile 
cezalandırılacak. 
Petrol kaçakçılığıyla 
mücadele de 
özendiriliyor, 
ihbar edenlere ve 
petrolü ele geçiren 
görevlilere petrolün 
satışından elde edile
cek gelirin yüzde 
10'u, olayla ilgili 
mahkumiyet olması 
halinde de ayrıca 
yüzde 15'i ikramiye 
olarak verilecek.
Ele geçirilen petrolün

sahipli olmaması 
durumunda bu 
ikrami yelerin yarısı 
ödene cek. Kaçak 
petrol ise teknik 
düzenlemelere uygun 
olduğunun tespit 
edilmesinden 
itibaren bir ay içinde 
açık artırma 
yoluyla satılacak. 
Kanuna göre, dağıtıcı 
firmalar, bayilerde 
kaçak petrol satışını 
önleyecek bir sistem 
kurmakla da 
yükümlü tutuluyor.

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

Hesap bilmek lazım!....
Anayasa'da seçimlerin 5 yılda bir yapıldığı 

nın hükmüne sarılan AKP iktidarı, Anayasa’ 
daki öbür hükümleri hiç sayıyor..

Öncelikle Cumhurbaşkanının yetkilerini 
görmek istemiyor..

Anayasa çok şeyler yazıyor.. 
Cumhurbaşkanı seçimlere gidebilir..

İktidar, işine geldiğini kullanmak istiyor, 
öbür hükümlerden uzak duruyor. Daha doğrusu* 
böyle düşünmek işine geliyor...

Sormak gerekiyor, Cumhurbaşkanı bu devle 
tin (yürütmenin) başı değil mi?

Seçim' yapmayacağım diye AKP gözü kara 
davranıyorsa, Cumhurbaşkam’mn yetkilerini de 
dikkate alması gerekiyor..

Muhalefet, Başbakan’ın Avrupa birliğine yap
tığı teklifi, Cumhurbaşkanına, Genelkur may 
başkanına ve Meclise neden bildirmedi ğini 
haklı olarak soruyor...

Yunan Başbakanı, Amerika başkanı kısaca 
dışarıda herkes biliyor ama Cumhurbaşkanı, 
Genelkurmay başkanı bilmiyor öyle idare 
olunur mu?

Başbakanın cevabına bakın da sizi kimler 
idare ediyor, anlayın ..

“Cumhurbaşkanı na soracağız” diyor..
Devletin başı, Başkumandan ondan üst 

makam yok, peki kime soracaksın ?..
Türkiye’nin gerildiğini Cumhurbaşkanı Sezer 

görüyor...
Onun için “Yeni Cumhurbaşkanını yeni par

lamento seçmeli “ diyor..
Düşünün siz seçiyorsunuz, ama yeni seçilen 

meclis 7 yıl kendisinin seçmediği 
bir Cumhurbaşkanı ile çalışacak.

Olacak iş mi bu ?..
Yeni Meclis kendisiyle çalışacak Cumhur 

başkanını seçer..
İşin doğrusu budun.. Onun için Sezer 

nisanda yapılacak erken seçimin işin doğru 
sunu yapacağını söylüyor.. TÜSİAD’da CHP ve 
DYP de ayni şeyi...

Demokrasi, biz seçimi kazandık, iktidarız, 
her dilediğimizi yaparız değildir..

Hükümet Başkanı Erdoğan, erken seçim 
dendiğinde sinirleniyor, kızgınlığı ağzından 
kötü sözlerin, ona yani bir Başbakana yakış
mayacak sözlerin çıkmasına sebep oluyor... 
Adeta asabi kriz geçiriyor..

1950’den beri yapılan bütün seçimler de 4 
veya daha az sürede Genel seçim yapılıyor. 
Siyasetin geleneği böyle oluşmuş...

AKP’liler diyor ki biz iktidarız, tamam ama 
aldığınız oy yüzde 30, bu oyla seçim yasalarının 
yanlışlığından siz çok Milletvekili çıkardınız..

Size oy vermeyen yüzde 70 oran var.. Bu 
büyük, sizin iki katınız olan bu halkı kulak ardı 
edemezsiniz.. Yüzde 30, yüzde 7ü den buyuk 
mü ki horozlanıyorsunuz ?.

Yani benim sayım (yüzde 30) daha büyük 
demek çocukluktur..

Sayı bilmemek, cahillik, devlet idaresi 
bilmemek demektir..

İşte Türkiye böyle oranlar olduğu halde, 
bütün kurumlan ile teslim alınmak isteniyor. 
Biz her istediğimizi yaparız zihniyetinden kur- 
tulanamıyor..

Ama korkunun ecele faydası yoktur..
Bu bir atasözüdür...
Yakın tarihte görüldü bu yolda gidenlerin 

tekeri kırıldı. Yolda kaldılar..
Bir televizyon yayınında Kıbrısta yaralanan 

bir gazi çavuş diyor ki; “Kıbrıs’ı Avrupa Birli 
ğine girmek için Yunan’a vereceklermiş, ben bir 
bacağımı kaybettim, benim arkadaşlarım orada 
can verdi, kanını akıttı, masa başında oturup 
orayı burayı kimse satamaz.. O zaman benim 
bacağımı, ölen şehitlerin kanlarını da ödesin
ler.. Üç oy aldım diye vatan toprağını kimse ona 
buna peşkeş çekemez” diyordu..

Özet olarak, her şeyi yapmak, ben yaptım 
oldu demekle olmaz..

Bunun biz hesabı-kitabı vardır... Hesap 
bilmeyenlerden de bu sonra sorulur..

Hem de iyi sorulur.. Belki de biraz acıtır...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Köy Tarımı kayıt altına alınıyor
Seyfettin SEKERSÖZ 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından 
uygulamaya 
konulan proje 
kapsamında köyler 
her yönüyle kayıt 
altına alınıyor, 
il Tarım Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 
program ilçe 
Tarım Müdürlüğü 
tarafından yönetiliyor. 
Gemlik'e bağlı 
18 köyün tarımsal 
alanlarındaki 
kullanılan mevcut
tarım alanları, 
hayvansal varlıklar 
ile el değmeyen

İşadamını kaçırıp 
gasp eden 

şebeke çökertildi

Köyde Sanayi tesisi 
olup olmadığı ve 
sosyo ekonomik ve 
alt yapı sorunlarının 
da belirlendiği 
proje kapsamında 
muhtarların 
verdiği bilgiler 
kayıt altına alınıyor. 
TARGEL (Tarımsal 
Alanı Geliştirme 
Projesi) kapsamında 
hazırlanan projede 
il Tarım Müdürlüğü'ne 
bağlı Ziraat 
Mühendisleri 
görey|yapıyor.

Bursa'da bir 
işadamını kaçırıp 30 
bin dolarını gasp 
ettikleri ileri sürülen 
11 kişi gözaltına 
alındı. Adliyeye sevk 
edilen bu kişilerden 
6'sı tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
BursalI işadamı 
İbrahim Girgin, bazı 
kişilerce kaçırıldıktan 
sonra 30 bin doları 
gasp edildi.
Şebekenin elinden 
kurtulmayı başaran 
işadamı, başından 
geçenleri polise 
anlatarak şikayetçi 
oldu. Bunun üzerine 
soruşturma başlatan 
polis ekipleri, 
Girgin’in verdiği bil
giler doğrultusunda 
soruşturma başlattı. 
Ardından İstanbul'da 
ikamet ettiklerini 
tespit edilen 11 kişi 
düzenlenen operas 
yonla gözaltına 
alındı. Zanlılar 
yakalandıktan 
sonra sorgulanmak

üzere Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü.
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Gasp 
Büro Amirliği'ndeki 
sorgu işlemlerinin 
ardından dün adli 
yeye sevk edilen 
şüphelilerden 5'i 
savcılık sorgusunun 
ardından serbest 
bırakıldı.
Olayda etkin rol 
aldıkları anlaşılan 
6 şüpheli ise, 
'suç işlemek için 
örgüt kurmak', 
'suç işlemek için 
kurulan örgüte üye 
olmak' ve 'gasp' 
suçlarından 
tutuklanma talebiyle 
nöbetçi mahkemeye 
sevk edildi.
Aralarında bir 
polis memurununda 
olduğu öğrenilen 
S.K., B.S., H.P., O.K., 
N.K. ve N.A. nöbetçi 
mahkemedeki sorgu
larının ardından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Tanın Danışmaları göreve başladı DirehSiyohı^flEgiticisiKursuaçılıyor
Seyfettin ŞEKâRKSÖZ
Gemlik köylerinde 
görev yapmak 
üzere İlçe Tarım 
Müdürlüğü'ne 
gelen Ziraat 
Mühendisi Tarım 
Danışmanları 
görevlerine başladı. 
Gemlik köylerini 
ikiye ayıran proje 
ile görevlerini 
yapacak olan 
Ziraat Mühendisi 
Naz Pelin Attila ile 
yine Ziraat 
Mühendisi
Emre Karaman 
çalışmaya 
başladılar.
Emre Karaman'ın 
Umurbey olmak 
üzere Kurşunlu ve 
bölgedeki köylerde 
görev yapacağı 
bildirilirken 
Naz Pelin Attila'nın 
Kumla ve 
bölgesindeki

köylerden sorumlu 
olacağı öğrenildi. 
Görev yapacak 
olan Ziraat 
Mühendisi tarım 
danışmanlarının 
bulundukları 
bölgelerdeki

üreticilerin 
sorunlarıyla 
ilgilenecekleri 
bildirilirken zirai 
üretimin artırılması 
için de çalışmalar 
yapacakları 
öğrenildi.

Seyfett .i ŞEKERKSÖZ

Son zamanlarda 
yoğunlaşan 
talepleri değer
lendiren İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Direksiyon Eğitimi 
Usta Öğreticiliği 
kursu açıyor.
En az lise 
mezunu olması 
gereken müra
caatçıların en az 
üç yıllık sürücü 
belgesi sahibi 
olmaları gerekiyor. 
Yapılan açıklamada; 
başvuru tarihinin 
01-30 Mart 2007 
tarihleri arasında 
doğrudan 
il Milli Eğitim özel 
öğretim Bölümüne 
yapılacağı bildirildi. 
Kursun başlama 
t? ’hinin 
0! -26 Nisan 2007 
tarihleri arasında 
yapılacağı ve yer 
olarak da mesâi

t 'atinden sonra 
Osmangazi Atatürk 
Anadolu Lisesi 
olarak belirlendi.
TRZ K VE
ÇEVKÛ BİLGİSİ 
USTA ÖĞRETİCİLİĞİ 
KURSU 
Öte yandan yine 
en az yüksek okul 
mezunu olmanın 
arandığı Trafik ve 
çevre Bilgisi Usta 
öğreticiliği kursu'nda 
en bir yıllık sürücü 
belgesi aranıyor.

Müracaatların 
01-30 Mart 2007 
tarihleri arasında 
doğrudan 
İl Milli Eğitim 
Özel öğrenim 
Bölümüne yapılacağı 
bildirilirken, kursun 
başlama tarihinin 
30 Nisan-18 Mayıs 
2007 mesai 
saatinden sonra 
Osmangasi 
Atatürk Anadolu 
Lisesi’nde başlaya
cağı klandı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hırsızlığa karşı emniyetten öğretmenlere eğitim
Bursa'd a son bir yılda 81 ayrı okulda öğretmenin çantasının çalınması 
üzerine Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği 
ekipleri, okullara giderek öğretmenleri hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Çöplükte 
şüpheli olum

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
geçtiğimiz yıl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve bütün okulları 
yazılı olarak 
uyarmasına rağmen 
hırsızlık olaylarının 
yaşanması sebebiyle 
Sokak Timleri 
Amiri Başkomiser 
Zafer Baybaba 
ve Yankesicilik 
Dolandırıcılık Büro 
Amiri Komiser Murat 
Öztaş, öğretmenlere 
uygulamalı olarak 
eğitim verdi.
Sokak Timleri Amiri 
Başkemiser Z^fer 
Baybaba,' yaşı 
küçük hırsızların 
okullarda tenefüs 
saati ve okul giriş 
çıkış saatlerindeki 
karmaşadan 
yararlanıp sınıflardan 
ve öğretmenlerin 
odasından hırsızlık 
yaptığını bildirdi.

Bursa trafiğine Berlin modeli
Bursa'da trafiğin 
otomatik olarak 
bilgisayar üzerinden 
yönetilmesini içeren 
Trafik Takip Kontrol 
Sistemi'nin 2007 yılı 
içerisinde faaliyete 
geçeceği açıklandı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, belediyenin 
2007 projeleri 
arasında yer alan 
ve trafiğin otomatik 
olarak bilgisayar 
üzerinden 
yönetilmesini 
içeren Trafik Takip 
Kontrol Sistemi 
ile e-belediyecilik 
hakkında bilgiler 
verdi. Konçak, 
Almanya'nın 
Berlin kentinde 
uygulaması bulunan 
ve trafik yoğunluğu
nun bilgisayar • 
üzerinden kameralar 
vasıtasıyla azaltıl
masını içeren 
Trafik Takip Kontrol 
Sistemi ile ilgili 
etüd çalışmalarının 
bittiğini, son teknolo
jik kontrol araştır
maları süren sistem 
için Önümüzdeki 
birkaç ay içerisinde 
ihaleye çıkılacağını 
söyledi.
Genel Sekreter 
Konçak, hazırlık 
çalışmaları süren

Okul yöneticileri 
ve öğretmenleri 
uyaran Baybaba, 
okul giriş çıkışlarının 
sürekli kontrol 
altında tutulmasını 
ve öğretmenlerin 
çantalarına 
sahip çıkarak 
kilitli dolaplarda 
saklamasını istedi. 
Sokakta yaşanan 
hırsızlık olaylarında 
mağdurların 
çoğunlukla bayanlar 
olduğuna da 
dikkat çeken 
Baybaba, 
"Alışveriş esnasında 
kadınlar adeta 
kendilerinden 
geçiyorlar. Asılı olan 
çantaları da sırtında 
olduğu için apayrı 
dünyada geçerken, 
çantalarıyla iletişimi 
kesiliyor. Ne zaman 
çantalarından bir 
şey ihtiyaç olduğun
da hırsızlık olayının 

e-belediyecilik hizme
tinin de 2008 sonun
da tamamlanacağını, 
bu hizmet sayesinde 
Bursahlar'ın internet 
üzerinden belediyeci
lik hizmeti alma hak 
kına sahip olacağını 
belirtti.
Büyükşehir Belediye 
si Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak, 
şehirde bulunan 
113 kavşaktaki trafik 
akışını düzenleyecek 
Trafik Takip Kontol 
Sistemi'nde sona 
gelindiğini vurguladı. 
Sistemle ilgili son 
rötuşların yapıldığını 
ve birkaç ay içinde 
ihaleye çıkılmasının 
planlandığını belirten 
Konçak, "Trafik 
Takip Kontol 
Sistemi, Büyükşehir 
Belediyesi'nin 2007 
projeleri arasında yer 
alan ve en önemliler 
grubunda bulunan 
bir projedir. Zira bu 
projeyle birlikte, 
Berlin modeline 
geçiyoruz. Aynen 
Berlin'de olduğu 
gibi, Bursa'da 
bulunan 113 
kavşağın tamamı 
sistemle birlikte 
otomasyona alı
nacak. Bu kavşaklar
daki trafik, merkezde
ki bilgisayar progra 
minin algılayacağı 

farkına varıyorlar. 
Kadınlar alışveriş 
esnaşında, çanta
larını hakim olacak
ları şekilde vücut
larının ön kısmında 
tutmalı. Ayrıca 
düğün cemiyetlerine 
davetli gibi giden 
makyaj yapılmış 
çocuklar da 
çantaları çalıyorlar. 
Bu çocuklara karşı 
vatandaşlarımız 
duyarlı olmalı" 
diye konuştu, 
internet üzerinden ve 
bankamatiklerden 
yapılan dolandırıcılık 
olaylarına karşı da 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık 
Büro Amiri Komiser 
Murat Öztaş 
bilgi verdi.
Öztaş, 
"Bankamatiklerde 
şifrenizi kimseye 
söylemeyin. 
Kartlarınızı 

sinyaller 
doğrultusun
da rahatlatıla
cak ve araç 
yığılmasının 
önüne geçile
cek. Merkez, 
nerede bir 
yığılma varsa 
ya da bu tür 
bir ihtimal 
karşısında 
kavşaklara 
geçiş hakkı 
vermeyecek, 
araçları boş 
olan güzer
gahlara yön
lendirecek.
Araç sayısına göre 
trafik otomatik olarak 
ayarlanmış olacak ve 
trafik sıkışıklığı tarihe 
karışacak" dedi. 
Konçak, trafiğin 
tek merkezden 
yönetilmesini içeren 
projenin Büyükşehir 
Belediyesi'ne olan 
maliyetinin 7 milyon 
YTL'yi bulmasını 
beklediklerini ve 
sistemi 2007 yılı 
içerisinde hayata 
geçirmeyi planladık
larını ifade etti. 
Büyükşehir Belediye 
si Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak, 
konuşmasında, 
hazırlık çalışmaları 
süren e-belediyecilik 
uygulamasına da 
yer verdi. 

sıkıştırıp sonra da 
şifrenizi öğrenerek 
hesaplarınızı 
boşaltabilirler. 
Özellikle MSN'de 
tanımadığınız 
bilmediğiniz 
kişilerle 
konuşmayın. 
Sizi başka sitelere 
yönlendirip MSN 
şifrenizi ele geçirip 
dolandırıcılık ve 
taciz olaylarına 
maruz bırakabilirler" 
diye konuştu. 
Karamehmet, 
1.Murat ve Ali Rıza 
Bey İlköğretim 
Okullan'ndaki 
eğitimlerin bundan 
sonra geleneksel 
hale getirileceği 
bildirildi.
Bursa'da 2006 yılında 
merkez ilçelerdeki 
okullardan ise 
81 hırsızlık olayının 
gerçekleştiği 
öğrenildi.

Tüm belediyenin 
elektronik alt 
yapısının sistem 
dahilinde rehabilite 
edileceğini vurgu
layan Konçak, 
"E-belediyecilik 
uygulamamız, 
tahminlerimize göre 
2008 yılında faaliyete 
geçecek. E-belediye
cilik uygulamasının 
hizmete girmesiyle 
birlikte, vatandaşımız 
belediyecilik 
hizmetlerini internet 
üzerinden alma 
hakkına sahip 
olacak.
2008 sonunda tama
men e-belediyecilik 
entegre sistemine 
uygun hale gelmiş 
olacağız" diye 
konuştu.

Bursa'da karayoh 
larının çöp işlerini 
alan taşeron 
firmada çalışan bir 
işçi, çöplükte 
ölü bulundu.
2 çocuk babasının 
cesedi, eve 
gitmeyince dürüm
dan şüphelenen 
yakınları tarafından 

ı bulundu. Ölüm
olayını şüpheli 
bulan Cumhuriyet 
Savcısı, soruşturma 
başlatarak 
cenazeyi otopsi için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırdı.
Alınan bilgiye göre, 
taşeron firmada 
çalışan Dursun 
Ali Bircan (51), 
karayollarından 
topladıkları 
malzemeleri 
boşaltmak.için 
kamyon kullanan 
bir çalışma 
arkadaşıyla 
merkez Osmangazi 
İlçesi Hamitler 
Mahallesi'ndeki 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
katı atık depolama 
merkezine geldi. 
Buradan mesai 
bittiği için yakında 
olan evine yürüyerek 
gideceğini söyleyen 
Dursun Ali Bircan, 

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

arkadaşından ayrıldı. 
Ancak saat 16.15'te 
çöplükten evine 
gitmesi gereken 
2 çocuk babası, 
gece 22.00 
olmasına rağmen 
evine ulaşmayınca 
yakınları durumdan 
şüphelendi.
Yakınları tarafından 
aranmaya başlanan
Bircan'in cansız 
bedeni çöplükteki 
metan gazı tahliye 
edilen bacaya yakın 
bir yerde bulundu. 
Olayla ilgili 
polis soruşturma 
başlatırken, 
Bircan'in herhangi 
bir rahatsızlığının 
bulunmadığı 
bildirildi. 
Cumhuriyet Savcısı 
da ölüm olayını 
şüpheli bularak 
cesedi otopsi için 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırdı. 
Bircan'in cesedinin 
yanında, ek geçim 
kaynağı için 
çuvallayıp topladığı 
teneke ve plastik 
kutuları da bulundu. 
Bircan'in olay 
yerine gelen diğer 
yakınları ve 
mesai arkadaşları 
ise gözyaşlarına 
boğuldu.
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Kan bağışında sınıfta kaldık
Yardımseverliği ile tanınan ve sevilen Türk insanı kan bağışında ise 
yüzde 2’lik oranla dünya sıralamasında son sıralarda yer alıyor.
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
Hekimlerinden Dr. 
Mümin Karaali, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ulaşım şirketlerinden 
BURULAŞ 
personelinin kan 
bağışı öncesinde 
verdiği seminerde, 
kan vermenin 
faydalarını anlattı. 
Düzenli kan bağışının 
kemik iliğinin yağlan
masını önleyip, 
kan yapımını 
canlı tuttuğunu 
vurgulayan Dr. 
Karaali, “Verilen 
kanın yerine, anında 
vücuttan genç 
hücreler dolaşıma 
katıldığı için, bağışçı 
daha dinç ve canlı 
olur. Kandaki yüksek 
yağ oranı düşer. 
Kan bağışı kalp krizi 
ihtimalini yüzde 90 
azaldır. Kan bağışı, 
kişinin de baş 
ağrısı, stres, yüksek 
tansiyon, yorgunluk 
gibi rahatsızlıkların 
giderilmesine de 
büyük katkı sağlar. 
Kan bağışçısı ayrıca 
her kan verdiğinde 
AIDS, Hepatit B, 
Hepatit C, Sitiliz 
kan grubu taramasın
dan ücretsiz olarak 
yararlanmış olur. 
Trafik kazasında 
yaralanan bir 
kimsenin, kan 
uyuşmazlığı olan bir 
bebeğin, kan bulun-

mazsa ölecek bir 
hastanın sizin verdi 
ğiniz kanla kurtul
masının, size Verdiği 
manevi duygu ise 
paha biçilmezdir. 
Bağışınız çok 
insan cıl ve onurlu 
bir davranıştır” 
diye konuştu.
Yüzde 2 bağışın 
yüzde biri 
askeriye nin 
Seminerde ayrıca 
Türkiye’deki kan 
bağışlama oranların
dan da söz eden 
Dr. Karaali, 
Türkiye’nin yüzde 
2’lik kan bağışlama 
oranıyla dünya 
sıralamasında en - 
sonlarda yer aldığı 
kaydetti. Türkiye’nin 
yüzde 2’lik kan 
bağışı oranının yüzde 
1’nin askeriyeye 
ait olduğuna dikkati 
çekest Dr. Karaali,

“Geriye kalan yüzde 
1’lik bölümünü 
ise tüm Türkiye 
oluşturuyor. Bu çok 
vahim bir durum. 
Oysa Kızılay Kan 
Merkezleri vatan
daşların evi gibi 
olmalıdır. Her 3-6 
ayda bir insanlar 
kan verilmelidir” 
dedi. Olası bir 
doğal afette kan 
bankalarının 2 saat 
içinde boşalacağına 
dikkat çeken Karaali, 
acil ihtiyaçlarda 
kanın çok zor bulun
duğunu böyle bir 
sıkıntının yaşanma
ması için de kan 
bağışlarının artırıl
ması gerektiğinin 
öneminin altını çizdi. 
Dönörlerden alınan 
kanın yaklaşık 24 
saat sonra kullanıla
bilir hale geldiğini 
ifade eden Karaali, 

ayrıca kan bağışının 
korkulacak bir durum 
olmadığını belirtti. 
Büyükşdhir 
Belediyesi’nden 
Kızılay’ın kan bağışı 
kampanyasına destek 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
sonra ulaşım şirketi 
BURULAŞ personeli 
de bu oranın artırıl
masına bir nebze de 
katkı sağlamak 
amacıyla kan vere 
rek, Kızılay’ın kampa
nyasına destek verdi. 
3 gün boyunca sürdü 
rülen kan kampanya 
sında toplam 120 
BURULAŞ personeli 
kan bağışında bulun
du. BURUL Ş Gene’ 
Müdürü Ali Kaya da, 
Kızılay’ın kah bağışı 
kampanyasına destek 
vermekten duydukları 
mutluluğu dile 
getirdi.

Bursa’da 80 köy 
Sağlıklı İçme 

Suyundan Mahrum

Bursa'da içilebilir su 
kaynaklarına sahip 
olmayan köy 
sayısının 80 olduğu, 
bu köylerin içilebilir 
su kaynaklarına 
kavuşması yönünde 
ödenek beklendiği, 
ödenek gelir gelmez 
içme suyu sağlıklı 
olmayan köylerde 
çalışmaların 
bitirileceği açıklandı. 
Bursa İl 
Koordinasyon 
Kurulu 2007 Yılı 
1. Dönem toplantısın
da Başbakan eski 
Yardımcısı ve 
ÂK Parti Bursa 
Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır'ın 
sorusunu cevap
landıran İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreteri 
Ali Altuntaş, 
Bursa'da içilebilir

■’ kaynaklarına 
sahip olmayan 
köy sayısının 80 

Bursa’da hırsızlık

olduğunu açıkladı. 
2006 yılı başında 
tüm köylerde 
tahlil çalışması 
başlattıklarını ve 
yapılan tahliller 
sonucunda 150 
köyün sağlıklı içme 
suyuna sahip 
olmadığını tespit 
ettiklerini belirten 
Altuntaş, "Bu 
tespitin ardından 
yaptığımız klorlama 
çalışmaları sonucun
da, içme suyu 
sağlıklı olmayan 
köy sayısını 80'e 
indirdik. 70 köyde 
çalışmaları tamam
ladık. Geriye kalan 
80 köy için de 
ödenek bekliyoruz. 
Ödenek gelir gelmez 
gerekli çalışmayı 
tamamlayacağız 
ve Bursa'da içme 
suyu sağlıklı 
olmayan köy 
kalmayacak" 
dedi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 'Akıllr 
Sınıf projesi düzenle
nen bir törenle 
kamuoyuna tanıtıldı. 
Türkiye’de bir ilk 
olma özelliği taşıyan 
proje, Türkiye'nin 7 
bölgesinden seçilen 
7 ildeki meslek lisele < 
rinde inşa edildi. Ulus 
İskitler Endüstri Mes 
lek Lisesi'nde düzen
lenen tanıtım toplan
tısına, Milli Eğitim 
Bakanı Çelik, Türk 
Telekom Yönetim 
Kurulu Başkanı Paul 
Doany, Türk Telekom 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Emin Başer, Ankara 
Milli Eğitim Müdürü 
Murat Bey Balta ile 
Milli Eğitim Bakanlığı 
bürokratları katıldı. 
Törende konuşan 
Bakan Çelik, söz 
konusu projesinin 
ilim ve teknolojiden 

yararlanılması nok
tasında önemli bir 
imkan oluşturduğunu 
söyledi.
Türkiye'nin 7 ayrı böl
gesinden seçilen 7 il 
de uygulanmaya baş 
lanan projenin önü 
müzdeki dönemde 
yaygınlaştırmayı 
hedeflediklerini 
bildiren Çelik, uydu 
üzerinden görüntülü 
görüşme imkanı su 
nan projenin yıllık 
maliyetinin 100 bin 
YTL'nin üzerinde 
olduğunu vurguladı. 
Çelik, bu tutarın V ( 
eğitim faaliyetlerime ■ ı 
önemli destek 
sağlayan Türk 
Telekom tarafından 
bir yıl süreyle ücret- । 
siz karşılanacağını 
belirterek, "Bu durum* 
özelleştirmeye karşı ı 
olanlara da buradan 
önemli bir mesaj 

veriyor" dedi. Türk 
Telekom'un 2006 
yılında 100 milyon 
YTL'lik bir bütçeyi 
eğitim için ayırdığını, 
bu yılda aynı oranda 
bir rakamın yine 
eğitime ayrıldığını 
vurgulayan Çelik, bu 
kaynağın ihtiyacı 
olan bölgelere akta 
rılarak, okul yaptırıla
cağını kaydetti.
Çelik, tele konferans 
sistemiyle törene 
katılan diğer 7 ildeki 
yetkililerden, sis
temin etkin ve verimli 
kullanılmasını istedi 
ve "Parasını Telekom 
veriyor" diyerek, 
Telekom yetkililerine 
takıldı. Erkek Teknik 
Öğretim Genel 
Müdürü Hüseyin 
Acır da, projenin 
Ankara dışında 
İstanbul, İzmir, Van, 
Trabzon, Antalya 

ve Gaziantep'de 
uygulandığını 
bildirdi.
Acır, maliyeti 
448 bin doları 
bulan projenin 
tamamen bakanlık 
imkanlarıyla gerçek
leştirildiğini belirtti. 
Türk Telekom 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Başer ise 
Türk Telekom olarak 
eğitime verdikleri 
desteğe devam 
edeceklerini ve 
b.U'kapsamda 2007 
bütçelerinden 100 
milyon YTL'lik bir 
tutarı eğitim için 
ayırdıklarını 
açıkladı. Bakan 
Çelik ye diğer 
yetkililer daha 
sonra projenin 
hayata geçirildiği 
illere tele konferans 
sistemiyla bağla
narak, konuştular.

Bursa'da bir gece 'e 
aynı sokakta bulu 
nan 2 eve K :ren 
u rsızlar, 2 bin 50;. 
YTL para ile çok 
sayıda altın takıyı 
alarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bigiye göre, 
’ lüdavendigar Mahal 
leşi Alev Sokak'taki 
Ali Y.'ye (26) e ait 
ve giren kimliği 
elirsiz kişi ya da 

kişiler, bin 800 YTL

para ile 4 adet 14 
ayar altın künye, 
1 adet altın bilezik, 
2 adet bayan kol 
saatini çaldı. Aynı 
sokakta bulunan 
'asan Hüseyin

ye (63) ait ev de 
I nliği belirsiz 
şahıslar tarafından 
soyuldu. 2 adet 22 
ayar bilezikle 700 
YTL parayı çalan 
şahıslar kayıplara 
karıştı.

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/312 

esas no 2007/70 karar no ile Hilmi olan Baba adı 
Haşan Hilmi olarak düzeltilmiş ve Bursa ili Gemlik 
ilçesi Engürücük Köyü Cilt no 16, hane no 76, BSN 

1 de nüf K.lı Mehmet Seyfettin ve Muhsine oğlu 
07.07.1912 D. lu Haşan Hilmi Dinç’in nüfus kaydına 
ve Bursa ili Gemlik ilçesi Engürücük Köyü Cilt no

16, hanı no 76, BSN 9 da nüf
1938 doğumlu davacı Ayşe 

bu husus şerh düşülmüştür.
AYŞE AYDIN
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Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevdiklerinize onları ne kadar çok sevdiğinizi söylemeyi unutmayın.

Şçvğilifer Çününüz Okun
Bugün 14 Şubat 
Dünya Sevgililer 
Günü.
Tüm dünyada sevenler 
sevdiklerine 
haykırarak ne 
kadar sevdiklerini 
söyleyecekler.

SAINT VALENTINE VE 
SEVGİLİLER GÜNÜ 
TARİHÇESİ 
Milattan sonra ilk 
yüzyıllardan beri 
her yıl şubat ayının 
ondördünde kutlanan 
Sevgililer Günü'nün 
başlangıcı ile ilgili o 
günden günümüze 
kadar gelmiş çeşitli 
efsane ve hikayeler var. 
Bazı kaynaklara göre • 
bu özel günün kutlan

ma sebebi Hristiyanlığı 
seçtiği ve bu inancın
dan vazgeçmediği için 
öldürülen Romalı 
Aziz Valentine. 14
Şubat 270 yılında ölen 
Valentine'nin ölüm 
günü o günden sonra 
Sevgililer Günü olarak 
kutlanmaya başlanmış. 
Efsanenin başka bir 
yönü ise Aziz 
Valentine'nin İmparator 
Claudius hükümdarlığı 
ile aynı dönemde bir 
tapınakta papaz olarak 
hizmet vermesi ile ilgili. 
Claudius Valentine'i 

1800 yıllardan sonra 
Amerika'da Esther 
Hovvland'ın ilk - 
Sevgililer Günü kartını

emirlerine uymadığı ve 
kendisine başkaldırdığı 
için tutuklatıp öldürdü. 
Bu olaydan 226 yıl

sonra 496'da Papa 
Gelasius Aziz 
Valentine'i onurlandır
mak için Şubat 14'ü 
Aziz Valentine Günü 
olarak belirlemiştir. 
Yıllar geçtikçe yavaş 
yavaş Şubat 14 
sevgililerin, aşıkların 
birbirlerine aşk mesaj 
lan yolladığı bir gün 
haline geldi. Bununla 
pararel olarak Aziz 
Valentine de bütün 
sevenlerin koruyucu 
azizi haline gelip böyle 
anılmaya başlandı. 
Sevgililer Günü,

yollamasından bu yana 
günümüzde daha çok 
sayıda insanın kut
ladığı toplumsal bir 
olay haline geldi. 
Bunun doğal sonucu 
olarak olayın ticari 
yönü çok gelişti. 
Neredeyşe herkes 
her yıl 14 Şubat'ta 
sevgililerine veya 
eşlerine bu günün 
ruhu ile bütünleşen, 
karşı tarafa sevgilerini 
anlatan hediyeler 
veriyor. Bu hediyelerin 
başında ise sade ama 
bir o kadar anlamlı 
çiçekler geliyor. 
Sevginizi alacağanız 

çikolata veya 
yollayacağınız 
bir kart ile de 
anlatmanız 
mümkün. - 
Kısacası .bu özel günde 
yanınızda gerçekten 
sevdiğiniz birisinin 
olması ve sevginizin 
karşılığının olduğunu 
bilmek herhalde hep
sinden çok ama çok 
daha önemli.
Siz de bu güne uyarak, 
sevdiklerinize onları ne 
kadar sevdiğinizi 
söylemeyi unutmayın. 
Sevginizi en iyi ahlat
manın yolu ise bir 
buket çiçek ve buse....

5/ton14 MVGİlİtf fiGÜNÜNDE
5 MflMMAMİA'DA BULUŞALIM ▼

ta t Ördür Tabağı+İçecek t Cips+İkili ve Çerezk* MÖNÜ T

i* MÖNÜ 2*,

i* MÖNÜ 3*,

ÖZEL ŞOV VE EĞLENCELİ YARIŞMALAR 
GÜNÜN ÇİFTİNE ÖZEL HEDİYE ÇEKİLİŞİ 

ÎJ CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE GÜN BOYU İSTEK ŞARKILAR

Nam bu rger+Ordöv Tabağı t İçecek t Cips+M ve Çerez 
p M ızgara t OrdövTabağı+İçecek t Cips+Tatlı re Çerez 

SEÇMELİ YEMEK MÖNÜ İKİ ÇİFTE ÖZEL 20.00 YTL

UŞUBATSEVGİLttERGÜNÜNDE.
HJİBİ»

MÜZİSYENLER: Ferhat, Cansa, Çağatay (Slow, Pop) SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL REPERTUARLARIYLA SİZLERLE
İstiklal Cad. No:l 7 (Akbank Karşısı) - Tel: 0.224 513 5J 67 - 514 91 80 ««

««
««

<«
«
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Vali ve emniyet müdürlerinde değişiklik hazırlığı
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
valiler ve emniyet 
müdürleri karar
namelerini bu 
haftaya yetiştirmeye 
çalıştıklarını söyledi. 
TBMM'den ayrılırken 
basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan 
Erdoğan, valiler ve 
emniyet müdürleri 
karamltehesinin ne 
zamaıl çıkacağının 
sorulması üzerine,

"inşallah valiler ve 
emniyet müdürleri 
kararnamelerini bu 
haftaya yetiştirmeye 
çalışıyoruz" dedi. 
Erdoğan, karar
namede İstanbul 
Emniyet Müdürü 
Celalettin Cerrah'ın 
yer alıp almayacağına 
ilişkin soruya ise 
"Bize isim sormaya
caksınız. Bize 
konu soracaksınız" 
karşılığını verdi.

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Genel Başkan Yardımcısı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

2030 yılında ‘Su fakiri’ olabiliriz
bileceği bildirildi. 
Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı-Türkiye 
(WWF-Türkiye) Su

Türkiye'nin nüfusun 
artmasıyla birlikte 
2030 yılında "su 
fakiri" bir ülke ola

Kişi başına düşen 
yıllık kullanılabilir 
su miktarının Irak'tan 
bile az olduğu

Kaynakları Program 
Müdürü Buket 
Bahar Dıvrak, 
son 20 yıl içerisinde 
büyüyen nüfusla 
birlikte su talebinin 
de arttığını söyledi. 
Su kaynaklarının 
miktar, kalite ve tüm 
diğer sektörel kul
lanımlar açısından 
birçok ciddi sorunla

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN
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

İ
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_ _ _ _ _ _

Balâptean Eski sahil Mektep Sokak No:2 0:4 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, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

karşı karşıya bulun
duğuna işaret eden 
Dıvrak, 20. yüzyılda 
dünya nüfusunun 
19. yüzyıla göre 3 kat 
artmasına rağmen, 
su kaynaklarının 
kullanımının 6 kat 
büyüdüğünün belir
lendiğini vurguladı. 
Dıvrak, Türkiye'de su 
kaynaklarının yöneti
minde, uluslararası 
standartlarda iyi ve 
sürdürülebilir bir 
yönetim politikası 
benimsenmediği için 
geleceğe ilişkin 
tehditlerin ciddi 
boyutlara ulaştığına 
işaret ederek, kişi 
başına düşen yıllık 
kullanılabilir su mik
tarının Suriye'de bin 
200, Lübnan’da bin 
300, Irak'ta 2 bin 20 
metreküp olduğunu 
kaydetti. Dıvrak, 
şöyle konuştu: 
"Türkiye İstatistik 
Kurumu tahminlerine 
göre 2030 yılında 
ülkemizin nüfusu 
80 milyona ulaşacak. 
Bu durumda kişi 
başına kullanılabilir 
su miktarı bin 100 
metreküpe düşecek 
ve Türkiye su fakiri 
bir ülke olmaya 
doğru gidecektir.
Bu. veriler gözönüne 
alındığında, 2050 
ya da 2100 yılında, 
Türkiye'nin çok ciddi 
bir su kriziyle 
mücadele etmesinin 
kaçınılmaz olduğu 
görülür. Bu tehlikeyi 
en aza indirmek 
için su kaynaklarımız 
çok dikkatli 
yönetilmelidir.”.

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

1. MALUL VE ENGELLİLERİN 
KULLANILMAMIŞ ARAÇ ALIMINDA 
İSTİSNA UYGULAMASI

16/7/2004 tarih ve 5228 sayılı Kanunun 21 
nci maddesiyle, 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (2) 
numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarın
ca, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (7.2.1) 
bölümü, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

"7.2.1. Malul ve Engellilere Mahsus Taşıt 
Araçları İstisnası

Kanunun 7 nci maddesinin 5228 sayılı 
Kanunla değişik 2 numaralı fıkrası ile (II) 
sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar
dan 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü 
aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 
2.800 cm3‘ü aşanlar hariç ) ve 87.11 G.T.İ.P 
numaralarında yer alanların, sakatlık derece
si %90 veya daha fazla olan malul ve 
engelliler ile bizzat kullanma amacıyla 
sakatlığına uygun hareket ettirici özel tert
ibat yaptıran malul ve engelliler tarafından 
beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk 
iktisabı vergiden istisna edilmiştir.

7.2.1.1. Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha 
Fazla Olan Malül ve Engelliler Adına Kayıtlı 
Araçlarda İstisna Uygulaması

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi 
araçlardan 87.03 (motor silindir hacmi 1600 
cm3'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir 
hacmi 2800 cm3'ü aşanlar hariç ) ve 87.11 
tarife pozisyonlarında yer alanların, sakatlık 
derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve 
engelliler tarafından beş yılda bir defaya 
mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den 
müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak 
için, sakatlık derecesi %90 veya daha fazla 
olan malul ve engellilere ait taşıtın özel tert- * 
ibatlı olması şartı aranmayacaktır. Sakatlık 
dereceleri, Özürlülere verilecek Sağlık 
Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle 
belirlenen esaslara göre tespit edilecektir. 
Söz konusu Yönetmeliğe göre sakatlık 
sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla 
olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından 
alınacak sağlık kurulu raporu, araçların ilk 
.iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti 
apanlar tarafından vergi dairesine verilecek 

2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenecek 
ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır. 
Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve 
ekleri'incelenerek tahakkuk fişi ve istisna 
uygulandığını gösteren "ÖTV Ödeme 
Belgesi" düzenlenecek ve mükellefe verile
cektir. Devamı var

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

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell

haltınızdan 3464’e mesaj atın.

TEMA A
elkoyun.com www.tema.org.tr

KAYIP
Gemlik Gümrük Mİraürlüğünce Tescilli 
17.11.2006 GX tarih ve EX 57150 sayılı 

Gümrük Çıkış Beyannamem zayi olmuştur.
Hükümsüzdü.

SEDA GIDA MAD. SAN. DAĞ. ve TİC. A.Ş.

elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Tfrkiye Avrupa’nın ilk 10’unda yer alıyor TÜİK, nüfus sayımı 
için anketör arıyor

Türkiye ekonomisinin 
büyüklüğü açısından 
29 ülkeden oluşan 
AB ülkeleri ve 
aday ülkeler grubu 
içerisinde 8. sırda yer 
aldığı ve Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla'sının 
(GSSYİH) Avrupa 
Birliği'ne yeni 
katılan Romanya ve 
Bulgaristan ile aday 
ülke Hırvatistan'ın 
ekonomik büyük
lüğünü de ikiye 
katladığı bildirildi. 
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu'nun 
(TİSK) hazırladığı 
'AB'ye üyelik sürecin 
de AB ülkeleri ve 
diğer aday ülkeler 
karşısında Türkiye 
nin durumu' adlı 
çalışmada, Türkiye 
nin ekonomisinin 
büyüklüğü açısından 
29 ülkeden oluşan 
AB ülkeleri ve 
aday ülkeler grubu 
içerisinde 8.sırda 
yer aldığına işaret 
edildi. Üye ülkeler 
arasında yapılan 
karşılaştırmada ise 
Türkiye'nin 2005 yılı 
itibariyle milyar euro 
cinsinden GSYİH 
büyüklüğünün, 
1 Mayıs 2004 tarihin 
de üye olan 10 ülke 
ile Lüksemburg, Fin 

landiya, İrlanda, Yuna 
nistan, Danimarka, 
Avusturya ve İsveç 
ten yüksek olduğu 
görülüyor. Cari fiyat
larla Türkiye'nin 2005 
yılı itibariyle 289 mil
yar 900 milyon euro 
GSYİH'ne karşılık 
Lüksemburg'un 27 
milyar 200 milyon 
euro Finlandiya'nın 
155 milyar 300 mil 
yon euro, İrlanda'nın 
160 milyar 100 mil 
yon euro, Yunanistan 
181 milyar 100 mil 
yon euro, Danimarka 
208 milyar 700 mil 
yon euro, Avusturya 
246 milyar 500 mil 
yon euro ve İsveç'in 
ise 288 milyar euro 
olduğu kaydedildi. 
TÜRKİYE 2001'DEN 
SONRA İSTİKRARLI 
BÜYÜME SERGİLEDİ 
Türkiye ekonomisi 
nin, 2001 yılından bu 
yana izlenen istikrar 
politikaları ve uygula
maya konulan reform 
lar sayesinde istikrar
lı bir büyüme tablosu 
sergilendiğinin belir
tildiği çalışmada ayrı
ca şu görüşlere yer 
verildi: "2002-2005 
döneminde yıllık 
ortalama yüzde 7.1 
büyüyen Türkiye, AB 
ülkeleri arasında ilk 
sırada yer almıştır.

Söz konusu dönemde 
Euro Bölgesinde orta 
lama yıllık büyüme 
hızı yüzde 1.2, AB 
ülkeleri arasında en 
hızlı büyüyen ekono 
miler ise Slovak 
Cumhuriyeti ve İrlan
da yüzde 5 olarak 
gerçekleşmiştir. Kişi 
başına GSYİH'deki 
reel artış düzeyi 
ülkelerin kalkınma 
hızını belirlemede 
kullanılan en önemli 
kriterdir. Türkiye 
ekonomisi 2002 yılın
dan itibaren büyüme 
oranında sürekliliği 
yakalayabilmiş, 
bunun sonucu olarak 
da kişi başına 
GSYİH'deki artış ora 
nında birçok ülkenin 
önüne geçmiştir. 
2004 yılında Türkiye 
de kişi başına GSYİH, 
2003 yılına göre 
yüzde 7.4 artış 
sağladı. Ülkemiz AB 
üye ve aday ülkeleri 
arasında en hızlı 
artışı sağlayan 4. 
ülke olmuştur". 
SANAYİ ÜRETİMİNİ 
EN FAZLA ARTIRAN 
6. ÜLKE TÜRKİYE 
Türkiye ve AB 
ülkeleri arasındaki 
sanayi üretim 
artışlarının ince
lendiği çalışmada 
Türkiye'nin sanayide 

üretim artışı AB 
ülkelerinde ortalama 
2.4 ve OECD 
ülkelerinde ise yüzde 
3.9 olan ortala
malarının oldukça 
üzerinde gerçek
leştiğinin altı çizildi. 
2005 yılı itibariyle 
sanayi üretimi 
Türkiye'de yüzde 5.1 
artarken, Polonya'da 
yüzde 16.1, Slovak 
Cumhuriyeti'nde 
yüzde 15.3, Çek 
Cumhuriyeti'nde 
yüzde 12.1 ve 
Macaristan'da 
yüzde 11.7 
yükselmiştir. 
Söz konusu yılda 
sanayi üretimi 
İrlanda yüzde
-5.2 ve Yunanistan'da 
yüzde -0.9 oranın da 
azaldığı ifade 
ediliyor. Gösterge 
döneminin 2001 
krizini kapsamasına 
rağmen Türkiye 
2001-2005 döneminde 
sanayi üretimini en 
fazla artıran 6. ülke 
olduğu ve söz 
konusu dönemde 
sanayi üretiminin 
Türkiye'de yüzde 
25.7, AB'deki 15 
ülkede yüzde
1.9 ve OECD ortala
masında yüzde 
5.5 oranında 
arttığı bildirildi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Pala Politikası Kurulu 15 jubat’ta toplanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı 
Ömer Demir, adrese dayalı nüfus kayıt sis
teminde çalıştırmak üzere özellikle İstan
bul'da elemana ihtiyaçları olduğunu belirte 
rek, vatandaşları göreve çağırdı. 
TÜİK Başkanı Demir, nüfus sayımında 
çalıştırmak üzere geçici eleman istihdam 
ettiklerini belirterek, ancak bazı illerde baş 
vuru eksikliği olduğunu.anlattı. "Özellikle 
İstanbul'da başvurular çok düşük kaldı. İşe 
ihtiyacı olanlara 1 ay sigortalı iş imkanı 
sağlıyoruz. Sayın halkımızın müracaatlarını 
bekliyoruz" diyen Demir, başvuruların kay
makamlıklara ya da TÜlK'in bölge müdür
lüğüne yapılabileceğini söyledi 
TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Zeki Bostancı 
da, 1 ay çalıştırmak üzere anketör ve veri 
girişi için toplam 9 bin eleman çalıştırmayı 
planladıklarını, ancak halen yaklaşık 4 bin 
kişiye ihtiyaçları olduğunu belirterek, özel
likle anketör aradıklarını bildirdi. Bostancı, 
anketörlerin en az 18 yaşında olmaları 
gerektiğini belirterek, daha önce getirdikleri 
35 yaş üst sınırını, başvurular az olunca 
kaldırdıklarını kaydetti. Anketörleri sigortalı 
olarak çalıştırdıklarını ve lise ya da üniver
site mezunu olmalarına göre 510-550 YTL 
arasında ücret verdiklerini ifade eden 
Bostancı, gerçekten bu işi yapmak isteyen
lerin başvurmalarını istediklerini,zira daha 
sonra vazgeçmeleri halinde sigortaları da 
yapıldığı için bir sürü bürokrasi, kırtasiye işi 
ile uğraşmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Merkez Bankası * 
Para Politikası 
Kurulu, 2007 
yılının ikinci 
toplantısını yarın 
gerçekleştirecek. 
Para Politikası 
Kurulu toplantısına, 
Kurul Başkanı ve 
Merkez Bankası 
Baakanı Durmuş 
YıtİHfc, Başkan 
Yarafrhcılan

Erdem Başçı, - 
Burhan Göklemez, 
Mehmet Yörükoğlu 
ile kurul üyesi 
İbrahim Turhan'ın 
katılması bekleni 
yor. Para Politikası 
Kurulu toplantısı, 
15 Şubat 2007 
Perşembe günü 
saat 13.00-17.00 
arasında iki aşamalı 
olarak yapılacak.

İlk aşamaya; Merkez 
Bankası yetkilileri 
ve uzmanları ile 
Hazine Müsteşarlığı 
yetkilileri katılacak. 
.Aynı gün gerçekleşe
cek ikinci aşamada 
ise sadece Para 
Politikası Kurulu 
üyeleri toplanacak 
ve görünüme ilişkin 
son değerlendirmeler 
yapıldıktan sonra

oylamaya geçilecek. 
Oylamadan sonra 
Para Politikası 
Kurulu üyeleri, 
gerekçeye temel 
teşkil edecek kısa 
metni oluşturacak. 
Karar, gerekçesiyle 
birlikte aynı gün saat 
19.00'a kadar Merkez 
Bankası tarafından 
basın duyurusu 
ile açıklanacak.

B
Gemlik Liman Başkanlığından 

almış olduğum 130172 seri 
nolu Gemi Adamı Cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
SÜRAY GÜNEY

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
B

Gemlik Kaymakamlığından 
aldığım yeşil kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
VEDAT AYKAL

ELEMANLAR ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen 

KASİYER BAYAN ELEMAN 
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE X)LUN 

OKUYUN OKUTUN

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik otomatik 

Köm "ıi lü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır

513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
ÖN MUHASEBE BİLGİSİ OLAN 

WORD-EXCEL PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

GEMLİK’TE İKAMET EDEN 
' FKRETER ARANIYOR 

jracaat etmek isteyenlerin aşağıdaki 
telefona CV fakslamaları gerekmektedir. 

Fax: 0.224 513 18 16

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Derse ilgisiz 
çocukları tembellikle 

suçlamayın
Okulun ilk zaman
larında veya daha 
sonraları, öğretmen
ler tarafından veliye; 
çocuğunuz ders din
lemiyor, anlamıyor, 
kendini derse 
veremiyor veya dalıp 
dalıp gidiyor gibi 
şikayetler gelebilir. 
Veliler bu durumu 
genelde; çocuğun 
tembelliğine,sorum
suzluğuna veya 
şımarıklığına yorar
lar. Bu çok yanlış bir 
saptamadır. Nörolog 
Serdar Dağ, yazdı. 
Bu durumun nörolo
jik olarak en önemli 
sebebi beyin dalgala 
rındaki uyan bozuk
luğudur. Klinikte 
bana bu şikayetle 
gelen hatta ailesi 
tarafından “bunun 
zeka seviyesi mi 
düşük” gibi kaygılar 
duyulan çocuklarda 
yaptığım muayen&ve 
inceleme sonucunda 
çoğu çocukta beyin 
dalgalarının bozuk
luğunu saptadım. 
Yani bu bir tip sara 
(epilepsi) hastalığı 
dır. Uygun basit bir 
ilaçla bu şikayetler 
sona erdi. Örneğin 
“absans nöbeti” 
denen bir epilepsi 
yani sara hastalığı 
tipi vardır. Bu hasta 
iıkta çocuk normal 
aktivitesini yaparken 
birden saniyeler 
süren bir hafıza

| kaybı olur çocuk 
gözünü bir noktaya 
diker bu süre içinde 
hiçbir şeyi algılamaz, 
hatırlayamaz sonra 
tekrar aktivitesine 
devam eder. Bu gün 
boyu defalarca 
tekrarlayabilir. Yine 
birçok sara türünde 
çocukta istemsiz 
hareketlerin yanında 
dikkat azlığı olabilir. 
Bunun için özellikle 
birden bire derse 
ilgisi azalır. Adap 
tasyonu bozulan 
çocukta bu hastalık 
ekarte edilmelidir. 
Bunun için çocuğun 

velisi öğretmeni 
dikkatice dinlenmeli, 
daha sonra EEG 
denen beyin elektro
su ile beyin dalgala 
rında bir anormallik 
olup olmadığına 
bakmak ve gerekirse 
uygun ilaç vermek 
gerekir. 
Ailenin huzurunu ve 
dengesini tehdit 
eden olaylar arasın
da okul başarısızlığı 
önemli bir yer tutar. 
Tabii ki çocuğun 
okul başarısızlığının 
tek sebebi yukarıdaki 
hastalık değildir.
1) Ailedeki sorunlar 
anne, babanın 
çocuğa karşı tutumu, 
çocuktan yapabile
ceğinden fazla 
başarı istemek.
2) Okulun ve okulda
ki öğretmenlerin 
etkisi.
3) Maddi manevi 
sınırlı olanakların 
etkisi.
4) Arkadaşların 
etkisi.
5) Çocuğu yaşından 
daha önce okula 
göndermek. Yani 
fiziksel olgunlukta 
eksiklik....vs okul 
başarısını etkiler. 
Fakat bunlar psikolo
jik hadiselerdir. 
Herhangi bir 
hastalığın sonucu 
değildir. Yukarıdaki 
saydığım hadiseler 
iyi tespit edilirse, 
durum düzelir.
Başka önemli bir 

>runu da 
beslenme • 

ve buna bağlı vita
min eksikliği örneğin 
B vitamini, C vitamini 
eksikliği....vs ve
buna bağlı dikkat 
e-.sikliğidir.
Yetersiz beslen
menin nedeni maddi 
yetersizlikten 
çok, çocukların 
özellikle kantinden, 
hazır gıdalarla 
beslenmesidir.
Velilerin evde 
çocukların gıdalarına 
dikkat etmesi 
gerekir.

Ayakkabı
Ayakkabı alırken 
dikkatli olunması 
gerektiğini belirten 
uzmanlar, şık ve gös
terişli ayakkabıların 
her zaman pek saflıklı 
olmadığını belirtiyor. 
Şıklık adına ortaya 
konulan pek çok ürün 
genellikle kadınlara 
sunuluyor. Bunlar 
arasında ayakkabılar 
önemli yer tutuyor. Şık 
ve gösterişli ayakkabı 
lar ne yazık ki pek 
sağlıklı olmuyor. Dar 
pabuç, yüksek ökçe, 
ayak sağlığı açısında 
pek çok sakıncayı 
beraberinde getiriyor. 
Nasır gibi çözümü zor 
sağlık sorunlarının 
yanında ayak ağrıları,

alırken alığınızdan olmayın
hatta yi jal boz 
luğa va ı sıkıntı 
ortaya ç.kıyor.
Uzmanlar, ayakkabı 
seçiminde gösterişler 
çok rahatlığa önem 
verilmesini tavsiye

Hiyor Araştırmalar, 
ay</ ağlığına ilişkin 
sorunları olanlar ara 
sında kadınların ço 
ğunluğu teşkil etme 
sinde yüksek ökçe e 
dar ayakkabı kullanımı 
nın etkili olduğunu 
ortaya koyuyor.
Ayak sağlığı açısından 
uzmanlar, şu tavsiye 
lerde bulunuyor;
"Bir ayakkabıyı çok 
severek alsanız bile en 
az iki saat ayakta 
kalıp, yürüdükten 

sonra sizi rahatsız 
ediyorsa gözden çıka 

kullanmayın.
oy.'U seçim yapa- 
Imek için, ayakkabı 
zı dingin oldı “muz 
bah saatlerinde 
jil, ayaklarınızın 
rgun sayılacağı öğle 
nrası zamanlarda

n alın, "atın al ken 
akn.< ■ *Mr te 'i
/meyi y i i •
ayın, ikis 
ok beğendig..

biraz sıkan pabuç.
için, satıcılar 'Zamu*. 

çılır* gibi sözlerle sizi 
na etmeye çalışırlar.

'tunlara kulak asma 
yın. Sonraki muhtemel 
ahatlığa değil, satın 
lirken farkına vara

bileceğiniz rahatlığa 
bakın. Dar ayakkabı 
kullandıkça açılmaz, 
olsa olsa formu bozu
lur. Ayak sağlığınız 
bozulmadan, en küçük 
bir rahatsızlık halinde 
hekime başvurup 
doğru çözümler uygu
layın. Geç kalmak 
ciddi sorunlara yol 
açabilir. Pahalı pabuç 
sizi rahat ettirebilir 
ama her pahalı ve hele 
hele gösterişli pabuç 
rahat olmaz. Zamanla 
oyak numaranız büyü

bilir. Bunu görmez
in gelip, gençlik yıl

arındaki gibi küçük 
numaralar kullanmakta 
ısrarcı olmayın, 
rahat olanı alın."

EVDE ÇOCUK BAMILIR
Manastırda Kaloriferli evde 

0-6 yaş arası 
ÇOCUK BAKILIR

Tel : 0.537 697 01 42

GEM1İK Güisrityoü
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER IR' K 
BEYNELMİLEL 
TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER 
IRAK

Seanslar
11.45 - 14.İ5 - 16.00 - 18.00 - 20.00
14.00* 16.15- 18.15-20.15

12.00- 14.00- 16.00- r 
(Rezervasyon Tel: 513 64 uö)
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Araştırmalar, insanın 
gün içindeki perfor
mansının ve vücut 
fonksiyonlarının 
saatten saate farklılık 
taşıdığını gösteriyor. 
Herkes için birebir 
geçerli olmasa da gün
lük performans çizel
gesi şöyle oluşuyor: 
"Sabah: Uykuda 
bile vücut uyanıktır. 
Hormon salgılanır. 
Yataktan birden değil, 
yavaşça kalkılmak. 
Sonraki iki saatte 
kalp atışı hızlanır, 
vücut ısısı artar, ştres 
hormonu üretilir. 
Testesteron ve östro- 
jen harekete geçer. 
Sigara içenler ve 
kolesterol sorunu 
olanlar, enfarktüs ve 
felç için hassas 
süreçtedir. Kalp ve 
damar hastaları için 
riskli bir dönemdir. 
İnsanın kavrayıcı 
düşünce yeteneği bu 
saatte artar. Beynin 
kavrama, anlama 
bölümleri, çok dinç ve 
canlıdır. Bu saatler 
gazete, kitap, rapor 
okumak için ideal 
zamandır. Bu süreçte 
yenilen şeyler şişman
latmaz. Yağı işleme 
fonksiyonu iyi çalışır. 
Mide asit üretir ve 
yenilenler rahatça 
hazmedilir. Sindirim 
saatidir. Saat 13.00 
civarında gastrit asit 
miktarı en yüksek 
seviyeye ulaşır.
13.00-15.00 arası: Öğle 

yemeği yenilmese bile 
yorgunluk hissi 
oluşur. Organizmanın 
buna ihtiyacı vardır. 10 
dakikalık bir dinlenme 
bile vücudu güçlendi 
rir. Vücudun elektro
statik yüklenmesi bu 
saatte azdır. Saç iyi 
şekil alır. Kuaföre git
mek için ideal bir saat
tir. Bu süreçte yeniden 
bir hareketlilik başlar. 
Zeka açılır. Vücut 
zindelik kazanır.
15.00-16.00 arası: 
Zihin açıklığı en üst 
düzeydedir. Uzunca bir 
süre bellek sabah saat 
09.00'da olduğundan 
yüzde 10 oranında da 
ha iyi çalışır. Eller 
15.00-16.00 saatleri 
arasında en verimli kul 
(anılacak süreçtedir.
16.00: Vücudun adale 
kuvveti, hareketliliği, 
dolaşım aktivitesi çok 
fazla, ruh hali ise kötü 
durumdadır. Moral 
bozukluğu doruk 
noktasındadır. Saat 
17.00'den sonra moral 
düzelmeye başlar.

16.00-17.00 arası: 
Çelişkilerin üstesinden 
gelme zamanı. Ciğerler 
güçlü, el ifade gücü 
yüksektir. İkna etmek 
istenilen kişilerle 
konuşma zamanıdır. 
Bu saatlerde bilgisa
yarda daha hızlı yazılır. 
Akşam yemeği: Tat 
alma ve koku duyusu 
saat 18.00 dolayında 
çok hassas olur. Bu 
nedenle de akşam 
yemeği için en iyi 
saattir. Fakat ölçüyü 
kaçırmamak gerekir. 
Güzellik saati: Saat 
19.00'dan sonraki 
dilimde güzellik 
maskeleri için çok 
uygun zamandır.
Organizma, ilaçları 
bu saatlerde daha, 
iyi değerlendirir. •, 
Tembellik çöker. 
Estetik duygusu 
keskinleşir.
21.00-22.00 dilimi M 
dinlenme saatleridir. 
Refleksler zayıflar, yal
nızlık duygusu artar. 
Beyin bu saatte uyku 
hormonu verir. Vücut 

ısısı ve metaboliz
manın hareketlilik 
oranı düşer. Bu saatte 
yenilenler hazme 
dilmez, midede kalır. 
Burada mayalanır ve 
mukozayı tahrip eder. 
Bu saatte yalnızlığa 
zor tahammül edilir. 
Bağışıklık sistemi en 
yüksek düzeyde 
çalışır. Hayal kurma 
saatidir. İnsanın 
aklına parlak fikirler 
gelir ama fikirlerin 
işleme konulması 
aksayabilir.
Dahilik saatleri: 
23.00-01.30 dahilik 
saatleridir. Gece geç 
yatanlar için yeni bir 
şeyler üretmek ortala
manın üstündedir. 
Depresyon saati: 
Sabaha kadar tepki 
süresi büyük ölçüde 
yavaşlar, hassasiyet 
ve verimlik azalır. Bu 
saatte uyanık kalan 
insan korkularla ve 
depresyonla karşı 
karşıya kalır. En iyi 
çare uyumaktır.
Doğumlar genellikle 
gece yarısıyla sabah 
04.00 arasında olur. 
02.00-04.00 saatleri: 
Hata yapma saati. 
Gece çalışanların en 
çok hata yaptıkları 
saatlerdir. Görme 
yeteneği azalır. 
04.00-05.00 saatleri: 
Trafik kazalarının en 
çok olduğu saatlerdir. 
Ayrıca tansiyonun en 
düşük olduğu 
saatlerdir."

Şekerleme yapanların 
kalpten ölme 
riski daha az

Gün içinde düzenli 
olarak kestiren 
kişilerin kalp krizin
den ölme risklerinin, 
kestirmeyenlere 
göre daha az olduğu 
ortaya çıktı. 
Araştırmacıların, 24 
bin yetişkin Yunanla 
6 yıl boyunca yaptık
ları çalışmada, gün 
ortasında düzenli 
olarak kestirenlerin 
kalp krizinden 
ölme risklerinin, 
kestirmeyenlere 
göre 3 kat daha 
az olduğu görüldü. 
Atina Tıp 
Fakültesinin yaptığı 
araştırma, haftada 
en az 3 gün, gün 
içinde en az yarım 

saat kestirenlerin, 
kalp krizinden 
ölme risklerini, 
kestirmeyenlere 
göre yüzde 37 
oranında azalttık
larını gösterdi. 
Araştırmacılar, 
kestirmeyle kalp 
krizinden ölme 
riskinin azalması 
arasındaki ilişkinin, 
iş sahibi kişilerde 
daha da belirgin
leştiğini, buradan 
kestirmenin bu 
kişilerin, kalpleri 
için olumsuz 
etkiye sahip İşle 
bağlantılı stresi 
azalttıkları sonucuna 
vardıklarını 
söylediler.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

x/ı

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
Statyüm 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133,
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
ilçe 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 31i Kaymakamlık 5131051

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R 

E

B

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 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 5148870
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 -18Z 
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

i AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL f 34 SAYI : 2672 

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 

r önetim 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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Türkiye’nin İlli Orman Müzesi açılmak için gün sayıyor
Bursa'da Orman 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından 220 bin 
YTL harcanarak 
restore edilen 
Türkiye'nin ilk orman 
müzesinin 1*2 hafta 
içerisinde ziyaretlere 
açılacağı bildirildi. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin, 
Çekirge Caddesi 
üzerinde bulunan ve 
Orman Genel 
Müdürlüğü'nden 2006 
yılında alınan 220 
bin YTL ödenekle 
restore edilen Orman 
Müzesi'nin 1-2 hafta 
içerisinde hizmete 
açılacağını söyledi. 
Girgin, daha önce 
harabe halde bulu
nan ve genel müdür
lükten alınan ödenek
le resto re edilen 
müzedeki çahşmala 
rın tamamlandığını, 
müzeye eşya taşın
ması çalışmalarının 
sürdüğünü belirterek, 
"Bursa bölge müdür
lüğümüz bünyesinde, 
Türkiye'de müzelerin 
ilki olan orman 
müzemiz bulunmak- 

! tadır. Orman Müzesi 
ı binası, dış görünümü

ve çevresiyle hayli 
yorgun düşmüştü. 
Özellikle binanın 
karkas yapısı ahşap 
idi. Büyük bölümü 
yıpranmış, onanma 
ihtiyacı vardı. 2006 
yılında Orman Genel 
Müdürlüğü'nden aldı 
ğımız 220 bin YTL'nin 
büyük bölümünü, 
binanın içinde ve 
çevre akşamında kul
landık. Müzenin onan 
mı, yer aldığı Çekirge 
Caddesi'ne yakışır- 
aslına uygun şekilde 
yapılmıştır. Bu gün

lerde mevcut olan 
malzemeleri yerli ye 
rine yerleştiriyoruz. 
Müzede ormancılık 
tarihinde bundan yıl
lar önce çalıştığımız 
alet-edavat ve bun
ların kullanım şekil
leri sergilenecek, 
teşhir edilecektir. 
Diğer çeşitli ağaç, 
kuş, hayvan vesaire 
objeler de mumyalan 
mış şekilde müzede 
bulunacaktır. Kısa 
zaman sonra çalış
malar bitirilecek ve 
müze ziyaretlere

açılacaktır" dedi. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin, 
Bursa halkını tarihi 
birkaç gün içinde 
belirlenecek ve 
duyurulacak olan 
müze açılışına 
davet ederek, 
"Bursa halkı öyle 
sanıyorum ki buraya 
çok beğenecek.

- Bu müzeye birlikte 
sahip çıkacağız. 
Burayı birlikte 
koruyacak ve 
zengileştireceğiz" 
diye konuştu.

Yurdun güney ve 
batı kesimlerinde 
sağanak yağış 
bekleniyor.
Yağış alan yerlerde 
sıcaklık 2 ila 4 
derece düşecek. 
Meteoroloji'den alı
nan bilgiye göre, 
yurdun batı kesimleri 
yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Marmara, Ege 
ve Akdeniz 
bölgelerinde 
yağmur ve sağanak 
şeklinde başlayacak 
yağışlar bugünden 
itibaren yurt 

'talik W tart www.gemlikkorfezgazetesi.coni

geneline yayılacak. 
İç ve batı kesimlerde 
mevsim normallerinin 
üzerinde seyreden 
hava sıcaklığının 
da yağışla birlikte 2 
ila 4 derece azalması 
bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar 
batıda; sağanak 
yağışlar ise yurdun 
güney ve batı 
bölgelerinde etkili 
olacak.
Uzmanlar, soba 
zehirlenmelerine 
ve sağanak yağışın 
etkilerine karşı 
uyarıda bulundu

TEŞEKKÜR
11 Şubat 2007 tarihinde İlçe Atatürk Stadyumunda yaptığımız 

2007-2008 Futbol Sezonunun açılışını onurlandıran
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı

Sayın İbrahim Aksoy’a
Akbank Gemlik Şube Müdürü Sayın Ercan Ağrap’a 

Çarşı Cami İmamı Sayın Süleyman Yedek’e 
bizleri yalnız bırakmayan

Basın mensubu arkadaşlarımıza, 
hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve stadı bizlere tahsis eden 

ilçe Spor Müdürü Sayın Burhan Arıkan ile 
mesai arkadaşlarına ve adını anımsayamadığımız 

herkese teşekkürü bir borç biliriz....
GEMLİKSPOR KULÜBÜ BAŞKANI 

Faruk GÜZEL

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni


Facia kıl payı atlalıltlı
Gemlik'ten yüklediği rulo sacları Zonguldak'a götürmek 

için yola çıkan TIR sürücüsü Orhangazi'de Yeniköy 
kavşağına gelince önündeki aracı sollamak istedi. Sürücü 
Haşan G, daha sonra sollamaktan vazgeçerek frene bastı. 
Kontrolden çıkan sac yüklü TIR kaldırıma çarptı rulo 
saclardan ikisi kasayı parçalayarak anayola düşerken şans 
eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Haberi sayfa 5’de

Ulaştıran Ulaşım Hedefinde 
bir adım daha atıldı

V Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi trafik soru
nunu çözmek amacıyla yapımını planladığı Küçük Sanayi 
Köprülü Kavşağı'nın ihalesi yapıldı. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Küçük Sanayi Köprülü 
Kavşağı'nın temelini mart ayı içinde atmayı planladıklarını 
söyledi. 14 firmanın katıldığı ihaleyi 8 milyon 882 bin YTL ile 
en düşük teklifi veren B. Ergünler İnşaat Ltd. Şti. kazandı. 6’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMİ IK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
15 Şubat 2007 Perşembe info^gcmlikkorfezgazctesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Goldstar

YEMEK ı 
ÜRETİM i 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

Fabrika ö İşyeri Toplu 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez : İskele Meydanı No: 15 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 42 2Ö Fax : 524 71 06 

Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 

Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

Mehmet Aktürk’ün, uzun yıllar Balıkpazarı’nda televizyon' tamirciliği yaptığı öğrenildi

Eski televizyon tamircisi intihar etti
Güne Bakı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sitem çirkinliklere..
Gemlik bir cinayet olayına günlerdir 

kilitlendi kaldı.
Her gün neler duymuyoruz ki.
Neredeyse biz bile inanacağız duy

duğumuz senaryolara.
Bu iş çözüldüğünde sorunda bitecek.
O zaman, yeni bir olayın ağına takı 

lacağız. O Olay çözülesiye kadar yeni 
den başlayacağız konuşmaya...

Her konuşulana birileri birşeyier ka 
tacak.

Gerçek bu konuşulanlar arasında 
kayıp gidecek. Ta ki adaletin gerçeği 
ortaya çıkarmasına kadar.

Günler olaysız geçmiyor.
Bazıları ne kadar çok olay yaşan dığın- 

dan şikayetçi. Oysa Gemlik Türki ye’nin 
birçok ilinden büyük bir kent oldu.

Aslında sitemler olaylara değil. Çirkin 
olaylara karşı belki de..

Gemlik güzel olaylara damgasını 
vurarak isim yapmış olsa, bu sitemler 
olmayacak.

Ortalık havalar gibi bunalımda.
Piyasalar kilitlendi kaldı.
Siyasilerimiz Ankara’dan ahkam kesip 

duruyor.
Eskiden “Büüyyükk Türkiye” nutku 

atanlar vardı. Şimdi herşeyi güllük gülis
tanlık gösterenler..

Beyler, girin halkın arasına, dolaşın 
esnafı, gidin hastanelere toplumun hasta 
olduğunu göreceksiniz.

İnanmıyorsanız deneyin.

59 yaşındaki Mehmet 
Aktürk, Küçük Kumla’ 
da ki evinde tülbentleri 
birbirine bağlayarak 
ip haline getirdikten 
sonra yatak odasında 
intihar etti. Sayfa 3’de

Yelkencilerimiz Bodrum’dan başarıyla döndü
Gemlik Yelken Kulübü sporcuları Bodrum 
Yalıkavak'ta yapılan BOSCH Yarıyıl Kupası 
Optimist Yarışlarında başarı elde ettiler.
250 sporcunun katıldığı yarışlarda, Gemlik 
Yelken Kulübü sporcularından Batuhan 
Cesur’un Milli Takım kampına seçilmesi 
İse sevinç yarattı. Batuhan Cesur yarıyıl 
kupasının tamamlanmasının ardından milli 
takım kampına kalarak altı gün boyunda 
Bodrum’da Milli takımla birlikte çalışma 
İmkanı bulacak. Haberi sayfa 4’de

gcmlikkorfezgazctesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hukuk kitapları satışa sunuldu Bursa’da sahte 
düşler operasyonu

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türk Ceza 
Kanunu'nu 
aydınlatıcı hukuk 
kitapları Adliye 
binası girişinde 
satışa sunuluyor. 
Özellikle Hakim, 
Savcı ve Avukatları 

ilgilendiren 
hukuk kitaplarının 
yanı sıra bina 
yönetimleri ile ilgili 
yasa öngörücü 
kitaplar da 
bulunuyor.
Her yerde bulmanın 
imkansız olduğu 

bir çok hukuk 
kitaplarının bulun
duğu reyonda 
aklınıza ne tür 
hukuk kitabı çjeliyor-, 
sa bulmak mümkün. 
Merkezi Ankara'da 
bulunan Seçkin 
Akademik ve

Mesleki Yayınlar 
tarafından getirilen 
hukuk kitaplarının 
peşin ve taksitli 
olarak indirimli 
satıldığı bildirilirken 
kitap, satışının 
bugün de devam 
edeceği öğrenildi.

Bursa’da polis 
tarafından düzenle
nen "Sahte Düşler 2" 
isimli kokain operas 
yonunda, aralarında 
Van eski Milletvekili 
Mustafa Bayram’ın 
yeğeni Enver Bay 
ram'ın da bulunduğu 
9 kişi daha gözaltına 
alınırken, 22 gram 
kokoin ele geçirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlar Şube Müdür 
lüğü Narkotik Büro 
Amirliği tarafından 
Armutlu Meydam'n 
da düzenlenen 
operasyonda, İstan
bul'dan getirilen 
kokaini Bursa'daki 
müzikhollerde 
çalışan bayanlara ve 
müşterilere sattıkları 
iddia edilen M.
Ali Z. (25), Enver 
B. (27) ve Yılmaz 
B. (26), ticari 
takside yakalandı. 
Şahısların yapılan 
sorgusunun 
ardından soruştur
mayı genişleten 
polis ekipleri, 
uyuşturucunun 

satışında onlara 
yardımcı oldukları 
tespit edilen ses 
sanatçıları 
Fatma A. (22), 
Arzu G. (28), Özge Ç. 
(23), menajer Özcan 
Ö. (26), Akgün B. 
(27) ve M. Cesur 
A.'yı (27) da 
gözaltına aldı. 
M. Ali Z. ve 
Enver B.'nin 
üzerinde yapılan 
aramada 22 gram 
kokoin ele 
geçirilirken, zanlılar 
"suç işlemek 
amacıyla örgüt 
kurmak, kokain 
ticareti yapmak” 
suçundan adliye 
sevk edildi. Daha 
önce düzenlenen 
"Sahte Düşler" 
kodlu operasyonda 
2’si bayan 9 kişi, 
40 bin YTL 
değerindeki 
94 gram kokainle 
alem yaparken 
yakalanmıştı.
Ana vatanı 
Kolombiya olan 
kokoinin gramının 
400 YTL'den alıcı 
bulduğu ifade edildi.

www. kocakgayrimenkul.cc n 
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SATILAN - KİRALANAN 
GAYRİMENKULLER

SATILIK ARSA

AA-00 2 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 halı 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 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
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
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YTL 
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-060 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 ÇİETLIK
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 vomoyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M2 2 katlı ov
meyve ağaçlı 130.000 YTL
EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tok kat ev var 140.000 YTL

SATILIK PAİRE
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 Koyu 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 yonisahil 
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 , pimapon 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, pimapon 41,000 YTL 
EE-058 Manastır 130 rn2 5.kut deniz yola cephe, 
kaloriferli 70,000 YTL
EE-U0O Manastır 130 M2 5,kat 3+1 deniz yolu 
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-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 00.000 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 Don nanzaralı 
kalarifor özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manastır 140 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks 
kalariforli 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 krediyş uygun 5 adet daire 120.000 YTL 
EE-130 Manastır 195 M2 2 2 3 4. Katlarda 4+1 
2 banyo,2 WC, asansörlü, dogalgazlı 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 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 • ı
EE-155 Manastır 120 M? 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak 80.000 YTL J
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, ı 
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-106 İstiklal Cad. 148 M2 5. Kat 3+1 Deniz manzaralı 
asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90.000 YTL j
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 Damdı daire 60,000
YTL
EE-192 Manastır 00 M2 zemin 2+1 b<> mil 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 
İEE-133 Adliye karşını 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 zonıln anayol üstü '■ 
asma katlı işyeri 160.000 YTL

SATILİİVABRİKA
EE-O34 Orhangazi'de 
kapalı alanlı hazır "* 
EE-049 İznik yolu 
kapalı alanlı hazır

3 '■•00 M2 12000M2
?0 UOri YTL

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

SATILIK .MÜSTAKİL' EV
EE- Hisartepe 190 M 2 2.5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 TL 
EE-056 Balıkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazaı 130 M2 3 katlı bakımlı ev, 
kapalı garajı ve zeyin havuzu var. 195.000 
YTL
EE-156 Dr. Ziya Kay Mh. 120 M2 3 katlı 
pimapen, ısı yalıtımı kombili, 400 M2 bahçeli 
220.000 YTL
EE-175 Kumsaz 105 M itli 2 katlı köşe 
deniz görür 150 M2 bahç, <0.000 YTL 
EE-177 Yeni Mahalle 160 M2 2 Katlı Tadilatlı, 
bakımlı, deniz manzaralı 65.000 YTL 
EE-178 Gemsaz 180 M2 2 Katlı bağ cvl 300 
M2 bahçesinde meyva ağaçları var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe İçerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ov 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 Orhanlye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150,000 YTL
EE-007 Kumla 250 M2 triplex site İçi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-U1 Oriıaniye M.200 M2 dupleks bakımlı süper manzaralı 

250.000 YTL

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

’el yapım lüks, yeni 300.000 YTL

kTILIK ZEYTİNLİK
Yıkıntı üstü 50000 M2 bakımlı, 
geçecek 120.000 YTL
urtul 7418 M2 köy içi

Ta. ına 1 Km. 350.000 YTL
AA-05 bey 1650 M2 yola yakın, 
araba git 0 zeytin ağacı var 20.000 YTL
AA-084 Eı ûrü Köyü 2263 M2 zeytinlik tarta

UHTELİF
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

NOT: Telefonla görüşmelerinizde

Kayıt tan irilmesi ra otan.
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Mehmet Aktürk’ün uzun yıllar Balıkpazan’nda televizyon tamirciliği yaptığı öğrenildi

I I I

Esil televizyon tamircisi intihar elli
YazıYORUM

Gemliklilerin 
yakından tanıdığı 
televizyon 
tamircisi Mehmet 
Aktürk (59) 
Küçük Kumla'da 
oturduğu evinde 
intihar etti. 
Küçük Kumla 
Beldesi Kumla 
Caddesi Yaşar 
2 Sitesi A Alok 
5 Nolu dairede 
eşiyle birlikte 
oturan Mehmet 
Aktürk'ün uzun 
yıllar Bahkpazarı 
Mahalleşj’nde 
televizyon tamirciliği 
yaptığı öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 

göre; yatak 
odasının 
kapısına ince 
tülbentleri ip 
haline getirdiği ve . 
evinin yatak 
odasının kapı 
üstüne bağlayarak 
intihar ettiği 
bellilenen Mehmet 
Akturk'ü akşam 
saatlerinde 
pazardan evine 
dönen eşi görerek 
komşularına 
haber verdi.
Komşularının 
yaşıyor ümidiyle 
boynundaki 
tülbenti kesmelerine 
rağmen Mehmet 
Aktürk'ün yaşamını 
yitirdiği belirlendi. 
Olayla ilgili 
tahkikatın 
sürdüğü bildirilirken 
neden intihar 
ettiği henüz 
bilinmeyen eski

namazına 
müteakip ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

televizyon tamircisi 
olan Mehmet 
Aktürk, dün Çarşı 
Caminde kılınan öğle

AZOT’ıın ambulansı kaza yaptı
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Gübre 
Tesisleri’ne ait 
işyeri ambulansı 
hastaneye hasta 
getirirken yolda takla 
atınca içinde bulunan 
iki işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, dün sabah 
rahatsızlanarak 
hastaneye gitmek 
isteyen isçilerden 
Mehmet Özay ile Lütfi 
Durmaz'a İşletme 
Müdürü Hayrettin 
Derici'nin istedikleri 
vizite kağıtları verilme 
yerek işyeri dok

toruna gönderil
dikleri iddia edildi.- 
İşyeri döktoru tarafın
dan rahatsız olan iki 
işçiye iğne yapıldığı 
ve işçilerin bir süre 
sonra rahatsızlıkları 
artınca bu kez has
taneye götürülmek 
üzere ambulansa 
bindirildikleri 
öğrenildi.
İşyerinden hareket 
eden ambulans 
anayola çıkışta 
şoförünün direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
takla atan araçta 
bulunan iki işçi

yola savruldular. 
Olay yerine gelen 
başka bir ambulans 
ile işçilerden biri 
Sahil Devlet 
Hastanesi’nde 
diğeri ise Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesinde 
tedavi altına alındılar. 
Kazayı duyan 
Petrol-İş sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
Nuri Han, yaralı 
işçileri ziyaret 
ederek bilgi aldı. 
Nuri Han, yaptığı 
açıklamada; yaklaşık 
bir haftadan bu 
yana Gemlik Gübre

işyerinde viziteye çık
mak isteyen işçilere 
bu imkanın verilmedi 
ği için dün Bölge 
Çalışma Müdürlü 
ğü'ne suç duyurusun
da bulunduklarını 
bildirerek, 
"Ambulansı hasta 
taşımaya yeterli 
olmayan işyeri ve 
müdür Hayrettin 
Derici hakkında işçi
lerimizin hakkı olan 
vizite kağıtlarını ver
mediği ve engellediği 
gerekçesiyle Cumhuri 
yet Savcılığına 
suç duyurusunda 
bulunacağız" dedi.

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

Doktorlara torba!....
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda bazı 

değişiklikler öngören yasa tasarısı Meclis te 
görüşülmeye başladı.

Adı "Torba yasa"...
İzmir Tabip Odası'na göre bu torba, Kuzey 

Irak'ta askerlerimizin başına geçirilen çuvalın 
doktorlara layık görülen benzeri bir Hekim dost
lar diyor ki:

- Bu yasa yürürlüğe girerse artık Türkiye de 
ithal hekim çalıştırılacak..

. Gefekçe olarak -hekim sayısı az diyorlar, 
oysa herkes biliyor ki Türkiye'de esas sortin 
hekim dağılımıdır....

Avrupa Birliği kriterlerini uygulamak zorun
dayız diyorlar, (Avrupa Birliği de başımıza bela 
oldu.) ancak biliyoruz ki AB'ye tam üye olsak 
bile serbest dolaşım söz konusu olmayacak... 
Hiçbir AB ülkesi tam üye olmadan böyle bir 
yasa çıkarmadı...

- Peki, amaçlanan nedir?
Ben söyleyeyim....

- Amaçlanan, Avrupa'nın işsiz hekimlerine iş 
bulabilmek, düşük ücretle hekim ithal etmek, 

| özellikle Körfez sermayesinin açacağı hastane 
lerde yabancı hekim çalıştırabilmektir.

Yabancı doktorlar kamuda değil sadece özel 
sektörde çalışacak diye de halk uyutuluyor... 
Böylece kaymak tabaka daha iyi sağlık hizme
tine kavuşacak...

Parası olan düdüğü öttürecek ,halka da 
bunu.dinlemek kalacak..

- Bir de hekimlere mali sorumluluk sigortası 
getiriliyor.

- Evet. Tasarıya göre hekimler Sağlık Bakan 
lığı ile sigorta anlaşması yaparak bunun için 
prim ödeyecek.

Hastanın hekimden tazminat alması kolay
laştırılacak.

Ama bu tasarının gerekçesinde de açıkça iti
raf edildiği gibi hekim hatalarının önemli 
bölümü hekimlerden değil, onların fazla çalıştı 
almasından, tıbbi işlemlerde kullanılan malze
menin kalitesizliği ve ilaçlardan kaynaklanıyor.

Yani, hataların asıl sorumlusu devlet ama 
fatura hekime çıkarılıyor.

Büyük iyi niyetine, fedakârlığına, diğer 
mesleklerden ayırarak mecburi hizmete gönde 
rilmesine rağmen Hekimlik hep şamar oğlanı 
olmuş, işlerine geldiğinde aslan-kaplan olmuş, 
en küçük hatasında da yerden yere vurulmuş
tur.

- Bir diğer maddede eğitim hastanelerine 
ata nacak şef ve şef muavinlerinin doğrudan 
Sağlık Bakanı tarafından atanması öngörülü

.I yor...
- Evet...
Şimdiye kadar bu konuda çıkarılan tüzük ve 

yönetmelikler Danıştay tarafından durdurulmuş
tu.

Neden?
Eşitsiz, bilime ve hukuka aykırı olduğu için.
(Yeteneksizde olsa kendi adamlarını getiri 

yorlar. İnsan sağlığı ile oynuyorlar.)
Bu arada 165 civarında atama yapılmıştı. 

Şimdi yasa çıkarılarak bütün kadroların bakan 
tarafından bizzat doldurulması planlanıyor...

Hukuka, bilime, adalete karşı takiye yapılı 
yor...

En iyi gazeteciler foto muhabirleridir, çünkü 
soru sormazlar‘

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bodrum Yapkavak'ta 
yapılan BOSCH 
Yarıyıl Kupası 
Optimist Yarışlarında 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuları 
büyük başarı 
gösterirken bir 
sporcumuz da 
Milli Takım 
kampına seçildi.
31 Ocak - 4 Şubat 
2007 tarihlerinde 
BOSCH ve Yalıkavak 
Belediye Başkanlığı 
sponsorluğunda 
gerçekleşen Optimist, 
Laser ve RS:X 
yarışlarına katılım 
rekor seviyede oldu. 
Yaklaşık 250 
sporcunun katıldığı 
Optimist sınıfında 
sporcularımız üst 
sıraları zorladılar. 
Geçen yıllara oranla 
daha fazla başarı 

gösteren 
sporcularımızdan 
bir gururda milli 
takımdan geldi ; 
Gemlik Yelken 
Kulübünden 
Batuhan Cesur 
Milli takım kampına 
seçilerek 
yelkencilerimizin 
başarılarının tesadüf 
olmadığını çalış
maların ne kadar 
iyi yolda olduğuna 
bir örnek oldu.
1996 doğumlu olan 
Batuhan Cesur yarıyıl 
kupasının tamamlan
masının ardından 
milli takım kampına 
kalarak altı gün 
Bodrumda Milli 
takımla birlikte 
çalışma imkanı buldu. 
Kamptaki çalışmalarını 
yoğur, bir tempoda 
geçiren sporcumuz 
kamp.rr ardından 
tekrai Gemlik'e 

dönerek çalışmalara 
başladı.
Yarışmalarda 
elde edilen 
sonuçlar ise şöyle: 
Murat SAMSUN (25), 
Haşan SAL (35), 
Batuhan CESUR (49), 
Furkan TEMİR (58), 
Tuğba ÖKSÜZ (83), 
Bahadır ARABALI (92), 
Cengiz BAYDAR (152), 
Hürcan BÜBERCİ 
(204),
Enver BAŞIDİNÇ (219), 
Fulden BOSTANCI 
(223)
İki yıl önce kurulan 
ve hocaları Ender 
Cesur gözetiminde 
başarılarını her 
geçen ğün artıran 
Gemlik Yelken
Kulübü sporcularının 
katıldıkları 
yarışmalarda derece 
almaları Gemlik'in 
gururu oluyor. Gemlik Yelken Kulübün ı Batuhan Cesur Milli takım kampına seçildi

iye’de öğrenci say.sı: arttı
Milli Eğitim Bakanlığı 
Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı 
verilerine göre 
Türkiye'deki aktif 
şekilde eğitimlerini 
sürdüren öğrenci 
sayısı birçok dünya 
ülkesinin nüfusunu 
geride bırakıyor. 
MEB Strateji Geliştir 
me Dairesi Başkanlığı 
2006-2007 eğitim 
öğretim yılına ilişkin 
istatistik verilerini 
hazırlama çahşmala 
rını tamamladı. Buna 
göre, ilköğretime bu 
eğitim öğretim yılında 
1 milyon 378 bin 236 
öğrenci yeni kayıt 
yaptırdı. Yeni kayıtlar 

ve mezun olan öğren
cilerle birlikte ilköğre
timde eğitimlerini 
sürdüren toplam 
sayı 10 milyon 559 
bin 930'a ulaştı.
Açık ilköğretimde 
okuyan 287 bin 350 
öğrenciyle birlikte bu 
rakam 10 milyon 633 
bin 859'a ulaşıyor.
Yeni kayıtlarla birlikte 
ilk ve ortaöğretimdeki 
öğrenci sayısı 14 
milyon 874 bin 496'ya 
çıktı. Türkiye, bu 
rakamlarla eğitim 
çağındaki nüfus 
bakımından birçok 
Avrupa Birliği 
ülkesini geride 
bırakıyor. Verilere

göre Türkiye'deki 
aktif şekilde eğitim
lerini sürdüren öğren
ci sayısı da birçok 
dünya ülkesinin nüfu 
sunu geride bırakıyor. 
2006-2007 eğitim 
öğretim yılında orta 
öğretime 959 bin 
570 öğrenci yeni 
kayıt yaptırdı.

Bu yeni kayıt yaptıran 
öğrencilerin 556 bin 
707'si genel ortaöğre
timi tercih ederken, 
402 bin 863'ü mesleki 
ve teknik eğitimi 
seçti. Yeni kayıtlarla 
birlikte ortaöğretimde 
öğrenimlerini 
sürdüren öğrenci 
sayısı ise 3 milyon 

32 bin 821'e ulaştı. 
Buna Açık Öğretim 
Lisesi eklendiğinde 

e rakam toplam 
c <arak 3 milyon 300 
b.n 259'a çıkıyor. 
Strateji Geliştirme 
Başkanlığı'nın verile 
ri *e göre açık ilköğre
tim ve Açık Lise'nin 
ekk mnesiyle birlikte 
tO). ndaki öğrenci 
sayı ise 14 milyon 
874 bin 496'ya çıktı. 
Örgün eğitimin yanın
da yaygın eğitimden 
yararlanan kişi 
sayısı da arttı.
Yaygın eğitimden şu 
anda toplam 4 milyon 
508 bin 564 kişi 
yararlanıyor. Örgün 

ve ya yın eğitimdeki 
toplam sayı ise 19 
milyon 383 bin 6 
olarak gerçekleşti. 
Örgün eğitimdeki 
öğrencileri toplam 
600 bin 510 öğretmen 
eğitirken, yaygın 
eğitimde de 
79 bin 370 kişi görev 
yapıyor. Örgün ve 
yaygın eğitimdeki 
toplam öğretmen 
sayısı ise 679 bin 
880 oldu. Strateji 
Geliştirme Başkanlığı, 
istatistik verilerine 
düzenli olarak inter
net ortamında yayın
lamak suretiyle 
bilgiye erişimi 
kolaylaştırıyor.

j ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çarşı Cami jiıişiııe ışıMı pane konuldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Vatandaşların 
karanlık saatlerde 
zamanı ve namaz 
vakitlerini 
görmeleri için Çarşı 
Cami girişine 
ışıklı pano konuldu. 
Diyanet Vakfı'nın 
açtığı ihaleyi alan 
Ankara BİLDEM 
Bilgisayar firması 
tarafından konulan 
ışıklı panolar 
Gemlik 
Müftülüğü'nün 
talebi ile belirlenen 
camilere konuluyor. 
Karanlıkta okunan 
panoda namaz 
vakitlerinin yanı 
sıra hava sıcaklığı, 
ayetler, hadisler 
yer alıyor.

Maganda kurşununa önlem
Silah taşımayı sınırlayan 6 yasa teklifi ele alındı.
Meclis, maganda 
kurşunlarına dur 
demek için 
harekete geçti. 
Ruhsatsız silahlan
maya caydırıcı 
Chzalar getirerek, 
silah bulundurma 
yasağını genişleten 
yasa teklifleri, İçişleri 
Komisyonu'nda 
görüşüldü.
Milletvekilleri, aile içi 
şiddet uygulayanlara 
silah ruhsatı verilme 
mesi, eğlence yerle 
rine silah yasağı 
getirilmesini de 
istedi. , 
Meclis İçişleri 
Komisyonu , ateşli 
silahlar hakkındaki 
kanunda değişiklik

öngören 6 yasa 
teklifini ele aldı. 
Tekliflerde, düğün,; 
nişan, sünnet gibi 
kutlamalar ile cenaze 
törenlerine, eğlence 
ve konaklama 
yerlerine silahla 
girişin yasaklanması 
öngörülüyor. 
Toplantıda görüşleri^, 
ni dile getiren mil
letvekilleri, bıçak, 
satır ve balta gibi 
suç aleti olarak 
kullan^;,'ResiCi 
malzemelerin taşın
masına da yasak 
getirilmesini istedi. 
Bu konuda daha 
radikal dâvfâhmak 
gerektiğini vurğu- 
layan milletvekilleri,

alkol alınan yerlere 
ve piknik alanlarına 
silahlı girişin 
önlenmesinin 
önemine işaret etti. 
Aile içi şiddet 
uygulayanlara 
silah ruhsatı

Verilmemesi 
talebi de dikkat 
çekici öneriler 
arasındaydı. 
Teklifler, daha * 
kapsamlı görüşülmek 
üzere alt komisyona 
sevkedildi.

Orhangazi’de 
facia kıl payı 

atlatıldı
Gemlik'ten yüklediği rulo sacları 

Zonguldak'a götürmek için yola çıkan 
TIR sürücüsü Orhangazi'de Yeniköy 

kavşağına gelince önündeki aracı 
sollamak istedi. Sürücü Haşan G, 

daha sonra sollamaktan vazgeçerek 
frene bastı. Kontrolden çıkan sac 

yüklü TIR kaldırıma çarptı rulo 
saclardan ikisi kasayı parçalayarak 
anayola düşerken şans eseri ölen 

ya da yaralanan olmadı.
Orhangazi'de 25 ton 
sac yüklü TIR kaza 
yapınca, Bursa- 
Istanbul yolu 2.5 
saat trafiğe kapandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza önceki 
gece saat 03.30 
sıralarında 
meydana geldi.

idaresindeki 
67 TP 008 plakalı 
TIR, Gemlik'ten 
yüklediği rulo 
sacları Zonguldak'a 
götürmek için 
yola çıktı.
Orhangazi'de 
Yeniköy kavşağına 
gelen TIR, önündeki 
aracı sollamak 
istedi. Ancak 
sürücü Haşan G, 
daha sonra solla
maktan vazgeçerek 
frene bastı. 
Bu sırada kontrol* 
den çıkan sac 
yüklü TIR kaldırıma 
çarparken, üzerinde
ki rulo saclardan 
ikisi kasayı 
parçalayarak ana 
yola düştü.

Yaklaşık 100 metre 
sonra durabilen 
TIR'ın iki tekerleği 
de yerinden koptu. 
Her birisi yaklaşık 9 
ton ağırlığındaki 
rulo sacların başka 
bir araca çarpma
ması büyük bir 
faciayı önledi.

".*■*+*► 
ya da yaralanan 
olmayan kazada TIR 
ve taşıdığı yükte 
hasar meydana 
geldi. Olay yerine 
gelen vinç ile rulo 
saclar yoldan 
kaldırılarak başka bir 
TIR'a yüklendi. Kaza 
sıraşında Bursa- 
Istanbul Karayolu 
yaklaşık 1.5 saat 
trafiğe kapalı 
kaldı. Trafik 
akışı yan yoldan 
sağlandı.
Sabah saat 
05.00'e kadar süren 
enkaz kaldırma 
çalışmaları sonrasın
da Orhangazi 
itfaiye Amirliği 
ekipleri ana yolu 
yıkadı.

Sözleşmeli öğretmen atamaları bugün

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün 5 bin 
sözleşmeli öğretmen atayacak. 
Sözleşmeli öğretmenler, 1-9 Şubat tarih
lerinde kadrolu öğretmenlik için başvuran 
ancak atanamayan adaylar arasından bil
gisayarlı kura sonucu belirlenecek. 
Sonuçlar, bakanlığın "www.meb.gov.tr" 
adresinden öğrenilebilecek.

Bir milyar yoksul Ustalık kurbanı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tropikal ülkeler 
de hala bir milyar kişinin, yâkSUİlûK.’a bağlan 
tılı zayıflık Ve şekil bozukluklarına yol açân 
hastalıkları çektiğini ve çoğunun bu hastalık
larla mücadeledeki ihmal nedeniyle tedavi
den yoksun olduğunu bildirdi.
DSÖ'nün bulaşıcı hastalıklarla ilgili Güneydo 
ğu Asya sorumlusu Jai Narain, bu bölgeler 
de cüzzam, fil hastalığı ve bulaşıcısı deri has 
talığı yaws gibi rahatsızlıkları bulunanların, 
pahalı olmayan güvenli tedavi nin varlığına 
rağmen kaynak ve siyasi irade eksikliği ne 
deniyle tedaviden yoksun olduğunu kaydetti. 
Narain, tropikal bölgelerde görülen hastalık
larla mücadeleyle ilgili uluslararası bir toplan 
tının üaşında düzenlediği basın toplantısın
da, ou hastalıkların siyasetçiler, araştırmacı 
la? tarafından ihmal edildiğini, çocuk felci, 
'sıtma ve AIDS gibi küresel bir sorun olmama 
sı ve gündemin başına yerleşmemesi nede 
niyle dikkatlerden yoksun kaldığını belirtti.

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

ABONE OLDUNUZ MU?

□ÖB OKUYUN - OKUTUN
 —ABONE OLUN
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Ormanlarda Biyolojik mücadele
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
kestane kanseri ve 
kestaneliklerin reha* 
bilitasyonu konulu 
toplantıda konuşan 
Orman Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet 
Ulukanlıgil, havadan 
ilaçlamayı ülke 
genelinde yasakladık
larını, bunun yerine 
biyolojik mücadeleyi 
başlattıklarını belirtti. 
Bursa Bölge 
Müdürlüğü Eğitim 
Merkezi binasında 
düzenlenen ve 2 gün 
sürecek olan toplan
tıya kestane ağacı 
bulunan 15 ilin or 
man şube müdürleri 
katıldı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı'nın 
ardından konuşan 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin, 
200 binin üzerinde 
kestane ağacını 
kesip, geçen 
Mart ayında aşıladık
larını bildirdi.
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü'nde 3 
yıldır yürüttükleri 
çalışmalar hakkında 
bilgi veren Girgin, 
"Çalışmalarımız güzel 
bir şekilde yürümek
te. Maksadımız 
ormanların korun
ması. Daha sonra 
ormanların iyi bir 
şekilde imarı ve 
işletilmesidir. Bu 
toplantıda kestane 
kanseriyle mücadele 
ve iyileştirme 
üzerinde duracağız. 
Bölgemizde 7 bin

Kamu çalışanlarına ‘Jean Monnet’ bursu
Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği, 2007- 
2008 akademik yılı 
Jean Monnet Burs 
Programı kapsamın
da yaklaşık 100 
kişiye burs verecek. 
Kamu sektörüne 
yüzde 60 kontenjan 
ayrılan bursla, 
AB'ye katılım 
sürecine ilişkin bilgi 
ve birikime sahip 
personel sayısının 
arttırılması 
hedefleniyor.
Maliye Muhasebat

ESS KöifEZ IEKLH
İLAN ve REKLAM RUNIR

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

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

749 hektar alan 
ormanlık alan bulun
makta. Bunun büyük 
bir bölümü kestane 
ağaçlarından oluş
maktadır. Kestane 
kanseri sebebiyle 
büyük bölümü 
yok olmaktadır. Bu 

'ağaçları kurtarmak ** 
için bu toplantı 
büyük önem taşımak
ta. Toplantı sonunda 
alınacak kararların, 
başta ilimiz olmak 
üzere, yurdumuzdaki 
tüm kestane alan
larının ekonomik ve 
ekolojik faydalarının, 
eskisinden de iyi 
olmasını umut 
ediyoruz" dedi. 
Bir dairenin her işle 
uğraşamayacağına 
değinen Orman 
Genel Müdür Yardım 
cısı Ahmet Ulukanlı 
gil, uzmanlaşmanın 
önemli olduğunu 
söyledi.
Uzmanlaşmış fertlerle 
toplanarak çalışmalar 
yapılması gerektiğini

Genel Müdürlüğü'nce 
yapılan duyuruda, 
AB'ye üyelik hedefi 
çerçevesinde yine 
AB tarafından finanse 
edilen 2007-2008 
akademik yılı Jean 
Monnet Burs pro
gramı kapsamında, 
yaklaşık 100 kişiye 
burs verileceği 
bildirildi. Söz konusu 
bursa ilişkin duyuru 
ve başvuru formu da 
www.abgs.gov.tr 
adresinden 
ulaşılabileceği 

belirten Ulukanlıgil, 
"Başvurularımızı yap
tık. Yeniden yapılan
ma içerisinde orman 
yangınlarının ayrıl
ması gerekiyor.
Havadan ilaçlamayı 
ülke genelinde 
yasakladık. Biyolojik 
mücadeleyi başlattık. 
Şu ana kadar 650 
bin böcek ürettik.
Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 
Mekanik ve biyotek 
nik mücadeleyi de 
destekliyoruz. Bize 
üniversitelerden ve 
araştırma görevlile 
rinden bir teklif gelin 
ce, hemen değer
lendiriyoruz. Yeter ki 
hocalarımız bizlere 
ışık tutsun. Bölge 
müdürlüklerimizden 
gelen teklifleri de 
değerlendirip destek
liyoruz. Her zaman 
çalışma içerisinde 
olmalarını istiyoruz. 
Kestanelikleri olan 
bölge müdürlükleri 
mizin sorunları nedir, 

kaydedildi. AB 
Genişleme Programı 
kapsamında 
Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği 
Merkezi Finans 
ve İhale ve Avrupa 
Komisyonu Türkiye 
Delegasyonu Jean 
Monnet burslarının 
devamı öngörüyor. 
Başvuruda bulu
nacakların çalıştıkları 
kurumun Personel 
Dairesi'nden, üniver
sitelerde araştırma, 
öğretim asistanı, 

neler yapabilirler, bun 
lar üzerinde durup, 
hep birlikte çalış
malıyız. Kurumumuz 
230 trilyon kar elde 
etti. Tabiattan aldığı 
mızı tabiata verme 
miz lazım. Bu yüzden 
çalışmaların ne kadar 
tutacağı önemli değil. 
Çalışmalara bir yer
den başlanılmalı" 
diye konuştu.
Toplantıya katılan 
şube müdürlerine 
kestane ağaçlarında 
görülen hastalık 
hakkında bilgi veren 
İzmir Araştırma 
Müdürü Dr. Müker 
rem Çeliker, hasadın 
dallara vurularak 
yapılmasıyla oluşan 
taze yaraların, hasta 
lığın yayılmasında 
önemli bir faktör 
olduğunu vurguladı. 
Aşı ve budamada 
kullanılan aletlerin 
temizlenmeden 
kullanılmasının 
hastalığın yayıl
masında önemli fak
tör olduğunu belirten 
Çeliker, "Besin ve su 
iletilmesini engelle 
diği için hastalık 
ağaçları kurutur. 
Sön aşamada 
yaprakları kurur. 
Sonuç olarak 
ağaç tamamen 
veya kısmen kurur. 
Bu hastalık başta 
Karadeniz, Marmara 
ve Ege bölgelerinde 
görülmektedir. 
Hastalığın ilaçla 
mücadelesi yoktur" 
şeklinde konuştu.

öğretim üyesi ve 
İdari Personel 
Bölüm Başkanı'ndan 
yurtdışında eğitime 
gidilmesi için 
gerekli izin verile
ceğine dair onay 
alması gerekiyor. 
Özel sektörden 
yapılacak başvuru
ların kurum 
ya da şirketlerinin, 
Ticaret veya 
Sanayi Odasına 
kayıtlı olduklarını 
belgelemeleri 
isteniyor.

Ulaştıran Ulaşım 
hedefinde bir adım 

daha atıldı
Bursa'da Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
kent içi trafik 
sorununu çözmek 
amacıyla yapımını 
planladığı Küçük 
Sanayi Köprülü 
Kavşağı'nın 
ihalesi yapıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
bugüne kadar kentin 
en yoğun ana 
arterlerindeki trafik 
sıkışıklığını rahatlat
mak için yaptığı 
9 kavşağa önümüzde
ki aylarda bir 
yenisi daha ekleniyor. 
Bursa-İzmlr Yolu 
Küçük Sanayi 
Kavşağı'nda yaşanan 
trafik sıkışıklığının 
gidermek amacıyla 
projelendirilen 
köprülü kavşağın 
ihalesine 14 firma 
katıldı. İhaleyi 8 
milyon 882 bin 
YTL ile en düşük 
teklifi veren B.

Bursa’da soba zehirlenmesi
Bursa'da sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazından 
zehirlenen bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, İvazpaşa 
Mahallesi Şeydi 
Nasır Caddesi 
Taşocağı Sokak'ta 
oturan Erdoğan 
Akkurt (27), 
dün akşam saat
lerinde çalıştığı 
işyerinden eve 
gelerek sobayı 
yaktıktan sonra 
televizyon seyretm
eye başladı. Babası 
Cemil Akkurt'un 
Samsun'a, annesi 
Nurşen Akkurt'un 
ağabeyine gitmesi 
sebebiyle evde 
yalnız kalan 
Akkurt, bir süre 
sonra uykuyu daldı. 
Lodosun etkisiyle 
tüten sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazından 
zehirlendiği tespit 
edilen genç, otur
duğu koltukta 
hayatını kaybetti. 
Demir doğrama 
atölyesinde çalıştığı 
öğrenilen gencin işe 
gelmemesi üzerine 
şüphelenr ıesai 
arkadaşları

Ergünler İnşaat 
Ltd. Şti. kazandı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, yasal 
bekleme süresinin 
ardından ihaleyi 
kazanan firmaya 
yer tesliminin 
yapılacağını ve 
Küçük Sanayi 
Köprülü Kavşağı'nın 
temelini mart ayı 
içinde atmayı 
planladıklarını 
söyledi.
Acemler gibi 4 
kollu yonca tipi 
projelendirilen 
kavşağın 5 ayda 
yapımının tamamlan
masını planladıklarını 
belirten Başkan 
Şahin, "Bugüne 
kadar yaptığımız 
9 kavşakta olduğu 
gibi Küçük 
Sanayi'ndeki 
inşaatımızı da 
belirtilen süre içinde 
bitireceğiz" dedi.

Akkurt'a ulaşamayın
ca, büyük oğlunun 
yanına giden anne 
Nurşen Akkurt 
(53) eve geri döndü. 
Kapıyı açan anne, 
4 çocuğundan 
en küçüğü olan 
Erdoğan Akkurt'un 
cesediyle karşılaştı. 
Olay yerinde 
fenalaşan anne 
ambulansla hastan
eye kaldırılırken, 
yakınları ölüm 
haberi üzerine 
yasa boğuldu. 
Dün akşam saat
lerinde en son 
görüştüğü arkadaşı 
Özgür Dalakh 
(27) ise, "Erdoğan'a 
dağ yoluna çıkıp 
oturalım dedim.
Yorgun olduğunu 
söyleyerek gelmek 
istemedi. Eve 
gidip yatacağını 
söyledi" diyerek 
gözyaşlarına 
boğuldu.
Cumhuriyet Savcısı 
tarafından yapılan 
incelemenin ardın
dan Erdoğan'ın 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

http://www.abgs.gov.tr
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Yurtlarda otla sistemine geçildi En önemli sorun Güneydoğu ve Irak
Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu, koruyucu 
ailelere destek 
verdiklerini, tüm yurt
larda oda sistemine 
geçildiğini ifade etti. 
Kırıkkale'de 
Çocuk Yuvası ve 
Kız Yetiştirme Yurdu 
binasının açılışını 
yapan Çubukçu, 
"Sevgi Evleri" 
projesini 
başlattıklarını anlattı. 
Çubukçu, 120 evin 
hazır durumda 
olduğunu belirterek, 
tüm yurtlarda oda 
sistemine 
geçildiğini söyledi. 
Çubukçu, Çocukları

W çalışan eğiliminde 51, sırada
Uluslararası Yönetim 
Geliştirme Merkezi'nin 
(IMD) hazırladığı 2006 
Dünya Rekabet Yıllığı 
verilerine göre, nitelikli 
işgücü oluşturmak 
adına çalışanların 
eğitimine bütçe 
ayırmada Türkiye 
51. sırada yer alıyor. 
Soruna işaret eden 
metal sanayicileri ise 
devletle sanayicinin 
işçi eğitimine ilişkin 
işbirliği yapmaları 
gerektiği konusunda 
hükümete çağrıda 
bulundu. Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası 
(MESS) tarafından 
duyurulan Uluslararası 
Yönetim Geliştirme 
Merkezi’nin (IMD) 
hazırladığı 2006 Dünya 
Rekabet Yıllığı verileri, 
Türkiye'nin kalitenin 
ve verimliliğin artması 
ve nitelikli işgücü 
yaratılması konusunda 
Türkiye'nin birçok 
ülkenin gerisinde 
kaldığını ortaya koydu. 
MESS'ten yapılan 
açıklamada, eğitimli 
işgücünün ülkeler 
arasında farkındalık 
yaratan bir unsur 
olduğuna dikkat çekil
di. Yaşanmakta olan 
bilgi çağında değişimi 
yakalayabilmenin nite
likli eğitim almış insan 
gücüne bağlı olduğuna 
işaret edilen açıklama
da, toplumların kalkın
abilmesinin de ancak 
eğitimli iş gücü ile 
mümkün olduğu 
vurgulandı.
Dünyada rekabet ede
bilme gücünün işyer
lerinde nitelikli işgücü 
istihdam edebilmekten

Koruma Kanunu'nun 
iktidarları döneminde 
yürürlüğe girdiğini 
hatırlatarak, medya 
kuruluşlarından,

yurtlardaki bazı 
sorunları büyüterek, 
kamuoyuna 
yansıtmamalarını 
istedi.

geçtiği ifade edilerek, Ankette ilk
iyi eğitim almış 
işgücünün, kalitenin 
ve verimliliğin 
artmasını sağladığı 
kaydedildi. 
Açıklamada, artık iş 
yerlerinin teknolojik 
değişikliklere uyum 
sağlayabilecek, işyer
lerinde rekabet avanta

jı yaratacak, katma 
değeri yüksek, mesleki 
ve teknik bilgileri geliş 
miş nitelikli işgücüne 
ihtiyaç duyduğu da 
belirtilerek, dünyanın 
gelişmiş ülkeleri 
olarak tanımlanan 
ülkelerin bu bilinçle 
hareket ettiği ve eğitim 
sistemlerini nitelikli 
işgücü yaratmak adına 
sürekli değiştirdikleri 
kaydedildi. Bu ülkele 
rin bu amaç doğrul
tusunda bütçelerinin 
çok büyük bir kısmını 
eğitim yatırımlarına 
ayırdıklarına da dikkat 
çekilerek, Türkiye'de 
ise halen devletin bu 
şekilde hareket 
etmediği belirtildi. 
Uluslararası Yönetim 
Geliştirme Merkezi 
tarafından 2006 yılında 
yapılan bir anketteki 
verilere göre ülkelere 
0-10 arasında puanlar 
verildi.

sırada 8.04 puanla 
Danimarka yer 
alırken, Danimarka'yı 
Finlandiya, Avusturya, 
Almanya, Hollanda 
izledi. Sıralamada 
AB'nin yeni üyeleri 
Estonya, Çek Cumhu 
riyeti, Slovakya ve 
Romanya da Türkiye 

den daha üst sıralarda 
yer aldı. Türkiye 
yapı lan sıralamada 
4.75 puan alarak 
ancak 51. olabildi. 
MESS'ten yapılan 
açıklamada, bu sonu
cun Türk eğitim sis
teminin yetersizliğini 
ortaya koyduğu 
kaydedildi.
REKABET İÇİN 
NİTELİKLİ İŞGÜCÜ 
Türkiye'nin geleceği 
nin, kalkınmaya yön 
verecek işgücüne nite
likli katılım sağlayacak 
eğitim sisteminin iyileş 
tirilmesine bağlı oldu 
ğu vurgulandı. 
Türkiye'nin eğitim sis
teminin, çağın ihtiyaç 
larını karşılayacak 
düzeyde olmadığının 
ifade edildiği açıklama
da, meslek standart
larının da sanayinin 
gelişen ihtiyaçlarına 
yönelik geliştirileme 
diği kaydedildi.

Bursa Genç Sanayici 
İşadamları ve Yönetici 
leri Derneği’nin 
(GESİAD) tarafından 
yapılan ankete göre 
Türkiye'nin en önemli 
ekonomik sorunlarının 
başında işsizlik yer 
aldı. Ankete verilen 
yanıtlarda siyasi. 
olarak da en önemli 
sorun Güneydoğu 
ve Kuzey Irak 
konusu oldu. 
GESİAD'ın üyeleri 
arasında yaptığı 
ekonomik ve sosyal 
gelişmeler anket çalış
masında yer alan 
"2006 yılı ekonomisi 
ve 2007 beklentileri" 
açıklandı.
GESİAD Başkanı 
Denizhan Sezgin 
2006 yılında 
Türkiye'nin dünyadaki 
gelişmelerden önemli 
ölçüde etkilendiğini 
belirterek, 2007 yılında 
Cumhurbaşkanlığı ve 
genel seçimlerin olma 
sı nedeniyle ekonomi 
ve piyasaların "sırat 
köprüsünde" olacağını 
söyledi. İktidarın 
popülist bir yaklaşım 
sergilememesi 
gerektiğini kaydeden

Duvarı kıran hırsızlar, köpek çaldı
Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa llçesi'nde 
bir evin duvarını kıran 
hırsızlar, Kangal 
cinsi köpeği çaldı. 
Alınan bilgiye göre, 
olay Yunusemre

Bilet satış noktasını soyduğu 
iddia edilen zanlı yakalandı

Bursa'da bir ay önce 
bir otobüs firmasının 
bilet satış gişesinin

* soyulması olayına 
karıştığı iddia 
edilen bir kişi, 
kuru sıkı silah ruhsat
larından teşhis 
edilerek yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Osmangazi llçesi'ne 
bağlı Çakırhamam 
Meydam'nda bulunan 
Kamil Koç otobüs 
firmasına ait 

Sezgin, "2007 yılına 
seçimler damgasını 
vuracaktır. Her iki 
seçimde belirleyici bir 
unsur olacak. Bunların 
dışında AB ile Türkiye 
arasındaki ilişkiler 
önem kazanıyor.
Bu konuda lobi 
faaliyetlerine önem 
vermemiz gerekiyor. 
Kıbrıs ayrı bir konu. 
Bunlar 2007 yılının 
nasıl olacağını 
belirleyecek unsurlar 
arasında yerini almak
tadır" dedi.
İŞSİZLİK, KAYITDISI
VE CARİ AÇIK 
ÖN PLANDA 
Anket sonuçlarını 
açıklayan Sezgin, 
ekonomiye ilişkin 
soruya verilen yanıtlar
da, yüzde 20.5 işsizlik, 
yüzde 17.9'la kayıt dışı 
ekonomi ve 15.3'le cari 
açık konu öne çıktığını 
belirtti. Sezgin, 
"Üyelerimize yöneltilen 
en önemli üç siyasi 
sorun nedir? sorusüna 
ise üyelerimizin yüzde 
27.3'ü Güneydoğu ve 
Kuzey Irak, yüzde 
26.5'i Avrupa Birliği ve 
yüzde 24.7'si Kıbrıs 
olarak yanıt vörrhiştir"

Mahallesi 16 Nolu 
Sokak'ta meydana 
geldi. Muharrem Çilin- 
gir'e (55) ait tek katlı 
bahçeli evin duvarını 
kıran kimliği 
belirsiz kişi ya da kişil

bilet satış noktası, 
bilet sorma bahane
siyle içeriye giren 
alkollü bir 
vatandaş tarafından 
soyuldu.
Silah zoruyla 450 YTL 
parayı alarak kaçan 
zanlı, kayıplara karıştı. 
Bilet satış görevlisi 
Y.M, kaçan zanlıyı, 
kuru sıkı silah ruhsatı 
için başvuru yaptığı 
emniyetteki resminden 
teşhis etti. 

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

diye konuştu. 
KAPASİTE KULLANIMI 
YETERSİZ 
Sezgin, şirketlerin 
sipariş alma, kapasite 
kullanımına ilişkin 
soruya da yüzde 38.5'i 
tatmin edici değil, 
yüzde 26.5'i iyi ve 
yüzde 20.5'i tatmin 
edici düzeyde diye 
cevapladığını belirtti. 
Şirket sahipleri, vergi 
düzeni, artan ham
madde ve girdi 
maliyetleri ile haksız 
rekabetten şikayet etti. 
EĞİTİM CİDDİ SORUN 
Katılımcılar, Türki 
ye'nin sosyo-ekonomik 
kalkınmasında engel 
oluşturan unsurları 
eğitim, stratejik 
planlama, hedef 
belirsizliği ve kayıt- 
dışılık olarak 
sıraladı. Enflasyon ve 
faizlerdeki düşüş 
memnuniyet yarattığı 
kaydedildi.
Hükümet'in başarılı 
bulunan icraatları 
arasında enflasyonla 
mücadele, 
bürokrasinin azalması 
ve döviz ile faiz poli
tikaları cevapları 
alındı.

er, 9 aylık gri beyaz 
renkli Kangal cinsi 
köpeği çaldı. Olayı bir 
süre sonra fark eden 
Çilingir, polise müra- 
cat etti. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

Bursa polisi zanlı 
Mesut T.'yi (36) 
İstanbul'da yakaladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde ifadesi 
alınan zanlının, 
"İhtiyacım vardı" 
dediği öğrenildi. 
16 değişik suçtan 
sabıkası bulunan 
zanlı, emniyetteki 
sorgusunun 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
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Türkiye büyümede Avrupa’da ilk beşe girecek Serbest Kürsü
Devlet Planlama 
Teşkilatı, Avrupa 
Birliği üyesi ve aday 
ülkelerdeki ekonomik 
gelişmeler raporu 
hazırladı. Türkiye, 
2007 ve 2008’de 
Avrupa Birliği üye ve 
aday ülkeleri arasın
da en fazla ekonomik 
büyüme gösteren beş 
ülkeden biri olacak. 
Devlet Planlama 
Teşkilatı, Avrupa 
Birliği üyesi ve aday 
ülkelerdeki ekonomik

gelişmeler raporu 
hazırladı. Rapordaki 
Avrupa Birliği İstatis
tik Ofisi (Eurostat) 
verilerine göre 
Türkiye, birlik üyesi 
ve adayları arasında 
iki yıl boyunca en 
yüksek ekonomik 
büyümeyi sergileye
cek ilk beş ülke 
arasında yer âldı. 
AB genelinde büyü
menin 2007 ve 
2008’de yüzde 2.4 
olacağı tahmin edildi.

İstanbul’a plaka sınırlaması geliyor
Trafik yoğunluğunu 
düşürmek için 
2012’de, Londra ve 
Singapur’da uygu
lanan sistemin, 
hayata geçirilmesi 
planlanıyor. Plakaya 
sınırlama getiren 
sistemin ayrıntıları: 
Kentin merkezi 
yerlerine özel 
araçlarıyla gidenler, 
hem otoparklara 
hem de toplu taşıma 
araçlarına daha fazla 
ücret ödeyeceği gibi

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

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

Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

tâ

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçecinde)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, 34110 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 

Umurbe/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

Macide ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

belediyenin indirim
lerinden de fay
dalanamayacak.
Kenti 3-ayrı bölgeye 
ayıran planın temel 
amacı, keyfi araç 
kullanımının önüne 
geçmek. Bunun 
yerine raylı sistem
lerin kullanılması 
teşvik ediliyor.
Keyfi araç kullanmak 
isteyenlerse bunun . 
bedelini ödemek 
zorunda kalacak.
Tüm bunların hayata 
geçebilmesi için 5 yıl

gjb içinde raylı sistem 
U uzunluğunun da en 
g az 240 kilometreye 

ulaşması gerekiyor, 
a İstanbul Büyükşehir 
g Belediyesi Genel 
g Sekreter Yardımcısı

Rafet Bozdoğan, 
g şehrin merkez, İç 
§• bölge ve dış bölge 
g olmak üzere 3 böl 
g geye ayrılacağını 
S belirterek “3. bölge- 
g den bir insan otomo- 
g bilini metroya yakın 
K noktalara bırakırsa 
g ucuz otopark ücreti 
g ödeyecek, ucuz toplu 
g taşıma kullanacak, 
g Eğer ikinci bölgeye 
g girerse birbuçuk katı 
g otopark bedeli ödeye- 
g cek. Birinci bölgeye 
g girerse bu defa 5 katı 
g otopark ücreti ödeye- 
g cek, indirimlerden 
g de faydalanamaya- 
g cak” dedi, 
g İstanbul Büyükşehir 
g Belediyesi, planın 
g hayata geçmesiyle 
g birlikte, kentteki 
g gündelik alışkanlık- 
g ların da değişeceği 
g görüşünde.

gMHIauNLUK SIVASI OAZSTK

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Eurostat, 2007 de 
Estonya’nın yüzde 
9.5, Letonya’nın 8.9, 
Slovakya’nın 7.2,

Lıtvanya nın 7 ve 
Türkiye’nin de 6.4 
büyüyeceğini 
tahmin etti.

Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 2
Dünden devam....

7.2.1.2. Malül ve Engelliler Tarafından 
Bizzat Kullanmak Amacıyla İlkdktasabı Yapı 
lan Araçlarda İstisna Uygulaması

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi 
araçlardan 87.03 (motor silindir hacmi 1600 
cm3’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir 
hacmi 2800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 87.11 
tarife pozisyonlarında yer alanların, bizzat 
kullanmak amacıyla sakatlığına uygun 
hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul 
ve engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den 
istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanan 
kişilerin istisna uygulanan ilk iktisaplarına 
ilişkin olarak mükellefler tarafından verile
cek ÖTV beyannamesine;

- Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel 
tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine 
dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkında Yönetmelik Hükümleri 
uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alı
nan sağlık kurulu raporu,

- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil 
edildiğine dair teknik belgenin aslı veya 
noter onaylı örneği,

- Alıcının "H" sınıfı sürücü belgesinin 
fotokopisi,

Eklenecek ve beyannamede ÖTV hesa- 
planmayacaktır.

Vergi dairesince kabul edilen beyanname 
ve ekleri incelenerek, araçta yapılan özel 
tertibatın raporda yazılı sakatlığa uygun 
hareket ettirici bir tadilat olduğu tespit edile
cektir. Bu tespit üzerine tahakkuk fişi ve 
istisna uygulandığını gösteren "ÖTV"
ödeme belgesi 
verilecektir.

e müKeneTe ı

7.2.1.3. Ortak Hususlar
Yukarıda belirlenen usul ve esaslara göre 

ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanan 
araçlar için istisnadan yararlanan kişi (veya 
kişiler) adına düzenlenecek faturalarda ÖTV 
gösterilmeyecektir. Bu araçların kayıt ve 
tescilini yapanların, araç sahibinin faturada 
ve "ÖTV Ödeme Belgesi’nde alıcı olarak 
gösterilen kişi (veya kişiler) olduğunu tespit 
etmeleri gerekmektedir. ~

Mükellefler, bu kapsamda istisna uygu
lanan işleminin bulunduğu aylar için 1 Seri 
No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde örneği bulu
nan (EK:1) forma uygun olarak düzenleye
cekleri listeleri, takip eden ayın onbeşinci 
günü akşamına kadar Gelirler Genel 
Müdürlüğünün (0312) 415 28 21, 41528 22 
telefaks numaralarına göndereceklerdir.

Malul ve engellilerin yurt dışından ithal 
edeceği taşıt araçları için de bu belgelerin 
gümrük idaresine ibrazı üzerine istisna 
uygulanacaktır. İstisna kapsamında taşıt 
aracı ithal edenlerin kimlik bilgileri (Adı, 
soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve tari
hi),sakatlığa dair raporun verildiği hastane, 
tarihi, sayısı, sakatlık türü ve derecesi ile 
ithal edilen taşıt aracının özelliklerini (G T İ 
P numarası, cinsi,modeli, markası, tipi, 
motor silindir hacmi) gösteren listeler güm
rük idarelerince aylık olarak hazırlanarak, 
takip eden ayın onbeşinci günü akşamına 
kadar Gelirler Genel Müdürlüğünün (0 312 ) 
415 28 21, 415 28 22 telefaks numaralarına 
gönderilecektir.

Yukarıda açıklanan usul ve esaslara göre 
istisnadan yararlananlar, 5 yıl süre ile ikinci ' 
bir defa bu istisnadan yararlanamayacak
lardır.

Öte yandan bu şekilde istisna kapsamın
da iktisap edilen araçların istisnadan yarar
lananlar dışındakilere satışında, bu Tebliğin 
(15.2.) bölümündeki açıklamalar çerçeve 
sinde vergileme yapılacaktır. Devamı var...

4
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İndirime düzenleme komisyondan geçti
1 Sanayi, Ticaret, 

Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu, 
indirimli satışları, 
15 Ocak-1 Mart ve 
15Temmuz-1 Eylül 
tarihleri arasında 
sınırlandıran kanun 
teklifini kabul etti. 
Teklif, indirimli 
satışları, "perakende 
satışlarda geçerli 
olmak üzere, mevsim 
değişmeleri, ticari 
işletmelerin tasfiyesi, 
işyeri değişikliği ya 
da benzer nedenlerle 
indirim miktarı veya 
oranıyla yapılan 
satışlar" olarak tanım
lıyor. Buna göre, . 
mevsim değişmesi 
nedeniyle öngörülen 
indirimler, kış mevsi
mi sonunda 
15 Ocak-1 Mart, 
yaz mevsimi biti
minde ise 15 
Temmuz-1 Eylül 
arasında yapılabile-, 
cek. Diğer nedenlerle 
yapılan indirimlerin 
süresi 2 ayı aşamaya
cak. İndirimli sâtışa

Doktor ve hemşireye özel bilgisayar kampanyası
Öğretmenlerden 
sonra doktor ve 
hemşireler de uygun 
fiyat ve taksitle bil
gisayar sahibi olacak. 
Sağlık Bakanlığı 
450 bin personel 
ve emekli için 
’Acil Bilgisayar 
Desteği’ sağlıyor. 
Öğretmenlerden 
sonra doktor ve 
hemşireler de uygun 
fiyat ve taksitle bil
gisayar sahibi olacak. 
Sağlık Bakanlığı 450 
bin personel ve 
emekli için bugün 
başlatacağı ’Acil 
Bilgisayar Desteği’ 
kampanyasına, 100 
bin katılım bekleni 
yor. Özel hastane 
çalışanları ise kap
sam dışında tutuldu. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın

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 
tarihleri belirtilecek. 
Bir ticari işletmenin 
tasfiye nedeniyle 
indirimli satış yapa
bilmesi için, indirimli 
satılacak ürünlerin 
envanterini, üyesi 
olduğu ticaret ve 
sanayi veya esnaf 
ve sanatkarları 
odalarına verecek. 
Ticari işletme, 
buradan gerekli izni. . 
aldıktan sonraki 6 
aylık sürede, tasfiye 
nedeniyle indirimli 
satışları 2 ayı aşma 
yacak bir surede 
tamamlayacak. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, indirimli 
satışların usul ve 
esaslarını, bir yönet

düzenlediği ’Her 
öğretmene dizüstü 
bilgisayar’ kampan 
yasının ardından, 
Sağlık Bakanlığı da 
personel ve 
emeklilerine yönelik 
dizüstü (notebook) ve 
masaüstü bilgisayar 
(PC) kampanyası 
başlatıyor. 450 bin 
Sağlık Bakanlığı 
personelinin yarar
lanabileceği ’Acil 
Bilgisayar Desteği’ 
isimli kampanya, 
bugün başlıyor. 
Piyasadaki aynı özel
likteki bilgisayarlara 
göre yüzde 25 daha 
ucuz olacak note
book ve PC’Ierde, 
100 binlik satışa 
ulaşılacağı tahmin 
ediliyor.
DÖRT AY SÜRECEK: 
Sağlık Bakanlığı’nın 

melikle düzenleyecek. 
Bakanlık, ticaret ve 
sanayi odaları veya 
esnaf ve sanatkarları 
odalarım, indirimli 
satışların uygulan
ması ve izlenmesine 
ilişkin işlemleri 
yürütmede, ayrı ayrı 
görevlendirilecek. 
Komisyonda verilen 
bir önergeyle, 
getirilen kısıtlama 
ve düzenlemelerin 
bütün satış 
tekniklerinde geçerli 
olması benimsendi. 
İndirimli ve tasfiye 
nedeniyle yapılacak 
satışlarda kurallara 
aykırı hareket 
edenlere 10 bin YTL 
para cezası verilecek. 
KOMİSYONDA 
GERGİNLİK
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu Genel 
Başkanı Ali Çetin, 
oturduğu milletvekili 
sıralarından yer 
yokluğu nedeniyle 
kaldırılınca, 
"tüketicilerle ilgili 
kanun çıkıyor ama 
tüketici temsilcileri 

düzenlediği ihalede 
Toshiba, Fujitsu 
Siemens, Casper, 
Dell-Koht Bilişim, 
HP-Sentim Bilişim ve 
Vestel, notebook ve 
PC’de farklı kon- 
figürasyonlarda 
kampanyada yer 
almaya hak kazanan 
markalar oldu. • 
Bakanlığın ’Acil 
Bilgisayar Desteği’ 
kampanyasından, 
Türkiye genelindeki 
her kademedeki 

masadan 
kaldırılıyor" diyerek 
salonu terk etti. 
Çetin, salon dışında 
da kanun teklifini 
eleştirirken, AK 
Parti Malatya 
Milletvekili Fazlı 
Erdoğan, yanına 
gelerek, "O sıralar 
milletvekillerine 
ayrılmıştır.
Sizin arkalarda otur
manız gerekiyordu. 
Gereksiz yere 
provokasyon yap
mayın. Görüş 
açıklayacaksanız 
gelin benim 
yerime oturun" 
diyerek salona 
davet etti.
Çetin, salona gelerek, 
kanun teklifiyle ilgili 
görüşlerini açıkladı. 
Komisyon, günde
minde yer alan Türk 
Petrol Kanununun 
görüşmelerini ise 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler'in yurt- 
dışında olması 
nedeniyle yarına 
bugüne erteledi.

Devlet nereye, 
ne harcadı

personel yararlan
abilecek. Kampanya 
özel hastaneleri 
kapsamayacak. 
Öğretmenlere yapılan 
kampanyada öldüğü 
gibi Sağlık Bakanlığı 
personeli de Vakıf 
Bank’tan alacağı 
krediyle 12 ve 24 
aylık taksitlerle 
kampanyaya katıla
bilecek. Dört ay 
sürecek kampanya, 
talebe göre 
uzatılacak.

Devlet, 2006 bütçesiyle 565,5 milyon YTL 
giyecek, 1 milyar 132,5 milyon YTL yiyecek, 
10 milyon YTL de içecek atımında 
bulunurken, kamû kuruluşlarında 124,ST 
milyon YTL'lik telefon görüşmesi yapıldı. 
Geçen yıl Devlet Demir Yolları (DDY) 
Hazine'ye 275,4 milyon YTL, Türkiye Kömür 
İşletmeleri (TKİ) de 250 milyon YTL görev 
zararı çıkardı.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 
Müdürlüğü verilerine göre, 2006 yılında 
yapılan 175 milyar 303,9 milyon YTL t utan n- 
daki bütçe harcaması içinde en yüksek 
kalemlerden birini 37,7 milyar YTL ile per
sonel harcamaları oluşturdu.
Personel harcamalarının da önemli 
bölümünü zam, tazminat ve sosyal haklar 
meydana getirirken, milletvekilleri de maaş 
ve tazminat olarak bütçeden 56,9 milyon 
YTL pay aldı. Milletvekillerinin emekli 
sandığı prim ödemeleri de 561 bin YTL 
olarak belirlendi.
Diğer kamu görevlilerinin tedavi ve sağlık 
malzemesi giderleri için bütçeden 1 milyar 
490,8 milyon YTL, ilaç ahmları için de 711,3 
milyon YTL çıktı.
2006 yılında devlet 117,2 milyon YTL'lik kır
tasiye atımında bulunurken, su gideri olarak 
270,1 milyon YTL, temizlik malzemeleri için 
52,1 milyon YTL adedi.
Bütçeden 922,6 milyon YTL yakacak, 1 mil
yar 84 milyon YTL akaryakıt ve yağ, 478,5 
milyon YTL de elektrik harcaması yapıldı. 
2006 yılı bütçesinden koruyucu ailelere 5,2 
milyon YTL, muhtaç ve körlere de 8 milyon 
YTL yardımda bulunuldu

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı 
vergi levhamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Neşet Hakan KARABULUT

ELEMANLAR ARANIYOR

Bilgisayar kullanabilen 
KASİYER BAYAN ELEMAN 
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
MAMMA MIA PİZZERIA 
' ^ Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

| wiiM|Caddesi Aktank karşısı 513 53 67 GEMLİK

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 

2006/796 esas 2007/73 karar sayıları ile 
‘Muradiye’ olan adım ‘Muradiye Ebru” 

olarak değiştirilmiştir. Duyurultfr.
MURADİYE EBRU ÖZKÖK

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
ÖN MUHASEBE BİLGİSİ OLAN 

W0RD - EXCEL PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

GEMLİK’TE İKAMET EDEN 
SEKRETER ARANIYOR 
Müracaat etmek isteyenlerin aşağıdaki 

te iefona CV fakslamaları gerekmektedir. 
Fax : 0.224 513 18 16

TEL: 514 02 06 -514 20 21
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Mutluluk için 5 öneri
Sevmek ve sevilme 
nin yanına bir de 
bunların ifade edil 
mesi eklenmelidir. 
Şizde eşinizle 
önerilerimize kulak 
verebilir, mutluluk 
için aslında minik 
adımların yeterli 
olabildiğini göre
bilirsiniz.
1. Tebessüm 
gösterin 
Evliliklerde en çok 
yaşanan sıkıntıların 
başında eşlerin bir
birlerine karşı asık 
suratlı ve somurtkan 
bir tavır sergileme 
leridir. Asık bir surat, 
baskılanmış öfke ve 
sıkıntıların su 
yüzüne çıkmasına 
yardımcı olur. Asık 
bir surat negatif 
enerji yayar. Evinizi 
soğuk bir ortama 
çevirir. Halbuki 
güleryüz ve 
tebessüm, muhab
betin kaynağıdır. 
Muhabbet, bizi mutlu 
edecek yegâne 
ilaçtır. Eşinize karşı 
tebessüm göstermek 
zor olmasa gerek... 
2. Eşinizin 
ellerinden tutun 
El ele tutuşmanın 
stresii azalttığını 
biliyor muydunuz? 
ABD’de evli çiftler 
üzerinde yapılan bir 
araştırmada eşlerin 
birbirlerinin ellerini 
tutmasının sinirlerin 
fark edilir bir şekilde 
gevşemesine sebep 
olduğu görülmüş. 
Siz de eşinizin elini 
tutun. Duygularınızın 
daha rahat ortaya 
çıktığını göre
ceksiniz.
3. Sevdiğinizi 
sözle ifade edin 
Sevgiyi ifade etmek 
kadınlara oranla 
erkekler için çok da 
ha zordur. Erkekler 
sevdiklerini söyle 
mezler. Hanımlar da 
genelde bundan 
şikayet eder.
4. Birlikte dua edin

GEMÛK SİNEMA GÜIVUÜrĞtT

Manastır’da Kaloriferli evde 
0-6 yaş arası 

ÇOCUK BAKILIR
Tel : 0.537 697 01 42

VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
MASKELİ BEŞLER İRAK 
BEYNELMİLEL
TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER

IRAK

Eşinizle oturun ve 
ellerinizi açın, 
birbiriniz için sesli 
dua edin. İçinizden 
geldiği gibi sözcük
leri sıralayın. Dua 
etmek istediğinizden 
emin değil misiniz? 
O zaman bunun 
yerine sahip 
olduğunuz nimetleri 
saymayı deneyin. 
Her gün başınıza 
gelen üç iyi (büyük 
ya da küçük) 
şeyi yazın ve 
“Bu iyi şey neden 
gerçekleşti?” 
diye sorun. 
Araştırmalar 
bunu yapanların üç 
ay sonra ciddi dere
cede daha mutlu 
hale geldiklerini 
gösteriyor. 30 yıl 
boyunca duanın 
ğücünü araştıran 
Harvard’lı bilim 
adamı Dr. Herbert 
Benson, bütün dua 
etme biçimlerinin 
stresi yatıştırdığını, 
bedeni sakin
leştirdiğini ve 
şifalı bir gevşeme 
tepkisi uyandırdığını 
söylüyor. (Ömrünüzü 
.Uzatın, Sally 
Brown Optimist) 
5. Eve gelir gelmez 
pijamalarınızı 
giymeyin 
İnsanlar, işe ya da 
bir gezmeye gider 
ken güzel giyiniyor 
ve süsleniyor. Ama 
eve gelince hemen 
rahatlamayı düşü 
nüyor, pijamalarını 
giyip öyle oturuyor. 
Bazı eşler neredeyse 
uzun süre birbirlerini 
iyi giyimli görmüyor. 
Eşler,, işleri, dostları 
için giyindikleri, 
süslendikleri kadar 
eşleri için giyinip- 
süslenmiyor. 
Erkekler, eve 
gelir-gelmez pija
malarınızı giymeyin. 
Harlımlar, eşinizin 
geleceği saatte siz 
de neden güzel 
giyinmiyorsunuz

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

rTiörrrn
BMHR kUNL UK SİYASİ OAZE TE

Barış Güler’in 
kaleminden 7 YAŞ

Erkekler neden konuşmazlar
Akşam yemeğinde 
konuşmuyor, tele
vizyonun karşısında 
tek kelime etmeden 
oturuyor. Neden? 
Neden erkekler 
konuşmazlar? 
Merak edenler için 
işte size cevaplar... 
Konuşmak isteyen 
bir kadın ve suskun
luğa gömülen bir 
erkek... Bu çift size 
pek yabancı gelmi 
yordur herhalde. 
Kadın erkek ilişki
lerinin çoğunda 
durum aynıdır, hatta 
o kadar aynıdır ki, 
kadının erkekten çok 

daha fazla konuştuğu 
saptaması bilimsel 
araştırmalara bile 
konu olmuştur. 
Doğaları böyle 
Buna göre bir kadının 
ağzından günde 
23 bin kelime 
çıkarken, erkeğin 
ağzından en iyi ihti
mâlle bunun yansı 
kadar kelime çıkar. 
Dolayısıyla birlikte 
olduğunuz erkeğin az 
konuşmasına, özellik
le de kritik durumlar
da sessiz kalmayı 
tercih etmesine 
aranızdaki bir sorun 
olarak değil, erkek 

doğasının bir parçası 
olarak görseniz 
iyi olur.
Neden erkekler 
konuşmazlar, neden 
futbol dışında hiçbir 
konuda yorum 
yapmazlar? 
İşte cevaplardan 
bazıları...
Zamanlamaları farklı 
İşten eve yorgun 
argın dönen bir kadın 
oturup gününün nasıl 
geçtiğiyle ilgili 
sohbet etmeyi 
bir yorgunluk 
olarak görmez.
Oysa erkek o esnada 
tek bir kelime

Sayfa 10

etmeyi bile büyük bir 
külfet sayar. Yani 
kadınla erkeğin 
sohbet konusundaki 
zamanlaması * 
farklıdır. Aynı şey 
kavgalar için de 
geçerli... Kadın 
olayı patlak verdiği 
yerde ve zamanda 
çözmek ister, 
bunun tek yolunun 
ise konuşmak 
olduğunu düşünür. 
Oysa erkek olayın 
üzerinden vakit 
geçmesini, yani 
ateşin küflenmesini 
beklemeyi tercih 
eder.

Seanslar
11.45 - 14.15 • 16.00 - 18.00 • 20.00
14.00- 16.15- 18.15-20.15

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
* (Rezervasyon Tel; 513 64 06)
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Yüz felcine karşı sakız çiğneyin Annelere pudra uyarısı
Yüzün sağ ve sol 
kısmında bulunan 
sinirlerde genellikle 
soğuğa bağlı olarak 
oluşan ödemden 
korunmanın en etkili 
yolu sakız çiğneyip, 
balon şişirmek... 
Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Başkanı 
Prof.Dr. Şirzat Çoğal
gil, Yüz felci daha çok 
araç sürücülerinde ve 
kayak yapanlarda 
görülmektedir.
Halk arasında şöfor 
hastalığı olarak bilinen 
yüz felcinden korun
manın en etkin yolu 
sakız çiğneyip balon 
şişirerek çene ve 
.yüz kaslarını 
güçlendirmektir" dedi.

sonrası

Yeni doğum yapan 
anneler ve özellikle 
doğum sonrası kilo 
veremeyen kadınlar 
mutlaka tiroit fonksi 
yon testi yaptırmalı. 
Yeni doğum yapan 
annelerin yaklaşık 
yüzde 10’unu et 
kileyen halk arasında 
doğum sonrası 
depresyonu olarak da 
bilinen rahatsızlıkların 
yanı sıra, özellik 
doğum sonrası kilo 
veremeyen kadınların 
mutlaka tiroit fonksi

Sıcak yaz günlerinde 
açılan klimanın ve 
seyahat ederken açılan 
camın yüz felcine 
neden olduğunu 
söyleyen Prof.Dr. 
Çoğalgil, şöyle 
konuştu: “Kış ayların
da aracın kalorifele 
rinden bunalan 
sürücüler, hava almak
için camı açtıklarında 
suratlarına vuran

soğuk hava, yüz fel
cinin meydana gelme
sine neden olur. Yüz 
felci araç sürücülerinin 
yanı sıra, korumasız 
olarak kayak yapanlar
da da sık görülür." 
Prof.Dr. Çoğalgil, 
yüz felcinin ağızda 
yamulmaya ve gözde 
kapanmaya neden 
olduğunu açıklayarak 
şöyle devam etti:

yon testleri ve tiroit 
antikor testleri 
yaptırması gerektiği 
belirtildi.
Maçka e-Lab Medikal 
Direktörü Dr. Aytaç 
Keskineğe, doğum 

sonrasında tiroit 
bezinde meydana 
gelen fonksiyon 
bozukluklarının 
depresyona neden 
olduğunu belirterek, 
“Doğum sonrası 
dönemde tiroit 
fonksiyonlarının 
bozulmasına bağlı

“Yüz felci, yakalanan 
kişinin yaşam kalitesi
ni bozarak, toplum 
içerisine çıkmasını 
engeller. Tedavi 
edilmemesi halinde, 
kapanan gözde 
görme kaybına bile 
neden olabilir. İyi bir 
tedaviyle bir aylık 
zaman içerisinde 
normale dönülebilen 
yüz felcinde, vakit 
kaybetmeden nöroloğa 
ya da fizik tedavi 
uzmanına gidilmesi 
gerekir. Ödem 
çözücü ilaçlar 
kullanırken, fizyote 
rapiye başlanılması 
gerekir. En etkin 
tedavisi de yüz ve 
çene kaslarını 
güçlendirmek için 
sakız çiğneyip, 
balon şişirmektir." 

annelerde huzursu
zluk, uykusuzluk, hal
sizlik, kabızlık, kon
santrasyon güçlüğü 
ve en önemlisi doğum 
sırasında alınan kilo
nun verilememesi gibi 
problemlerle Kenai'nı' 
gösteriyor" dedi 
Dr.Keskineğe, aynca 
postpartum tiroidin, 
gelişen annelerin 
yüzde 20-30’unda bu 
problemin kalıcı hale 
geldiğini ve tüm ömür 
boyu sürdürdüğünü 
belirtti.

Bebek cildinde mey
dana gelen sorun
ların başında yer 
alan ve pişiklerde 
kullanılan pudranın, 
cilt travmasını 
artırdığı bildirildi. 
Çukurova Üniver
sitesi (ÇÜ) Tıp 
Fakülteşi Çocuk Acil 
Tıp Birimi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Hayri Levent Yılmaz, 
AA muhabirine yap
tığı açıklamada, 
bebeklerde en çok 
yaşanan problemler
den birinin "pişik" 
olduğunu belirterek, 
annelere "pudra kul
lanmayın" uyarısın
da bulundu. Yılmaz, 
pişikten korumak 
için, bebeğin altını 
kirletir kirletmez, 
hemen değiştirilme
si ve ılık su ile temi
zlenmesi gerektiğini 
ifade etti. Bebeklerin 
altlarının sabunla 
kesinlikle temizlen

memesi gerektiğini 
belirten Yılmaz, şun
ları kaydetti: "Cilt 
kıvrımlarına özen 
gösterilerek ılık 
suyla yıkanmalı. 
Kurulama için sert 
cisimler yerine 
yumuşak, emiş gücü 
yüksek havlu kul
lanılmalı. Hazır 
olarak satılan ıslak 
mendiller ile pudra 
kesinlikle kullanıl
mamalı. Çünkü 
pudranın tanecikleri 
ve sonrasında 
oluşan küçük pudra 
kümecikleri en 
hareketli bölge olan 
kasık bölgesinde ve 
kıvrımları arasında 
sürtünmeye bağlı 
cilt travmasını 
artırarak pişik 
gelişimine zemin 
hazırlar. Bunun 
yerine her alt temiz 
(iğinden sonra 
pişiği önleyici 
kremler sürülmeli.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Tomokay Tomografi 513 65 29

İtfaiye ' 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Anza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 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 1414
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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcı lığı 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 7-1
Kamil Koç 513 35 71

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23

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

VAPUR - FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 2467
513 3240
513 23 24
514 35 50

Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet 
İtfaiye

513 45 20
513 24 32 

51345 21-122
513 45 21 -115

513 23 25

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

51312 95
513 16 37
51316 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81

Bütünler Likitgaz 513 80 00

Muhasebe Md. 513 45 21 *182
Yazı İŞİ. Md. 
Su Arıza

51345 21 -111
Yalnız 185

Akçagaz
Totalgaz________

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

514 88 70
51417 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

15 Şubat 2007 Perşembe 
ALAGÖZ ECZANESİ
İstiklal Caddesi-GEMLİK

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK OAZETbMB

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2673 

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 
unetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



Sayfa 1215 Şubat 2007 Perşembe

Internet suçlarına düzenleme geliyor
Elektronik ortamda 
yapılan ve çocukların 
cinsel istismarı, 
müstehcenlik, fuhuş, 
intihara yönlendirme, 
kumar oynanması 
için yer ve imkan 
sağlama, uyuşturucu 
veya uyarıcı madde 
kullanılmasını kolay
laştırma suçlarını 
içeren yayınlara 
erişim engellenecek. 
TBMM Başkanlığına 
sunulan Elektronik 
Ortamda İşlenen 
Suçların Önlenmesi 
ile Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanunu 
ve Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ve 
Milli İstihbarat 
Teşkilatı Kanununda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısı ile elektronik 
ortamda işlenen 
belirli suçların içerik, 
yer ve erişim sağlayı 
cilan üzerinden 
önlenmesine ilişkin 
esas ve usuller 
düzenlendi.
Buna göre, elektronik 
ortamda yapılan ve 
içeriği Türk Ceza 
Kanunundaki (TCK) 
çocukların cinsel 
istismarı, müstehcen

lik, fuhuş, intihara 
yönlendirme, kumar 
oynanması için yer 
ve imkan sağlama, 
uyuşturucu veya uya 
rıcı madde kullanıl
masını kolaylaştırma 
suçlarını oluşturan 
yayınlarla ilgili 
erişimin engellen
mesi kararı verilecek. 
Bu suçların işlen
mesinin önlenmesi 
amacıyla, içerik veya 
yer sağlayıcısının 
yurt içinde bulun
ması halinde, erişi 
min engellenmesine, 
sulh ceza hakimi 
karar verecek. 
Gecikmesinde sakın
ca bulunan hallerde 

ise erişim, yetkili 
ve görevli kolluk 
kuvvetlerinin talebi 
üzerine veya re'sen, 
Telekomünikasyon 
İletişim 
Başkanlığının 
yazılı emriyle 
engellenebilecek. 
İçerik veya yer 
sağlayıcısının yurt 
dışında bulunması 
halinde veya içerik 
veya yer sağlayıcısı 
yurt içinde bulunsa 
dahi, içeriği 
çocukların cinsel 
istismarı, müstehcen
lik ve fuhuş 
suçlarını oluşturan 
yayınlarla ilgili olarak 
erişimin engellen

mesi kararı, doğru
dan Telekomüni 
kasyon iletişim 
Başkanlığınca verile
cek. Bu karar, erişim 
sağlayıcısına bildiril
erek, gereğinin der
hal yerine getirilmesi 
istenecek.
İdari tedbir olarak 
verilen kararın yeri 
ne getirilmemesi 
halinde, Başkanlık 
tarafından erişim 
sağlayıcısına 3 gün 
süre verilecek. Bu 
sürede içeriğe 

erişimin engellen
memesi halinde, 
Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı 
tarafından erişim 
sağlayıcısına 
10 bin YTL idari 
para cezası 

uygulanacak. 
Buna rağmen 
kararın yerine getir
ilmemesi durumunda, 
Başkan lığın 
talebi üzerine 
Telekomünikasyon 
Kurumunca yetki 
lendirmenin iptaline 
karar verilebilecek. 
Erişimin engellen
mesi kararına 
karşı itiraz 
edilebilecek:

Cep telefonlarına 
saldırı 5 kat arttı

McAfee, cep telefonu 
oparatörlerinden 
topladığı geri besle 
me bilgilerini değer
lendirdiği çalışmasın
da, cep telefonlarına 
yönelik tehlikeli saldı 
rıların 2006 yılında bir 
önceki yıla göre beş 
kat arttığını açıkladı. 
Çalışmaya katkıda 
bulunan dünya gene 
lindeki 200 ayrı cep 
telefonu oparatörü 
nün yüzde 83'ü, kul
lanıcılarının 2006 yılı 
içinde bir saldırı ile 
karşılaştığını belirti, 
yor. Tehlikenin boyu
tunun bu noktaya 
gelmesi, taşınabilir 
cihazlardaki güvenliği 
sağlayan çalışmaların 
artırılması gerektiği 
fikrini güçlendirdiği 
bildiriliyor.

Geniş bir kullanıcı 
kitlesini etkileyen 
saldırıların Avrupa, 
Asya ve cep telefonu 
kullanıcılarının çok 
olduğu pasifiğe kıyısı 
olan ülkelerde daha 
yaygın olarak gerçek
leştiği belirtiliyor. Bu 
bölgelerde saldırıdan 
etkilenen oparatörle 
rin sayısının önceki 
yıla göre iki katına 
çıktığı bildiriliyor. 
Telefon oparatörleri 
saldırılardan dolayı 
müşteri gözünde 
güvenilirliğini kaybet 
me endişesi taşırken, 
bu gelişmelerin 
kullanıcıları 
müzik indirmek gibi 
içeriğe dayalı 
servislerden uzak
laştırmasından 
çekiniliyor.
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S Türkiye'yi dehşete düşüren ve çeşitli illerde bir hafta içinde 7 kişiyi öldüren seri katiller Yiğit 
Bekçe ve Mehmet Karabasan hakkında, Gölbaşı'nda gerçekleştirdikleri olaylarla ilgili olarak 'iki kez 
ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle dava açıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan 
davanın iddianamesinde, Bekçe ve Karabasan hakkında kasten adam öldürme suçunu düzenleyen 
TCK'nın 82/1-h gereği ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'gece vakti birden fazla 
kişiyle silahlı yağma' suçunu düzenleyen TCK'nın 149/1 maddesi uyarınca ikişer kez 1O'ar yıldan 
15'eryıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca sanıkların ruhsatsız silah bulundur
mak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından da ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Syf 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turun

■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
16 Şubat 2007 Cuma info^gemlikkorfezgazetesi.cdm 25 YKi*. (250.000 TL.)

fabrika & İşyeri Toplu 
I 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

ilçe Spor Güvenlik Kunılu'mm dün yapılan toplantısında konuşan Kaymakam Mehmet Baygül, “Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak İçin sporun her tiirlii olanağını yaratmalıyız"

İlçe sporu masaya yatırıldı
1 I 1 B..... ■■■■■.......... iiiiiiim.....................................................................................................................................—.....hh—'.i

Güne Baku
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bursa yolunda gördüklerimiz..
Bursa’ya dün Özel Halk Otobüsleriyle git; 

tim.
Yolculuğumda koltuk arkadaşım Mimarlar 

Odası Gemlik Temsilcisi Mimar Osman 
Turhan’dı.

Bursa’ya gidesiye dek birçok konuya 
girip çıktık.

25 binlik Nazım İmar Planları’na 
Gemlik’ten 250 itirazın olduğunu öğrendim.

Dün, Büyükşehir Belediye Meclisi topla
narak konuları görüşmeye başlayacakmış. 
Tabii önce bu itirazlar incelenecek ve rapor 
hazırlanacak. Nazım İmar Planlan’nın 
görüşülüp askıya çıkmasına daha zaman 
var.

Var da, Nazım Planlar kabul edilmeden 
Gemlik Bursa yolundaki arazi yağmacılığını 
bir kez daha bir teknik bir adamla birlikte 
gözledik. Belediye sınırlarında bu kaçak 
yapılaşmalara nasıl göz yumuluyor aklım 
almıyor.

Belediye yetkilileri, görevini yapmayan 
herkes bu konuda suçludur.

Mimarlar Odası konuyu yakında gün
deme getirecek, hazırlık içindeler.

Kurtul Köyü yakınlarına kereste depo
larından sonra bir HURDACI da yer kapat
mış.

Ne kadar çirkinlik varsa ana yolun çevre
sine yığıyorlar.

Zeytinlik yağmalanması yasaya karşın 
sürüyor.

İlgililer uyuyor, topu birbirlerine atıyorlar.

Dün Kaymakamlık Makamında toplanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu 2007 yılının ilk toplantısını 
yaptı. Gemlik’teki sportif etkinliklerin masaya yatırıldığı toplantıda, ‘Gençlere daha fazla spor 
yaptırma olanağı yaratmak’ ortak görüş olarak ortaya çıktı. Sporun özellikle İlköğretim 
okullarından başlamak üzere yaygınlaştırılması gerektiğinin de benimsendiği toplantıda ayrı
ca, ilçede bulunan spor kulüplerinin aralarında rekabeti oluşturmaları, gençlere yönelik spor 
okulları ve alanları yaratmak, başarı bekleniyorsa alt yapıya daha fazla önem verilmesi, 
amatörlüğü canlandırmak için daha fazla tesis yapılması ve sponsorluk hizmetlerinin benim
senmesinin faydalı olacağı görüşünde fikir birliğine varılırken, Kaymakam Mehmet Baygül, 
"Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve dinamik tutmak için sporun her türlü 
olanağını yaratmak bizim asli görevimizdir” dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi sayfa 3’de

Özüriü çocuklar 
meslek öğreniyor 
Özürlüler Okulu’nda meslek edindirme 
kurslan devam ediyor. Okul Müdürü Tamer 
Sivri’nln girişimleriyle Yeni Sümer Mağazaları 
atölyesinde kurs gören özürlü çocuklar, 
ziyaretçi önlükleri dikiyorlar. Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İtfaiye personeli her konuda eğitiliyor
Etkin ve kaliteli 
hizmet anlayışını 
kendine ilke edinen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, vatan
daşların can ve mal
larını sadece alevler
den değil, diğer 
karşılaşabilecekleri 
olumsuluklara karşı
da daha iyi koruya
bilmeleri amacıyla 
itfaiye personelini 
her konuda eğitiyor. 
Makine Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
tarafından Büyük 
şehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlı 
ğı’na bağlı 180 per
sonele verilen eğitim 
de, asansörlerde 
yaşanan tehlikelere 
karşı alınması gere 
ken önlemler anlatH 
dı. 3 gün boyunca 3 
ayrı gruba eğitim 
veren Makine Mühen 
dişleri Odası Yönetim 
Kurulu Sekreteri Do 
ğan Ustaer, hayatımı 
zı kolaylaştıran ve 
günlük yaşamımızın 
vazgeçilmez gereç
lerinden biri olan 
asansörlerin önlem 
alınmadığı taktirde 
gizli tehlikeleri de 
beraberinde 
getirdiğine dikkat

çekti. Uzun yıllar kul
lanılan asansörlerin 
boşluklarına atılan 
kağıt, peçete gibi 
çöplerin biriktiğini ve 
asansör sistemindeki 
yağın da bunların üze 
rine akarak adeta pat
lamaya hazır bir bom
baya dönüştürdüğü 
nü anlatan Ustaer, 
“Küçük bir kıvılcım ya 
da atılan sigara izmari 
ti asansör boşluğun
daki bir büyük bir 
yangının çıkmasına 
neden olabilir. Bu ne 
denle apartmanların 
ilgilileri ya da asansör 
firması tarafından 
asansör boşlukları 
sık sık kontrol 
edilmeli ve periyoduk 
olarak temizlenmeli.

İtfaiye görevlileri de 
olası bir asansörde 
mahsur kalma 
vakasında bu noktaya 
da özen göstermeli” 
diye konuştu.
İtfaiye personeline, 
asansörde mahsur 
kalan vatandaşların 
kurtarılmasında 
izlenecek yollarla 
ilgili bilgiler de veren 
Makine Mühendisi 
Ustaer, ilk olarak 
yaşlı, panik atak, 
kalp rahatsızlığı olan 
hastalar ile çocuk
ların kurtarılması 
gerektiğinin altını 
çizdi. Modern asan
sörlerde yaşanan 
mahsur kalma olay
larında vatandaşların 
asansör anahtarı 

yardımı ile açılan 
kapıdan çıkarıla- 
bildiğine dikkati 
çeken Ustaer, 
“Eski tip ve anahtar
ları işlevselliğini 
kaybetmiş asansör
lere ise asansör 
tavanından müdehale 
edilebilir. İtfaiye 
görevlisi kabine 
asansör tavanından 
ulaşarak, fren sistem
ini boşaltatıp kapıları 
açabilir" dedi. 
Mahsur kalma 
olaylarında 
kabindekilerin 
havasız kalmasının 
söz konusu olmadı 
ğını ifade eden Usta 
er, eğitime katılan 
itfaiye personeline, 
asansör kapılarının 
nasıl açılacağını 
maket bir asansör 
kapısı üzerinde de 
uygulamalı olarak 
gösterdi.
Büyükşehir Belediye 
si AKOM Müdürü 
Cenalp Berkdemir de, 
itfaiyeciliğin sadece 
yangın söndürmekten 
ibaret olmadığını, 
bundan dolayı her 
turlu arama kurtarma
da da personele 
gerekli eğitimlerin 
verildiğini belirtti.

Leylek Dostu köylere 
75 Sevgi Yuvası

Bursa Valiliği başta 
olmak üzere, çok sa 
yıda kurumun destek 
verdiği "Leylek Dos 
tu Köyler Projesi" 
sürüyor.
Projeyi, Uluslararası 
Leylek Festivali'ne 
dönüştüren Uludağ 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İsmet 
Arıcı, önceki gün 
Karacabey'in Yenikra 
ağaç Köyü'ne 4 adet 
ahşap leylek yuvası 
dikilmesini sağladı. 
Yenikaraağaç'taki 
faaliyete Uluabat 
Gölü Leylek Dostu 
Köyler Projesi Koor 
dinatörü Prof. Dr. 
İsmet Arıcı ile eşi 
Franziska Arıcı'nın 
yanı sıra Bursa 
UEDAŞ İl Müdürü 
Talat Özen, Bursa 
Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü'nde gö 
revli Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Şube 
Müdürü Adnan Gen 
çer, köy halkı ve çok 
sayıda öğrenci 
katıldı.
Uluabat Gölü çevre 
sindeki köylerde 
bulunan elektrik 
şebekesinin, leylek 
ölümlerini önleyecek 

şekilde düzenlenme 
si için çaba harca 
yan Prof Dr. İsmet 
Arıcı, Yenikaraağaç 
Köyü'nde yenilenen 
ve kablolu hale geti 
rilen elektrik sistemi
nin tamamlanmasın
dan sonra, önceden 
hazırlanan 4 adet ah 
şap leylek yuva plat
formunun dikilme 
sinden duyduğu se 
vinci köy halkıyla 
paylaştı.
Projeye destek veren 
Talat Özen ve Adnan 
Gençer'e teşekkür 
eden Arıcı, bugüne 
kadar Uluabat Gölü 
çevresindeki 8 köy 
de, elektrik şebekesi 
nin kablolu sisteme 
dönüştürüldüğünü 
açıkladı. Toplam 75 
adet yuva platformu 
dikildiğini kaydeden 
Arıcı, "Bir ay sonra 
bölgemize gelecek 
leyleklerin güvenli 
biçimde yuva yap
malarına ve çoğal
malarına kucak açtık. 
Destek veren, emeği 
geçen herkesle bir
likte, köylerimizdeki 
duyarlı tüm vatan
daşlarımıza da 
teşekkür ediyorum" 
diye konuştu.
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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 
A A-011 Orhangazi Gürle 13300 M 2 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 hah arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Enguru 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 Engurü 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 
zeyitir) 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 kal 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 Gernsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-080 Kapaklı 596 M2 villa konut imarlı 110.000 YTL 
AA-086 Serbest Bölge 7000 M2 Yola cephe depolama 
irparlı 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

S ATILIKÇI FTLİ K
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

«ESHHESEESiaa»
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 Hamidıye 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 , pımapen 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, 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 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 Hamldiyo Mh. 114 M2 l.kat 3+1
bakımlı daire 60.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
barıyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.000 YTL 
EE-083 Eşref Dinçor Mh. 130M2 2.kat 
3+1 yoni 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
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
1 70.00'0 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 Hamidiyo 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 Hamldiyo Mh. 108 M2 4. Kat 3+1 doğalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamidiyo 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-
Iforll, 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 dalro
60.000 YTL
EE-194 Manastır 115 M2 2. Kat 3+1 bakımlı full dalro
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, 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 dö 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 müstakil ev
EE- Hisartepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Bahkpazarı 165 M2
2.katlı 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 Balıkpazari 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 Gernsaz 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 trlplex site İçi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-1410rhaniye M 200 M2 dupleks bakımlı süper manzara* 

250.000 YTL

EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripieks 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

NOÎ: Teletolagöröşmelerirt 
Kayıt tam irilmesi ra oluı 
»İ-PBIİMIİW
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İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun dün yapılan toplantısında konuşan Kaymakam Mehmet Baygül, 
“Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için sporun her türlü olanağını yaratmalıyız” dedi.

‘Gençlerimizi spora yönlendirmeliviz”
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Vermeyince akıl!....

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Spor Güvenlik 
Kurulu 2007 yılı 
toplantısını dün yaptı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün 
başkanlığında 
toplanan İlçe Spor 
Güvenlik Kurulu'na 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Spor Müdürü Burhan 
Arıkan, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt,-Sağlık 
Grup Başkanı Besim 
Çavuşoğlu., İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünat ile 
Gemlikspor, Öz 
Karadenizspor, 
Zeytinspor, 
Körfezspor ile Kumla 
Belediyespor başkan 
ve yöneticileri katıldı. 
Gemlik'teki sportif 
etkinliklerin masaya 
yatırıldığı toplantıda 
ortak görüş 
"Gençlere daha fazla 
spor yaptırma olanağı 
yaratmak" oldu.
toplantının açılışını 
yapan Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
her yönüyle sınırsız 
potansiyele sahip 
Gemlik'te çalışmanın 
ayrıcalık olduğunun 
altını çizerek yaptığı 
konuşmada; 
"Gençlerimizi kötü 
alışkanlıklardan koru
mak ve dinamik tut
mak için sporun her 
türlü olanağını yarat
mak bizim asli göre
vimizdir" dedi.
HALKIN KATILIMI 
ÖNEMLİ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
başarının halkı 
çekebildiği gibi, 
halkın olmaması 
durumunda başarının 
da gelmeyeceğini 
tüm spor kulüplerinin 
kabul etmesi 
gerektiğini savunarak 
gençlerin sadece 
futbol değil, tüm 
spor branşlarında 
yetiştirilmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Turgut, "Müsait alanı 
yeterli olmayan 
Gemlik'te belediye 
olarak okul bahçele 
rine spor alanları 
yaratmak için destek 
veriyoruz. Bu işe 
halkın gönüllü 
desteğini sağla

malıyız. Spor etkinlik
lerini halkımızın 
katılımını ne şekilde 
olursa olsun 
sağlamalıyız" dedi. 
Toplantıda alınan 
birinci konunun 
öncelikli olarak 
spor faaliyetlerine 
halkın katılımının 
sağlanması olduğu 
görüşünde 
birleşilirken, kulüp 
yöneticilerinin 
bilinçli kulüplerin 
bu konuda duyarlı 
hareket etmeleri ve 
kaliteyi üst seviyeye 
çıkarmalarının 
halkı statlara 
çekeceği belirtildi. 
SPOR OKULLARA 
İAY1LŞİN 
Sporun özellikle 
İlköğretim okulların
dan başlamak 
üzere yaygınlaştırıl
ması gerektiğinin 
de benimsendiği 
toplantıda ayrıca, 
ilçede bulunan 
spor kulüplerinin 
aralarında rekabeti 
oluşturmaları, 
gençlere yönelik 
spor okulları ve alan
ları yaratmak, başarı 
bekleniyorsa alt 
yapıya daha fazla 
önem verilmesi, 
amatörlüğü can
landırmak için daha 
fazla tesis yapılması 
ve sponsorluk 
hizmetlerinin benim
senmesinin faydalı 
olacağı görüşünde 
fikir birliğine varıldı. 
İlçede antrenman 
sahasının bulunma
ması sonucu 5 
takımın aynı yerde 
idman yapmak 
zorunda kaldığı için 
sıkıntılar yaşandığı 
ortaya çıkarken 
Kumsaz sahasının 

ise kulüpler için uzak 
olması nedeniyle 
tercih edilmediği 
bildirildi.
İlçe stadına her 
antrenman için 
para ödemek zorunda 
kaldıklarını ifade 
eden kulüp 
yöneticileri, takım
ların başarısı için 
sporcuların mutlaka 
idman yapmaları 
gerektiğini 
hatırlattılar.
ÖNEMLİ OLAN 
SPOR YAPMAK 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ise önemli olanın 
gençlere spor 
yaptırmak olduğunu 
belirterek, 
"Kulüplerin amacı 
geniş kitlelere 
spor yaptırmak 
ve sevdirmektir. 
Sadece futbola 
yönelmelerine 
katılmıyorum. 
Gemlikspor başkan
lığını yaptığım süre 
içinde kimseden 
maddi yardım ala
madım. Yönetim 
kurulu üyeleri takımın 
maçlarına gidip 
çocukları motive 
etmeleri onlara 
moral ve başarı 
kazandırır" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik'te hiçbir 

işadamının spor 
kulüplerine maddi 
destekte bulun
madığının da 
konuşulduğu 
toplantıda 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
Gemlikspor'a 
yaptığı desteklerden 
dolayı Kulüp 
Başkanı Faruk 
Güzel tarafından 
teşekkür edildi. 
STATTA ÖNLEM 
ALINACAK 
Gemlik İlçe 
Stadının diğer 
ilçe statlarına 
göre daha güvenli 
korunduğunun 
altını çizen kulüp 
başkanları gerekli 
önlemleri alan 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne de 
ayrıca teşekkür 
ettiler.
Statta küfürün 
önlenmesi, 
okulların spora 
daha fazla önem 
vermesi, halkın 
sportif 
etkinliklere 
katılımının artırılması 
görüşünde birleşen 
spor güvenlik 
kurulu, kulüplerin 
kaliteli sporcu 
yetiştirdiği takdirde 
başarının da 
geleceği görüşüldü.

Abbas Güçlü’nün “Genç Program” adlı seri 
halde Üniversiteler de gençlerle yaptığı sorulu 
- cevaplı her konuda konuşulan program, 
gecenin geç saatlerine kadar devam etmesine 
rağmen çok yararlı oluyor...

Çeşitli Üniversitelerde, yine çeşitli konuş
macılarla yapılan; Bazen Üniversite öğrenci
lerinin sert, hatta bazen de hakaret edici soru
lara konuşmacıların sakin ve olgunlukla 
verdikleri cevaplar beni de şaşırtıyor...

Son olarak Muğla Üniversitesinde konuş
macı olan Sayın Süleyman Demirel Cumhurbaş 
kanı, çok defa Başbakanlık yapması, bir çok 
siyasi olayda içinde veya kenarında olması 
sebebiyle gençler zaman zaman kırıcı da ola
bilecek sorularla Demirel’i karşılarına aldılar...

Bir soru; “Bu kadar işler yaptığınızı söylü 
yorsunuz, Yeğeniniz Yahya Demirel hayali ihra
cat, Murat Demirel bankanın içini boşaltırken 
nerede idiniz ?..

Aslında eski devlet adamları ulusal servet- 
sayıhrlar. Köşeye çekilmeleri israftır..

Sayın Bülent Ecevit’te öyleydi...
Demirel bir kenara çekilip ortamı seyretmiyor, 
birikimini cömertçe değerlendiriyor..

O gece üniversite gençleriyle beraberliğini 
naklen veren televizyon programı sayesinde 
milyonlarca vatandaşa doğru mesajlar verdi...

Her zaman sorulan türban konusu ona da 
soruldu..

Demirel türban yasağının yargı kararlarına 
dayandığını (Danıştay-Anayasa-Avrupa) dini ve 
siyasi simge özelliği taşımasından ileri geldiği
ni belirterek dolaylı desteğini şu ifadelerle 
açığa vurdu; “Bırakın bağlayan bağlasın, açan 
açsın ama okulda bir süre sonra başı bağlı olan 
“Ben inançlıyım, sen değilsin” iddiasına dönü 
yor iş.

Türkiye böyle ayrışmaya tahammül eder mi, 
| etsin mi? ...

Sonra da bir diyalog aktardı; Diyanet işleri 
Başkanı Ali Bardakoğlu na kızı sormuş;

“Baba türban mı takayım, okula mı gideyim. 
“Babası hiç düşünmeden” Oku...

Çünkü Kuran-ı Kerim “Oku” diye başlıyor, 
cevabını vermiş..

Aynı soruya daha önceki Diyanet işleri 
Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’da muhatap olmuş, 
o da kızına ayni yolu göstermiş...

Buna ait din bilginlerinin konuşmaları çok
tur...

Müftülerden Şuheyb Binşeyh ayni konuda 
zamanında şöyle konuşmuştu...

“Din alimi kendine şu soruyu sormalı; 
“Neden Tanrı kadını örtmek istedi” Cevap çok 
açık; Kadının haysiyetini, kişiliğini erkeğe karşı 
korumak için..

Eski dönemlerin aracı peçe idi-kapanmak 
idi..

Bu gün kadının haysiyetini, kişiliğini koru
ması için tek yol eğitim, öğretim,

Yani okuldur, okul... Modern hayatta kadın 
için en iyi korunma ,yüksek eğitimle elde edilen 
bilgilerdir.. Onun için kadınlarımız okumalıdır
lar...

Din kutsal bir mirastır.. Onu siyasete alet 
edenler, günaha girdiklerini bilmelidir..

İşte sayın okurlar; Bu işleri iyi bilenler bun
ları söylüyor.

Ama iyi bilmeyenler, buradan rant elde eden
ler, dini ticarete karıştıranlar, yobazlar, gericiler, 
karagözlüklerinin ardından cin gibi bakanlar 
başka şeyler..

Sen sen ol aklınla, vicdanınla doğruyu bulur
sun..

Eğer yanlış yolda isen, ben derim ki şeninde 
aklın kısa, “Vermeyince mamut, neylesin 
Mahmut” deyiminde olduğu gibi ben ne 
yapayım sana benim akılsız vatandaşım... 
Karanlıklarla yaşa...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Özürlü çocuklar meslek öğreniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özürlüler 
Okulu’nda başlayan 
meslek edindirme 
çalışmaları giderek 
amacına ulaşıyor. 
Kars aklı Cami 
altında bulunan 
Yeni Sümer 
Mağazaları atölyesinde 
kurs gören özürlü 
çocuklar ürettikleri 

ürünlerden para 
kazanmaya başladı. 
Okul Müdürü Tamer 
Sivri'nin girişimleri 
ile başlatılan 
çalışmalarda Sümer 
Mağazası sahibi 
Hüseyin Bağcı 
gözetiminde 
1,5 aydan bu yana 
çalışan özürlü 
çocukların diktiği 
ziyaretçi önlükleri 

siparişi veren 
firma tarafından 
ücreti ödenerek 
alındı.
Elde edilen gelirin 
malzeme masrafının 
çıkmasından sonra 
kalan kısmının 
kursu veren kişi 
ile özürlü çocuklar 
arasında eşit 
miktarda dağıtılacağı 
öğrenildi.

Express Kuaför açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bahkpazarı 1 Nolu 
Cadde üzerinde 
bayanların hizmetine 
açılan Express 
Bayan Kuaförünün 

açılışını DYP 
İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın yaptı. 
Saçlarının bakımını 
ve güzel görünmesini 
isteyen bayanların 

ilgi göstereceği 
Express Bayan 
Kuaförü'nü hizmete 
açan üç ortak en iyi 
hizmeti vermek için 
bayanları bekliyor. 
Muharrem Mülayim, 

Derya Vurucular 
ile Anıl Akşar'ın 
bir araya gelerek 
açtıkları işyerinde 
belirli günlerde 
bayanlara özel 
indirim uygulayacak.

Gazilerin aylıkları artıyor
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu, 
herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumu 
kapsamında bulun
mayan gazilerin 
şeref aylıklarının 
artırılmasını 
öngören yasa 
tasarısını 
benimsedi 
Tasarıya göre, 
istiklal Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara 
Vatani Hizmet 
Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması 
Hakkında Kanun 
uyarınca aylık 
bağlanan, Milli 
mücadeleye 
katılıp istiklal 
Madalyası alan, 
Kore Savaşı 
ve Kıbrıs Barış 
Harekatına katılan 
muharip gazilerden, 
herhangi bir 
sosyal güvenlik 

kurumundan 
aylık almayan 
ve zorunlu 
olarak sosyal 
güvenlik 
kurumlarından 
birine tabi 
olmayı gerektiren 
bir işte de 
çalışmayanlar, 16 
yaşından büyük 
işçiler için uygu
lanan 30 günlük net 
asgari ücret kadar 
maaş alacak. 
Bu kişilerin dul 
eşlerine ise bu 
tutarın yüzde 
75’i ödenecek. 
Buna göre yaklaşık 
51 bin gaziden, 
hiç bir sosyal 
güvenlik 
kurumundan maaş 
almayan yaklaşık 
10 bininin maaşı, 
264 YTL'den 
403 YTL’ye 
çıkacak.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seri katiller hakkında dava açıldı
Türkiye'yi dehşete düşüren ve çeşitli illerde bir hafta için 7 kişiyi öldüren seri katiller Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan 

hakkında, Gölbaşı'nda gerçekleştirdikleri olaylarla ilgili olarak 'iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle dava açıldı.
Türkiye'yi dehşete 
düşüren ve çeşitli 
illerde bir hafta için 
7 kişiyi öldüren seri 
katiller Yiğit Bekçe 
ve Mehmet 
Karahasan hakkında, 
Gölbaşı'nda gerçek
leştirdikleri olaylarla 
ilgili olarak 'iki kez 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis' 
istemiyle dava açıldı. 
Ankara 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi'ne 
açılan davanın 
iddianamesinde, 
inşaatlarda çalıştık
ları sırada tanıştıkları 
belirtilen Yiğit 
Bekçe ve Mehmet 
Karahasan’flın 
ilçemizde Balıkpazarı 
Mahallesi’nde Melih 
Süren'i yaraladıkları, 
Bursa Yalova 
girişinde Hüseyin 
Çalışkan'ı, 
Kocaeli D-100 
karayolu üzerinde 
Özcan Pişmaniye 
işyerinde Fatih Kılıç'ı, 
Hendek Kargalahan 
baba mevkinde 
Mehmet Çakır'ı ve 
Dursun Dere'yi,

Mersin'in Erdemli 
ilçesi Tömük 
Kasabasında Özcan 
markette Özcan 
Köse'yi, Mersin'in 
Tarsus ilçesi Çukur- 
bağ mevkinde TEM 
otoyolu üzerinde 
Bekir Ciritci'yi 
öldürdükleri belirtildi. 
İddianamede, Bekçe 
ve Karahasan'ın 
Mersin'in Tarsus 
llçesi'nde işlenen 
olayın ardından bu 
olayda yağma yoluyla 
elde geçirdikleri 33

NZ 802 plakalı araçla 
E-90 karayolunda 
Ankara Gölbaşı 
yönüne geldikleri, 
Gölbaşı llçesi'ne yak
laştıkları Shell petrol 
istasyonundan kul
landıkları araçlarına 
20 YTL tutarında 
benzin aldıkları, 
bu durumun işyeri 
kamera kayıtlarına 
yansıdığı kaydedildi. 
Bekçe ve 
Karahasan'ın 
daha sonra buradan 
ayrılarak yakında ve 

yol üzerinde bulunan 
maktül Enver Ayçık 
ve Necati Yücel 'in 
gece vardiyasında 
bulundukları AYPEK 
petrol istasyonuna 
geldikleri belirtilen 
iddianamede, 
Bekçe ve 
Karahasan'ın birlikte 
maktüllere 8-10 el 
ateş ettikleri belirtildi. 
İddianamede tanık 
olarak dinlenen 
Recep Aypek'in 
verdiği ifadede ise 
öldürülen Necati

Yücel'in Bekçe ve 
Karahasan'a 
'Yapmayın abi ne 
istiyorsanız vereyim" 
dediği bundan sonra 
daha fazla silah sesi 
duyduğunu belirttiği, 
sanıkların birbirlerine 
'Sen kaç el sıktın' 
diye sorduklarını 
birinin 5 el diğerinin 7 
el ateş ettiğini 
söyledikten sonra 
boş kovanları 
sayarak topladıklarını 
ve olay yerinden 
ayrıldıklarını anlattıği 
kaydedildi.
İddinamede, Bekçe 
ve Karahasan'ın 
maktüllerin üzerinde 
bulunan yaklaşık 
150-200 YTL kadar 
parayı aldıkları 
belirtildi. Esrar ve 
uyuşturucu kullandık
ları belirlenen 
Bekçe ve 
Karahasan'ın olaydan 
hemen sonra aynı 
otomobil ile izlerini 
kaybettirmek için 
İstanbul yönüne 
doğru gittikleri 
belirtilen iddinamede, 
emniyet güçlerince 

yapılan takip sonucu 
Kızılcahamam ilçe 
sınırları içerisinde 
yakalandıkları, 
yağmaladıkları ve 
kaçtıkları aracı da 
aynı mıntıkada 
yaktıkları ifade edildi. 
İddianamede, 
Bekçe ve Karahasan 
hakkında kasten 
adam öldürme 
suçunu düzenleyen 
TCK'nın 82/1-h 
gereği ikişer kez 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası, 'gece 
vakti birden fazla 
kişiyle silahlı yağma' 
suçunu düzenleyen 
TCK'nın 149/1 
maddesi uyarınca 
ikişer kez 10'ar yıldan 
15'er yıla kadar 
hapis cezası 
talep edildi.
İddinamede ayrıca 
sanıkların 
ruhsatsız silah 
bulundurmak ve 
uyuşturucu madde 
kullanmak suçların
dan da ayrı ayrı 
cezalandırılmaları 
istendi.

—3

KONFERANSA DAVET
“Ailede Sancı ve Mutluluk Ar ayışı^konulu 

konferansımıza tüm Gemlik halkı davetlidir.

ALTINOLUK DERGİSİ GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ
Konüşroacı: Araştırmacı * Yazar Ahmet TAŞGETİREN

16 Şubat 2007 Cuma Saat: 19.30 
GEMLİK BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ 
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İHALE İLANI
Biyo Kimya Otoanalizörü Cihazı Satın Alınacaktır

Bursa M, Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
Bio kimya otoanalizörü cihazı ihalesi alımı işi açık ihale üsülü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No 
1. İdarenin

: 2007 /10053

a) Adresi
b) Telefon ve Faks no
c) Elektronik posta adresi 
2. ihale konusu malın
a) Niteliği Türü ve miktarı 
b) Teslim Yeri (leri)
c) Teslim Tarihi

3. ihalenin
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve Saati

: Orhaniye Mah. Çevre Yolu üstü Gemlik BURSA
: 224 513 92 00 ■ 224 513 92 06-7
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

: ihale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Laboratuvarı ve Sahil Binası Laboratuvarı
: Sözleşmenin onayından sonra 15 gün içinde teslim edilecektir.
31.12.2007 tarihinde sona erecektir.

: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu Gemlik / BURSA 
: 15.03.2007 -10.30

4. ihaleye 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 ilgisine göre 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 bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.2.3 ihale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi
-Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. 

Bu cevaplar “marka.... model... cihazçı teklifimizin şartnameye uygurluk belgesi başlığı altında teklif veren firmanın 
başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi 
dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevap
lar orjinal dokümanları.ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri red 
edilecektir.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 yönetimin

dekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişil
iğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4.4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına 
ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. [hale konusuahmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına 

sahip olduğu sermaye şirketlerine 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 belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhüt
name

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçek

leştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer 
nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen 
bedelin yüzde 30 oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
. 4i3<2. Üretim imalat kapasitesi araştırma geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler

a) İstekli, imajatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler verilmesi
4'.3i3. isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı durumunu belgeleyeceklerdir. 

Bunun için firma teknik personel sayısı ve niteliklerini belirtir beyanname ile bu personelin eğitim belgeleri ve maaş bord 
rötarını Vereceklerdir.

4.3.4. Makine ve-diğer ekipmana ilişkin belgeler
Teklif edilecek cihaz yeni ve çalışır durumda olacaktır. Cihazın yaşının 5 (beş) yıl geçmemiş olması gerekmekte olup 

üretim târihi belgelerle de kanıtlanacaktır.
£3.5. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
>“Kit ve cihazların CE belgesi olmalıdır. Ayrıca TÜRKAK onaylı AT belgesi (EC sertifikası) ve Sağlık Bakanlığı tıbbi cihaz 

vetmalzeme kayıt sistemi veri tabanına uygun olduğuna dair belge teklif dosyasında verilecektir.
- Kitler 14 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliğine uygun şekilde 

üretilmiş veya ithal edilmiş olacaktır.
Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya 

Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite 
edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak resmi ve özel işlerde yapılan kit karşılığı cihaz âlimına ait işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma birimi Cumhuriyet Mah. Gemlik - BURSA 

adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dökümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 15.03.2007 tarihi saat 10.30 'a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu Gemlik Bursa 
adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 
sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere
ceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. B - 559
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Ek : 2? Kalem Kit Karşılığı Biyo Kimya otoanalizörü cihazı alımı ihalesi toplam 317.000 TEST
T- AKS 25.000 TEST 15-ALP 12.000 TEST
2- ÜRE 20.000 TEST 16- Ca 10.000 TEST
3- CREATİNİN 18.000 TEST 17-P 8.000 TEST
4- KOLESTEROL 20.000 TEST 18-COLlNESTERAZ. 4.000 TEST
5- HDL 14.000 TEST 19- DEMİR 1.000 TEST
6-LDL , 2.000 TEST 20- DEMİR BAĞLAMA 1.000 TEST
7- TRfeLİSERİD
8- ÜRİK ASİT

20.000 TEST
13.000 TEST

21- Na (SODYUM)
22- K (POTASYUM)

10.000 TEŞT
10.000 TEST

9- T. PROTEİN 
10-ALBUMIN , 
11- T. BİLIRUBİN
12- D. BILİRUBİN

10.000 TEST
10.000 TEST

23- CL (KLORÜR)
24- ASO

10.000 TEST
14.000 TEŞT

10.000 TEST 25- CRP 16.000 TEST
10.000 TEST 26- RF 14.000 TEST

13- SGOT(AST) 17.000 TEST 27- Hb.A1 C 1.000 TEST(
14-SGPT (ALT) 17.000 TEST

“Mortgage’de vergi 
teşviki olmaz11

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Mortgage 
kapsamında vergi 
teşviği konusuna 
ilişkin "Öyle bir teş 
vik düşünmediğim 
için hesap da yap
mıyorum. Olmaz 
inşallah" dedi. 
Unakıtan, görüşme 
öncesinde konuya 
ilişkin ahkam 
kesmenin doğru 
olmayacağını, 
sonucun hep birlikte 
görüleceğini söyledi. 
Tasarıya son şeklini 
TBMM Genel Kurulu 
nun vereceğini kay 
deden Unakıtan, bir 
soru üzerine, vergi 
teşviki konusuna 
sıcak bakmadığını 
bildirdi. Bunun 
nedeninin sorulması 
üzerine Unakıtan, 
benzer uygulamaları 
yapan ABD ve Al 
manya gibi ülkelerin 
uygulamadan mem
nun olmadıklarını ve 
dönmenin yolunu 
aradıklarını söyledi 
Vergi teşvikinin belli 
bir kesime uygu
lanacağına işaret 
eden Maliye Bakanı, 
bunun da vergide 
adaletsizlik 
yaratacağını kaydet
ti. Mortgage'dan 
yararlanacak vatan
daşlar için vergi 
teşvikinden ziyade

faizlerin düşmesinin 
önem taşıdığını 
ifade eden Unakıtan, 
bunun için de ülke 
riskinin ve enflas 
yonun düşürülmesi 
gerektiğini dile 
getirdi.
Mortgage ile ilgili 
olası vergi teşvikinin 
maliyetine yönelik 
soru üzerine de 
Bakan Unakıtan, 
"Öyle bir teşvik 
düşünmediğim için 
hesap da yapmıyo
rum. Öyle hesaba 
falan girmiyorum. 
Niye öyle lüzumsuz 
hesaplar yapayım? 
Öyle bir teşvik 
düşünmüyorum 
çünkü. Olmaz inşal
lah" diye konuştu. 
Maliye Bakanı, 
bir gazetecinin 
"Vergi teşviki 
yasaya girerse, 
bunu mali disiplinde 
gedik olarak mı 
algılayacağız?" 
sorusunu yanıt
larken de, her alınan 
karara karşı önlem 
gerektiğini 
belirterek, öyle bir 
durumda, koşula 
uygun çalışmaya 
başlayacaklarını 
söyledi. Unakıtan, . 
böyle bir teşvikin 
olmamasını 
"kuvvetle arzu 
ettiğini" tekrarladı.

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE İLAN 

ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM 
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Turizmcilerden Başkan Şahin’e 
‘Kongre Kenti’ teşekkürü

Bursa’da Baz gerginliği
Bursa Turizm 
Platformu üyeleri, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın Bursa’yı 
kongre şehri ilan 
etmesinde en büyük 
paya sahip olan 
Merinos Kentsel 
Dönüşüm Projesi’ni 
hayata geçiren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’e teşekkür etti. 
Bursa Turizm 
Platformu Üyeleri’nden 
Güney Marmara 
Turizm ve Otelciler 
Birliği (GÜMTOB) 
Başkanı Işık Uğurtuğ, 
Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Güney. 
Marmara Yürütme 
Kurulu Başkanı Haşan 
Erdem ve turizm işlet
mecisi Serdar Can, 
Başkan Şahin’i Tarihi 
Belediye Binası’nda 
ziyaret etti. 
Aralarında Uludağ 
Üniversitesi, İl Özel 
İdaresi, Kültür ve 
Turizm İl Müdürlü 
ğü’nün temsilcilerinin 
de yer aldığı platfor
mun çalışmaları 
hakkında Başkan 
Şahin’e bilgi veren 
üyeler adına konuşan 
Işık Uğurtuğ, kongre 
turizminin kenti 
kalkındıran unsurlar 
arasında yer aldığını, 
Bursa’nın da 
Büyükşehir Belediye 
si’nin Merinos’ta 
inşaatını sürdürdüğü 
Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi Projesi ile 
yakaladığı bu fırsatı en 
iyi şekilde değer
lendirmesi için çalışma 
başlattıklarını belirtti. 
Uğurtuğ, 24 Şubat 
Cumartesi günü 
Bursa’nın Türkiye’deki 
kongre turizmindeki 
paydan daha çok 
yararlanabilmesine 
yönelik fikir ahşve

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Karbaolıklampızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 9194

rişinin yapılacağı kon
feransa Lütfü Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı 
Genel Müdürü Orhan 
Sanus’un da konuş
macı olarak katıla
cağını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi 
yatırımlarıyla 
Bursa’nın turizmini 
kalkındırıyor 
TÜRSAB Güney 
Marmara Yürütme 
Kurulu Başkanı Haşan 
Erdem de, Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi Projesi 
ile Bursa’nın kongre 
şehri seçilmesini 
sağladığını belirterek, 
kentin turizm potan
siyelini artıracak 
bu tarihi fırsatın iyi 
değerlendirilmesi 
gerektiğini vurguladı. 
Erdem, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı 
yatırımlarla kent tur
izminin kalkınmasına 
yönelik çalışmaların
dan dolayı Başkan 
Şahin’e teşekkür 

ederken, “Büyükşehir 
Belediyesi’nin şu anda 
devam eden projeleri 
tamamlandığında 
Bursa, her alanda hak 
ettiği değeri fazlasıyla 
alacaktır. Bursa-lstan- 
bul arasını 75 dakikaya 
düşürecek çalışmanız, 
tarihi ve kültürel mirası 
yaşatan projeleriniz, 
Kent Meydanı ve 
diğer ulaşım yatırım
larınızla başlattığınız 
‘marka kent’ olma yol
undaki gayretiniz biz 
turizmcileri de 
heyecanlandırıyor.” 
diye konuştu.
Başkan Şahin’in 
mutluluğu 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin 
ise Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
katkılarıyla gerçek
leştirdikleri Merinos 
Projesi’ninf Bursa’daki 
en önemli kentsel 
dönüşüm projesi 
olmasının yânı sıra 
Atatürk Kongre Ve Kül 
tür Merkezcile de ken 
tin kongre turizmindeki 
eksiğini de gidereceği
ni söyledi. Altyapı, 
ulaşım ve çevre sorun
larını çözmek için çalış 
tıkları Bursa’nın dünya 
kenti olması yönünde 
yaptıkları yatırımların 
tamamlandığında 
değerlerinin daha da 
ortaya çıkacağını ifade 
eden Şahin, “Altının 
kıymetini sarraf daha 
bilir. Siz de daha ta 
marnlanmadan Atatürk 
Kongre Kültür Merke 
zi’nin Bursa’ya sağlay
acağı katkıyı şimdiden 
görenlerdensiniz. İşte 
bütün bu gerçek
leştirdiklerimiz bir 
ufuk meselesi.” dedi

Bursa’da, mahalleleri 
ne 8 sene önce takılan 
baz istasyonunu 
protesto etmek için 
yürüyüş yapmak 
isteyen bir grup kadın, 
jandarma ekiplerinin 
müdahalesiyle 
dağıtıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
llçesi'ne bağlı 
Mehmet Akif 
Mahallesi'nde oturan 
bir grup kadın, aynı 
semtte Mustafa 
özipek’e ait evin çatı 
katına takılan baz 
istasyonunu protesto 
etmek için biraraya 
gedi. Kanser olacak
larını iddia eden yak
laşık 50 kadar kadın, 
ellerindeki pankartlarla 
mahalle meydanına 
kadar yürümek istedi. 
Yolu 2 taraflı kesen 
jandarma ekipleri, 
kadınların izinsiz 
yürüyüşüne engel 
oldu.
Jandarma ekipleri 
tarafından dağıtılarak

Emniyet Teşkilatına 20 bin kadro
Taşrada görev yapmak 
üzere 20 bin yeni 
polis alınacak.
Konuya ilişkin tasarı, 
Meclis Plan ve 
Bütçe Komisyonu'nda 
kabul edildi.
Tasarıyla, Emniyet 
Genel Müdürlüğü taşra

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO: 2006/169
Davacı Üzeyir Kaya tarafından davalı Maliye Hâzinesi ve Orman 

Genel Müdürlüğü ve Umurbey Belediye Başkanlığı aleyhine açılan 
senetsizden tescil davasının yapılan tensibi sırasında:

Gemlik ilçesi Umurbey Köyü Hepice mevkiinde kain doğusu 
çalılık, kısmen Yusuf Demircan’a ait 2379 nolu kadastro parseli, 
batısı İsmail Kandıra’ya ait 8409 nolu kadastro parseli, kuzeyi kısmen 
çalılık, kısmen Selahattin Yılmaz ‘a ait 2375 nolu kadastro parseli, ve 
kısmen Ali Kaya’ya ait 2377 nolu kadastro parseli, kısmen Hacer 
Bayer ‘e ait 2378 nolu kadastro parseli, güneyi: Belediyeye ait taşın
maz ile çevrili taşınmazın davacı ÜZEYİR KAYA tarafından senetsiz
den tescili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak 
iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
Mahkememizin 2006/169 esas sayılı dosyasına itirazda bulunmaları 
ilan olunur.15.02.2007 B - 718

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden tescil olunan 
10.11.2006 tarihli 06160400EX055481 nolu 

Gümrük Çıkış Beyannamesi aslı kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

BMS İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.B
ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

evlerine gitmeleri 
istenen kadınlar 
olaysız şekilde dağıldı. 
Bayanların yürüyüş 
sırasında açmak 
istedikleri pankartlara 
jandarma el koydu. 
Öte yandan bir çay 
bahçesinde semt 
sakinleriyle biraraya 
gelerek şikayetlerini 
dinliyen jandarma 
yetkilileri, problemin 
hukuki işlemler 
çerçevesinde çözülme 
sinin daha faydalı 

teşkilatında kullanıl
mak üzere 20 bin 
polis memuru 
kadrosu ihdas 
ediliyor.
Milli Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül, Avrupa 
Birliği ülkelerinde 
250 kişiye bir polis

olacağı konusunda 
mahalleliyi uyardı. 
Ev sahibi Mustafa 
Özipek ise "Eğer 
sağlık açısından bir 
tehdit oluşturuyorsa 
bir an önce gerekli 
yerlere başvurup bazın 
sökülmesini 
isteyeceğim" dedi. 
Vatandaşlar, 
GSM şirketinin 
Özipek'ten tazminat 
istemesi durumunda 
zararını karşılayacak
larını söyledi. ı 

düştüğünü, Türkiye'de 
ise bu rakamın 296 
kişiye bir polis 
olduğunu bildirdi. 
Gönül, yeni 20 bin 
kadroyla polis 
memuru açığının 
kapatılmasının amaç
landığını belirtti.
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Başesgioğlu: “SSK
maliyetlerini azaltacağız”
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
SSK priminin 
indirilmesi ile ilgili, 
"Daha 10 puan, 5 
puan gibi rakamsal 
bir ifade söz konusu 
değil ama bir 
şekilde maliyetleri 
azaltma konusunda 
hedefimiz var" dedi. 
Türkiye'nin en 
önemli sorunlarından 
birisinin işsizlik 
ve istihdamın 
geliştirilmesi 
olduğunu söyleyen 
Başesgioğlu, bunu 
başından beri 
kendilerine öncelikli 
hedef olarak koyduk

larını ifade etti.
İşsizliği yenmek için 
sadece ekonomik 
büyümenin yeterli 
olmadığını vurgu
layan Baseşgioğlu 
ayrıca iş gücü 
piyasasına müdahil 
olmak ve aktif 
istihdam politikaları 
uygulamak 
gerektiğini kaydetti. 
Başesgioğlu bu

noktadan hareket 
ederek Türkiye'deki 
işletmelerin rekabet
lerini engelleyen 
hususları ve iş gücü 
piyasasında hangi 
katılıklar olduğunu 
belirlemeye dönük 
kapsamlı bir çalışma 
yaptıklarım bildirdi. 
Başesgioğlu, 
"Bu kapsamlı paket 
içerisinde henüz 
daha netleşmemiş 
olmakla birlikte 
öncelikle istihdam 
maliyetleri nerelere 
çekilebilir, SSK 
primleri, vergilerde 
neler yapılabilir buna 
bakıyoruz. Buradaki 
hedefimiz bizim, genç 
işsizlerdir. Türkiye'de 
genç işsizler 
hedefiyle biz bu 
indirimleri veya 
devletin yapabileceği 
fedakarlıkları çalışıy
oruz" diye konuştu. 
Başesgioğlu, söz 
konusu çalışmanın 
bir çok yasal ve 
kurumsal tartışmayı 
gerektirdiğini, 
4-5 bakanlık

arasında bu çalış
maları sürdürdükleri
ni ifade ederek, 
çalışma belli olgun
luğa geldiğinde 
sosyal taraflarla 
paylaşacaklarını 
kaydetti.
"SSK priminin 2013'e 
kadar 10 puan 
indirileceği şeklinde 
bir duyum var. Bu 
doğru mu?" şeklinde
ki soruya karşılık 
Başesgioğlu, "Daha

10 puan, 5 puan 
gibi rakamsal bir 
ifade söz konusu 
değil ama bir 
şekilde maliyetleri 
azaltma konusunda 
hedefimiz var. Buna 
aktüeryal hesap 
çerçevesinde bak
mamız lazım. Nereye 
kadar inebilir, bunun 
karşılığı ne olur, bun
ları hesap sonunda 
göreceğiz" yanıtını 
verdi

İ BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN j Kapasite
kullanımı

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kirdama Hianetlen^
g

yüzde

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 3

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

ACİL SATILIK 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 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ 3 Ayn 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, Kaska Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

£

ı

78,5 oldu

imalat sanayinde 
kapasite kullanımı, 
ocak ayında yüzde 
78.5 oldu. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK), İmalat 
Sanayinde Eğilimler 
2007 Ocak Ayı 
Sonuçları’nı açıkladı. 
Ocak ayı ilk geçici 
sonuçlarına göre, 
2006 yılı Ocak 
ayında yüzde 75.4 
olan üretim değeri 
ağırlıklı kapasite 
kullanım oram 3.1 
puan artarak bu yılın 
ocak ayında yüzde 
78.5 olarak 
hesaplandı.

Dünden devam...
2. TAŞIT ARAÇLARINDA 
UYGULANACAK VERGİ ORANLARI 
5228 sayılı kanunun yayımı tarihini 

izleyen üçüncü gün olan 3/8/2004 tarihin
den itibaren ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı 
listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki 
araçlarda vergi oranlan; silindir hacmi 1600 
cm3'ü geçmeyenlerde % 30, 1600 cm3'ü 
geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerde 
%52, 2000 cm3'ü geçenlerde de % 75 olarak 
tespit edilmiştir.

Öte yandan aynı maddeyle, (II) sayılı list
edeki 87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alan 
kayıt ve tescile tabi araçların vergi oranları 
da farklılaştırılmışım Yapılan düzenlemeye 
göre 87.04 G.T.İ.P. numaralan eşya taşı
maya mahsus motorlu taşıtlardan azami 
yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçenler ile 
azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı 
geçmemekle birlikte, sürücü sırasında 
başka oturma yeri veya sürücü sırası dışın
da yanda pencereleri olmayan araçların %4 
olan vergi oranı değişmemiştir.

Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı 
geçmeyip, sürücü sırasından başka otuma 
yeri veya sürücü sırası dışında yanda 
pencereleri olan araçların vergi oranlan;

- Kapalı kasalı olup silindir hacmi 3000 
cm3*ü geçmeyenlerde % 10, 3000 cm3'ü 
geçen fakat 4000 cm3'ü geçmeyenlerde % 
52, 4000 cm3’ü geçenlerde %75,

- Açık kasalı veya kasasız (çıplak şasi) 
olup silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyen
lerde % 4. 3200 cm3'ü geçen fakat 4000 
cm3'ü geçmeyenlerde %52, 4000cm3'ü 
geçenlerde %75, olarak belirlenmiştir.

3.87.04 TARİFE POZİSYONUNDAKİLERE 
DÖNÜŞTÜRÜLEN ARAÇLAR 
İÇİN ÖTV TARHİYATI
5228 SAYILI Kanunun 23 ncü madde

siyle, Kanunun yayımını izleyen üçüncü 
gün yürürlüğe girmek üzere ÖTV 
Kanununun 15/2-b maddesi değiştirilmiştir. 
Bu nedenle 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğin 
(15.3.) bölümüne aşağıdaki ikinci paragraf 
eklenmiştir.

"Öte yandan 5228 sayılı Kanunun Resmi 
Gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 
üçüncü gün olan 3/8/2004 tarihinden 
itibaren, Kanu na ekli (II) sayılı listedeki 
kayıt ve tescile tabi araçların ilk iktisap tari
hinden itibaren beş yıl içinde 87.04 
("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonun
da yer alan mallara dönüş türülmesi 
halinde de, daha önce ödenen vergi mah
sup edilmek suretiyle bu malların ilk iktis
abında ki matrah esas alınarak değişiklik 
uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapı
landan, değişikliğin kayıt ve tescili tari
hinde dönüştürülen mal için geçerli olan 
oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacaktır. 
Örneğin 87.04 tarife pozisyonundaki

"Diğerleri grubunda yer alan ; azami 
yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, 
sürücü sırasından başka oturma yeri veya 
sürücü sırası dışında yanda pencereleri 
bulunan açık kasalı ve motor silindir hacmi 
3200 cm3'ün altında olan bir aracın ilk iktis
ap tarihinden itibaren beş yıl içinde kapalı 
kasalı araca dönüştürülmesi halinde, ilk 
iktisaptaki matrah üzerinden, dönüşüm tari
hinde bu araçlar için geçerli olan orana 
göre ÖTV hesaplanacak ve ilk iktisapta 
ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle 
değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil 
işlemi yapılandan tahsil edilecektir."

flöRTn ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN-OKUTUN ABONE OLUN
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2 milyon 415 kişi işsiz
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Türkiye genelinde 
işsiz sayısının 
2006'nın Kasım döne
minde, önceki yılın 
aynı dönemine göre 
196 bin kişi azalarak 2 
milyon 415 bin kişiye 
düştüğünü bildirdi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumunun üçer 
aylık dönemler 
itibarıyla her ay 
kamuoyuna duyur
duğu Hanehalkı 
İşgücü Anketinin 
(Ekim-Kasım-Arahk 
2006) dönemini kap
sayan "Kasım 2006" 
sonuçlarını açıklandı. 
Buna göre geçen yıl 
Kasım döneminde 
Türkiye'de kurumsal 
olmayan sivil nüfus, 
2005'in aynı dönem
ine göre 951 bin kişi
lik artışla 72 milyon 
957 bin kişiye, kurum
sal olmayan çalışma 
çağındaki nüfus da 
854 bin kişi artarak 52 
milyon kişiye çıktı.

Emeklinin TÜFE talebine olumsuz yanıt
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), işçi 
emekli aylıklarının 
Aralık 1999-Haziran 
2002 arasında, aynı 
dönemdeki TÜFE 
oranı kadar artırıl 
dığını, fark ödenme 
sinin mükerrer 
ödemeye yol aça
cağını bildirdi 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
(TİED) Karabük 
Şubesi yetkilileri 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin'e 
bir yazı iletti. 
Emeklilerin, "TÜFE 
uygulamasından kay
naklanan alacakları 
bulunduğu" iddia 
edilen yazıda, ayrıca 
işçi emekli aylıkları 
arasında denge 
sağlayacak olan

2006'nın Kasım döne
minde istihdam 
edilenlerin sayısı, 
2005'in aynı dönem
ine göre 713 bin kişi 
artarak 22 milyon 641 
bin kişiye ulaştı. 
Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 8 bin, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı ise 705 bin kişi 
arttı. Söz konusu 
dönemde, istihdam 
edilenlerin yüzde 
26,2'si tarım, yüzde 
20,5'i sanayi, yüzde 

intibak yasası 
konusunda bir an 
önce düzenleme 
yapılması istendi. 
Talepleri Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı nezdinde 
incelettiren Şahin, 
SGK tarafından 
gönderilen yazıyı 
TİED Karabük

6,1'i inşaat, yüzde 
47,2'si ise hizmetler 
sektöründe bulunuy
or. Önceki yılın aynı 
dönemi ile 
karşılaştırıldığında, 
tarım sektöründeki 
istihdam payının 0,8 
puan azaldığı, 
hizmetler sektörünün 
payının değişmediği 
ve inşaat sektörünün 
payının ise 0,6 puan 
arttığı görüldü. 
İşsizlik oranı azaldı 
İşsizlik oranı ise 
2005'in aynı dönem

Şubesine iletti 
Emeklilerin "TÜFE 
uygulamasından 
kaynaklanan alacağı 
bulunduğu yönünde
ki" talebe SGK'nın 
verdiği cevapta, 
SSK'nın, emekli 
aylıklarını Aralık 
1999-Haziran 
2002 arasında 
yüzde 174 

ine göre geçen yıl 
Kasım döneminde 1 
puanlık azalışla yüzde 
9,6 seviyesinde 
gerçekleşti.
2005 Kasım döne
minde işsizlik oranı 
yüzde 10,6 idi.
Kentsel yerlerde işsi
zlik oranı 1,1 puanlık 
azalışla yüzde 11,7, 
kırsal yerlerde de 0,9 
puanlık azalışla yüzde 
6,5 oldu.Türkiye 
genelinde işsiz sayısı, 
2005'in aynı dönem
ine göre 196 bin 
kişi azalarak 2 
milyon 415 bin kişiye 
düştü. İşsizlerin 
70,3’ü erkek nüfustan 
oluşurken, işsizlerin 
yüzde 54,4'ü lise altı 
eğitimli durumda 
bulunuyor.
TÜİK'e göre, kayıt dışı 
istihdam edilenlerin 
oranı, 2006'nın Kasım 
döneminde önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 1,5 puanlık aza
lışla yüzde 48 olarak 
gerçekleşti.

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@hotmail.com

Doğalgaz Faturalandırmasındaki 
İstikrarsızlık

Gemlik'in en iyi kazançlarından bir tanesi 
de şüphesiz, doğalgaz gibi bir kolaylığa 
sahip olmasıdır.

Her ne kadar geç gelse de bugün birçok 
kişi bunun rahatlığını yaşıyor.

Ancak nedense fatura dönemleri bir türlü 
rayına oturtulamadı. Ben yaklaşık dört aydır 
doğalgaz kullanıyorum. Her ay fatura 
ödemelerini farklı tarih dilimlerinde ödüyo
rum. Kasım ayında ilk faturamı 40 gün 
sonra , Aralık ayı faturamı, 28 gün sonra 
gelen ocak ayı faturamı ödedim.

Bu (şubat) ay ki faturam ise 20 gün
lükken geldi. Oysa fatura kesimi her ay 
standart bir tarihte gerçekleşir.

Hadi diyelim ki sistem daha yeni ve tam 
anlamıyla düzen sağlanamadı.

Fakat aradaki farklılıklar çok net.
Yetkililerden öğrendiğime göre GEMDAŞ, 

sayaç okumak için dört kişiyi görevlendir 
miş. Belki de kişi sayısı yetersizliğinden 
kaynaklanıyordur bu zaman açıklıkları?

Böyle bir konuyu gündeme taşımamın en 
önemli sebebi ise halkımızın maddi duru
mudur.

Gemlik'te çoğu insan kiracı ve aylıkla 
geçiniyor.

Emeklilerde azımsanamayacak kadar 
çok. Emekliler 17-25 tarihleri arasında aylık
larını alıyorlar.

Bu yüzden ödemeler esnasında çevrem
den de gözlemlediğim kadarıyla sıkıntı 
yaşanıyor.

Faturalandırma dönemi periyodik zaman
lara denk getirilip, bir de istikrar sağlanırsa 
artık kargaşa yaşanmayacağı inancındayım.

oranında artırdığı 
kaydedildi. 
Bu oranın, 
aynı dönemde 
gerçekleştirilen 
TÜFE oranıyla aynı 
olduğu kaydedilen 
yazıda, bu nedenle 
fark ödenmesi 
halinde mükerrer 
ödeme olacağı 
belirtildi

Günlerdir "Bir ve İki Nolu" Caddelerde 
içme suyu boruları döşeniyor.

Bu sebepten de Manastır tarafından 
gelenler Atatürk Kordonu’nu kullanıyor. 
Doğal olarak otobüslerde bu güzergahtan 
geçmek zorunda.

Her fırsatta dile getirdiğim gibi o güzelim 
sahil otopark olmuş durumda.

Sağlı sollu konulan araçlar sıkıntıyı daha 
da arttıyor.

Bir de bu yetmezmiş gibi bu yola karşı 
istikametten yani İtalyan Restaurantın 
oradan girenler var.

Benim dikkatimi çeken bu kadar karmaşa 
ve yoğunluğa rağmen nedense trafik 
polisinin bulunmaması.

Bu yolu kullananlar çok iyi bilir ki burada 
her gün karmaşıklığın içerisinde boğuşu 
yoruz.

En azından aksi istikamete bir levha ve 
bir iki trafik polisinin görevlendirilmesi bu 
geçici sıkıntıyı en aza indirir diye düşünüyo
rum.

ELEMANLAR ARANIYOR

Bilgisayar kullanabilen 
KASİYER BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır.
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

<..* Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
i t Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

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

_________www.elkoyun.com

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır

513 96 83 GEMLİK

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

HALİME DEMİR

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez' internetle ■gemlikkorfezgazetesi.Nm

mailto:yeldabykz@hotmail.com
http://www.elkoyun.com
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Kalbinizi seviyorsanız 
aşık olmanız gerekiyor
Karşılıklı ve iyi yaşa 
nan aşkın, "mutluluk 
hormonu"nu artıra 
rak kalbi koruduğu 
ve güçlendirdiği 
belirtildi.
Çukurova Üniversite
si Tıp Fakültesi Gö 
ğüs Kalp ve Damar 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. M. Şah 
Topcuoğlu, "kalbini 
sevenlere aşık 
olmayı" önerdi.
Topçuoğlu, Dünya 
Sağlık Teşkilatının 
yaptığı araştırmada, 
kalp hastalıklarına 
bağlı ölümlerde 
Türkiye'nin ilk 
sıralarda olduğunun 
belirlendiğini, bunun 
temelinde ise yaşam 
koşullarının giderek 
yıpratıcı olmasının 
yanında aşırı reka
betçi, maddeci ve 
sevgisiz toplumun 
bulunduğunu belirtti. 
Kalp hastalarına 
ilaçlı tedavinin yanı 
sıra yaşam tarzı 
konusunda öneril
erde bulunduklarını

| hatırlatan İopçuoğlü, 
' bunlar arasında ilk 

sırayı da aşkın, sev
menin ve sevilmenin 
aldığını, ancak aşkm 
da "platonik ve ben
cil olmayanını." 
önerdiklerini bildirdi. 
Karşılıklı ve iyi 
yaşanan aşkın, 
endorfin denilen 
mutluluk hormonunu 

ŞİİRKÖŞESİ BAYDAR

GENÇLİK
Şu gençlik alemi ne kadar güzel 
Gençlik alemini severim ezel 
Gençler yeryüzünde salınır gezer 
Sanki geçler başar değilmiş gibi

Kırkına varınca dişi dökülür 
Kocar artık damarları sökülür
Altmışa çıkınca beli bükülür 
Gençlik alemini görmemiş gibi

Gönül mahzun artık yatmış yatağa 
Meyli kalmamıştır bahçeye bağa 
Dönemez olur sola ve sağa
Şu dünyada hayat sürmemiş gibi

Son deminde gelir yatağa düşer
Gidemez dışarı altına yapar
Bir damla su için tedbiri şaşar 
Nice buzlu şerbet içmemiş gibi

Kabristanda tabutunu açarlar 
Kürekle üstüne toprak saçarlar 
Ahbablar geri dönüp kazarlar 
Seninle dostluk kurmamış gibi

Demir AH der ki işte böyle halimiz 
Kurur bir gün yaprağımız dalımız 
O suale cevap bulmaz dilimiz 
Bir gün ilim tahsil etmemiş gibi

artırarak kalbi 
güçlendirdiğini 
belirten Topçuoğlu, 
"Endorfin, damar
ların iç tabakasında 
bulunan ve endotel 
denen kısmın iyi 
çalışmasını ve yararlı 
maddeler salgıla
masını sağlıyor. Bu 
maddeler ise damar
ları genişleterek 
kalbe daha fazla kan 
pompalanmasına 
imkan tanıyor. Bu 
sayede, kalp krizi ve 
felce neden olan 
damar içi pıhtı oluşu
mu önleniyor" dedi. 
Topçuoğlu, aşkın, 
bağışıklık sistemini 
de güçlendirerek, 
inflamasyon denilen 
iltihabi oluşumları 
engellediğini ifade 
ederek, "Bu sayede, 
gerek kalp gerekse 
beyin damarlarımızı 
bozan ve kalp krizine 
ve felç olmaya yol 
açan ateroskleroz 
dediğimiz damar 
sertliği önlenir" 
dedi.
İlaç Gibi...
İopçuoğı'u, kaıp 
damarları tıkanıklığı 
nedeni ile balon ya 
da stent uygulaması 
gerçekleştirilen 
veya by pass 
yapılmış hastalara 
da aşkın, yapılan 
işlemin başarıya 
ulaşması açısından 
olumlu etki yaptığına 
dikkat çekti. Karamsar olanlar uykuyu

daha çok seviyor
6-10 saat arası 
uykunun normal 
olduğunu belirten 
Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Faruk 
Yorulmaz, 
"Karamsar kişilerin 
daha çok iyimser 
kişilerin ise daha 
az uykuya ihtiyaç

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE 
BEYNELMİLEL

TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER 
IRAK 

duyduğu belirlen
miştir" dedi.
Uyku ile kilo alma 
arasında bağlantı 
olduğunu belirten 
Yorulmaz, geceleri 
5 saat veya daha 

az uyuyan kadınların 
obez olma riskinin 
7 saat uyuyanlara 
göre yüzde 15 daha 
fazla olduğunu 
söylüyor.

Seanslar
11.30- 14.00- 16.30- 20.00
14.15 - 16.30 - 20.15
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
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Çayın damarları
Berlin Üniversitesi'n- 
den, Mairo Lorenz ve 
arkadaşlarının Euro 
pean Heart Journal'ın 
son sayısında yayın
lanacak çalışmaların 
da, çayın damarların iç 
tabakasının (endotel) 
fonksiyonunu düzelt
tiği ortaya çıktı. 
Bir grup gönüllü 
üzerinde yapılan çalış
malarda çaya süt 
katılmasının çayın 
bu önemli koruyucu 
etkisini ortadan 
kaldırdığı anlaşıldı. 
Araştırmacılar, çalış
maya katılan gönül
lülerde kol atar 
damarında 500 mİ taze 
çay içilmesinden 2 
saat sonra yüksek

İncelik ve zarafete 
önem veren kadınlar 
özellikle yaz ayların
da daha güzel ve 
bakımlı görünmek 
için bu aylardan 
itibaren diyet 
yapmaya başlıyor. 
Kozmetiğe 
milyonlarca lira 
harcayan kadınlar, 
yaz aylarına 
kadar zayıflamak, 
mümkünse bir kaç 
beden incelmek
peşinde. 
Peki bunu

etkisi var

rezolüsyonlu damar 
ultrasonu kullanarak 
damarlarda ortaya 
çıkan akıma bağlı çap 
genişlemesini inceledi 
ve aynı ölçümler aynı 
ölçüde çaya yüzde 10 
süt katılarak tekrar
landı.
Damarlarda olan

genişlemenin sütsüz 
içilen çayda anlamlı 
olarak daha fazla 
olduğu ortaya çıktı. 
Daha önce deneysel 
olarak yapılan ve aynı 
sonuçları ortaya 
çıkaran çalışmalar da, 
çayın damarları 
koruyucu etkisini bil-

imsel olarak göstermiş 
bulunuyor.
Araştırmacılar, 
Ingiltere gibi damar 
sertliğinin ve çay tüke
timinin yüksek olduğu 
ülkelerde çayın 
koruyucu etkisinin 
olmamasını çaya 
katılan süt ile açıklıyor. 
Araştırmacılar, siyah 
ve yeşil çay arasında 
bir fark olup 
olmadığını incelemeye 
devam ettiklerini 
belirtiyorlar. Yeşil çay 
içinde catechin oranın 
daha yüksek olduğu 
ve catechinin 
damarları koruyucu 
etkisi bilimsel olarak 
daha önce ortaya 
konulmuştu.

Tansiyonunuzu 
sebze yiyerek 

düşürün

I I
I

yaparken nelere Bazı kadınlar

i bilinçli yapın

dikkat etmek 
gerekiyor?

uzman kontrolünde 
zayıflama programı

seçerken, 
bazıları da 
medyadaki diyet 
reçetelerini doğru 
adres olarak 
görüyor.
Diyetisyenler, 
boi su içıiıııesiııi, 
sebze ve meyve 
ağırlıklı öğünler 
tüketilmesini; yağlı 
gıdalar, hamur işi ve 
kızartmalardan ise 
uzak durulmasını; 
az ve sık yemek
yenmesini tavsiye 
ediyor.

Londra’daki 
Imperial Coilege 
tarafından 
gerçekleştirilen 
araştırmada; 
40-59 yaş 
grubundaki 
4 bin 680 kişinin 
beslenme 
alışkanlıkları 
izlendi.
Sebze yiyenlerde 
yüksek tansiyon 
sorununun 
daha az 
görüldüğüne 
dikkat çeken

uzmanlar, 
bunda sebzede 
bulunan amino 
asitler ya da 
magnezyum 
gibi maddelerin 
etkili 
olabileceğine 
işaret etti.
Ancak et yemenin .♦ 
yüksek tansiyonla 
ilişkisi bulunduğuna 
ve yüksek 
tansiyona yol 
açtığına dair bir 
delil olmadığı da 
belirtildi.

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 1212
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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. 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 1414
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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 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

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 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 614 36 50

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

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

NÖBETÇİ ECZANE
16 Şubat 2007 Cuma 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 20 05 GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2674 

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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Ozdilek’te nostalji gecesi
Özdilek A.Ş., 
14 Şubat Sevgililer 
günü nedeniyle 
düzenlenen yemek 
armağanında, 
25 yıl ve üzeri evli, 
20 müşterisini 
Özdilek Restoranında 
özel bir akşam 
yemeğinde ağırladı. 
Firmanın Sevgililer 
Günü nedeniyle 
düzenlediği armağan 
yemeğe başvuran 
ilk 20 kişi katıldı. 
20 çift, özdilek 
Alışveriş Merkezi’nde 
sürpriz hediyeler ve 
lezzetli bir akşam 

yemeği ile Sevgililer 
Günü'nü kutladı.
KAYMAKAM VE 
BELEDİYE BAŞKANI 
DA KATILDI 
Özel gecenin 
konukları arasında 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile eşi Asiye 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve eşi Nuriye 
Turgut da vardı. 
İçlerinde huzurevi 
sakinlerinden dokuz 
çiftinde yer aldığı 
gecede, müzik 
gurubunun romantik 
şarkıları eşliğinde

Hi;i w KfiPfiLI SALONLARIMIZLA 2007 HU SEZONÜ KfiîlTlfiRIMIZ W

DUGUN 4 NİKAH 4 SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YEMEKLI-YEMEKSIZ HİZMETİNİZDEYİZ
Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak • GEMLİK
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Mi JJ 
MVOİ

OT HU K; Y-S
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Bursa Simgelerini arıyor
Bursa İl Özel İdaresi, Bursa'nın 'kendi figürü olabilecek sem 

bol ürünlerle' herkes tarafından kolayca algılanmasını, simge
lenmesini ve tanınmasını sağlamak için 'Hediyelik Eşya 
Tasarım Yarışması' düzenliyor. 7 dalda düzenlenecek yarış
manın sonuçlarının 6 Nisan 2007 tarihinde açıklanacağı, dere
ceye giren eser sahiplerine para ödülleri verileceği bildirildi. 
Başvurular, 30 Mart 2007 Cuma günü saat 17.00'ye kadar İl 
Özel İdaresi binasına elden teslim edilecek. Haberi sayfa 7’de

Mimarlar Odasından “Tarih içinde 
Bursa’da Kentsel ve Mimari 

Gelişmeler’ konulu konferansa davet
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği tarafından düzenlenen 

"Tarih içinde Bursa’da Kentsel ve Mimari Gelişmeler" konulu 
konferans bugün Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 
Toplantı Salonu’nda saat 13.oo’de başlayacak. Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu konuşmacı olarak katılacağı konferansa 
tüm Gemlik halkının davetli olduğu belirtildi.. Haberi syf 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
17 Şubat 2007 Cumartesi info@geinlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Fabrika ö 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

Gemlik Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi'ni pilot okul seçen Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez ve Garnizon Komutanlığı bir dizi destek faaliyetinde bulundu.

Askeri Veteriner Okulu'ndan eğitime destek
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı

Heykel’e kadar çıkmak......
Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut’un makamında muhtarlar ve 
Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ yet 
kilileriyle yapılan toplantıda Gemlik’in taşı
ma konusundaki yakınmalarından bir sonuç 
alınamadığını yazmıştık.

Gemlik Halk Otobüsleri neden Heykel’e 
kadar çıkmıyor?

Gemlik Büyükşehir Belediye sınırlarına 
alındığına göre, Gemlik’te de BursalIların 
yararlandığı her haktan yararlanmalıdır diyo
rum.

Bursa merkezindeki belediye otobüs
lerinin neredeyse tamamı Heykel’e kadar 
sefer yaparken, Gemlik otobüsleri neden bu 
haktan yararlanmıyor?

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan 
belediyelerin gelirlerinin yüzde 35’i Büyük 
şehir Bütçesine aktarılıyor.

Benim Gemliklim neden kent merkezine 
gidebilmek için iki araç kullansın?

Başta AKP ilçe yönetimi, Gemlik 
Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları bu 
konuda kampanya başlatmalıdır.

Otobüslerin Heykel’e çıkma kampanyası.
Otobüslerin küçüklüğü yetmiyormuş gibi, 

bu otobüslerden yüzde 22 pay alan 
Büyükşehir’de, Gemlik’ten gelecek oto
büslerle mi trafik karmaşasına girecek.

Terminalden kalkan otobüsler, Heykel 
den dönüş yaptığına göre, neden Gemlik 
otobüsleri de yapmasın?

Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez ve Garnizon Komutanlığı Gemlik Anadolu 
Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi'ni pilot okul seçerek, okulun tüm 
ihtiyaçlarını karşıladı. Dün okulda yapılan törende konuşan Kaymakam Mehmet 
Baygül, kendi görevleri dışında toplumun her kesimine gereken desteğin Asker 
tarafından verildiğini söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3'de

Bugün ve yarın Atatürk Stadyumu’nda futbol şöleni var. 

Bursa birinci amatör küme maçları başlıyor 
Gemlik'ten üç takımın ayrı gruplarda şampiyonluk mücadelesi vere
ceği maçlarda bugün ve yarın 4 karşılaşma oynanacak. Bugün ilk maç 
birinci amatör küme gençler karşılaşmasında Gemlikspor ile 
Hürriyetspor arasında saat 11.30 da başlayacak Haberi sayfa 5’de

mailto:info@geinlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mimarlar Odasfndan 
“Tarih içinde Bursa’da 

Kentselve Mimari Gelişmeler^ 
konulu konferansa davet

Ablasının nişanlısını 
boğazını keserek öldürdü 

......-w--------------------------------------------------------------------  -------------------- -----------------— ■

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından 
düzenlenen 
"Tarih içinde 
Bursa'da Kentsel ve 
Mimari Gelişmeler" 
konulu konferans 
bugün yapılacak. 
Esnaf Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’ndaki 
konferansa Bursa 
Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu (Anıtlar 
Kurulu) ve Uludağ 
Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesi Bölüm 
Başkanı Prof. 
Dr. Neslihan 
Dostoğlu konuşmacı 
olarak katılacak.
Bugün 13.00 ile 
15.00 saatleri 
arasında yapılacak

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com:

konferansta ayrıca 
konuşmacı Prof. 
Dr. Neslihan 
Dostoğlu, kendisine 
yöneltilen Gemlik 
ile ilgili tarihsel 
soruları da 

cevaplayacak. 
Gemlik için çok 
yararlı olması 
beklenen konferansa 
vatandaşların 
ilgi göstermesi 
bekleniyor.

Bursa'da bir genç, 
cezaevinden yeni 
çıkan ablasının 
nişanlısını, düğün 
tarihinin belli olma
ması sebebiyle 
tartıştıktan sonra 
boğazını keserek 
öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, 
Başaran Mahallesi 
Cengiz Sokak 
üzerinde meydana 
gelen olayda, 
işlediği bir suçtan 
dolayı girdiği 
cezaevinden çıkan 
Salih V. (29), 6 yıllık 
nişanlısı Yeliz P. ile 
buluşmaya gitti. 
Nişanlısı Yeliz P. ve 
kardeşi Hamdi P.'yi 
(23) arabasına alan 
Salih V, bir süre 
gezdikten sonra 
nişanlısını evine 
geri bıraktı.
Ardından 
saat 02.00 sıralarında 
16 FC 464 plakalı 
otomobilde alkol 
almaya başlayan 
Salih V. ve Hamdi P. 
arasında evlilik 
tarihinin netleşme 
mesi yüzünden 
tartışma çıktı.
Tartışmanın

büyümesi üzerine 
sinirlenen Hamdi P, 
yanında bulunan 
bıçakla Salih V.'yi 
boğazını keserek 
öldürdü. Ardından 
112 Acil Servis 
ekiplerini arayarak 
yardım isteyen 
zanlı, Uludağ Polis 
Merkezi'ne giderek 
teslim oldu. 
Cezaevinden yeni 
çıktığı öğrenilen 
şahıs ise otomobilin 
içinde hayatını 
kaybetti.
Salih V.'nin yapılan 
incelemesinde 
gırtlağında 2 adet 
bıçak kesiğinin 
bulunduğu tesbit

edildi.
112 ambulansı ve 
polis ekiplerinin 
olay yerine gitmesi 
üzerine durumu 
fark eden Yeliz P. 
ise olay yerinde 
fenalık geçirdi. 
Polis ekiplerine 
neler olduğunu 
soran Yeliz P.'ye 
görevliler cevap 
vermekte 
güçlük çekti.
Öldürülen 
Salih V.'nin cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırılırken, polis 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

www.kocakgayrimenkul.com
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GENEL MÜDÜRLÜK 444 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

ATILIK ARSA

AA-00 2 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 Etüdlü 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 rnt.
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

sâtilikçIftlIk
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

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 Balıkpazarı 60 M2 3,kat 2+1

I 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 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 Eşraf Dlnçer 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
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. Kal 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 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 
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

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

SATILIK MÜSTAKIL 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 İçerisinde 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 bakanlı 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

B 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

OJeletalagöröşıttiztfe 
Kayıt taifesi ra olunur,
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Gemlik Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi'hi pilot okul seçen 
Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez ve Garnizon Komutanlığı bir dizi destek faaliyetinde bulundu.

Askeri Veteriner Okulu’ndan eğitime destek
Seyfettin SEKERSÖZ

Birçok örnek faaliyete 
imza atan Gemlik 
Askeri Veteriner 
Okulu Eğitim Merkez 
ve Garnizon 
Komutanlığından 
yeni bir eğitime 
destek faaliyeti. 
Gemlik Anadolu 
Kız Meslek Lisesi ve 
Kız Meslek Lisesi'ni 
pilot okul seçen 
Askeri Veteriner 
Okulu Eğitim 
Merkez vç. Garnizon 
Komutanlığı olarak 
okulda bir dizi 
destek faaliyetlerinde 
bulunuldu.
Okul toplantı 
salonunda 
düzenlenen törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
okul müdürleri ve 
öğrenciler katıldı. 
Düzenlenen törenin 
açış konuşmasını 
yapan Okul Müdür 
Vekili Ercan 
Yılmaz, okulun 
başarılarından söz 
ederken, Askerin 
verdiği desteğin 
öğrencilerin 
eğitiminde 
kaliteyi 
artıracağını söyledi. 
YAKLAŞIK 
3 BİN 500
YTL HARCANDI 
Okul Voleybol 
takımına 
12 adet eşofman, 
12 adet forma, 
12 adet tayt ve 

dizlik ile 2'si maç 
topu olmak üzere 
5 adet top alımı, 
Okul voleybol ve 
basketbol sahasının 
onarılarak kort 
boyası ile boyanması 
ve voleybol ağının 
yenilenmesi, 
Laboratuar olarak 
kullanılan dersliğin 
yıkılarak normal 
dershane şekline 
getirilmesi ve yer 
mozaiği ile boya 
yapılması, Sınıflarda 
bulunan lavaboların 
sökülerek eskiyen 
su tesisatlarının 
köreltilmesi ve 
gerekli bakımının 
yapılması, Öğretmen
ler odası, iki müdür 
yardımcısı odası, 
tuvaletlerin boyaları 
ile koridorların yağlı 
boya ile boyanması, 
Okulun Halk Eğitim 
Merkezi tarafındaki 
duvarının sıva ve 
boyası ile okul 
bina duvarının 
bir metrelik sıva 
boyasının yapılması, 
Okul basketbol 
sahasının pota 
direkleri, voleybol 
direkleri ve bayrak 
direğinin boyanması 
ve Atatürk Büstü 
ile meşalelerin 
boyandığını 
söyleyen Okul Müdür 
Vekili Ercan Yılmaz 
öğrenciler ve 
okul adına Askeri 
Veteriner Okulu 
Eğitim Merkezi ve 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit'e 
teşekkür etti. 
GELECEĞİ 
GÖREBİLEN

YETENEKLİ 
ORDUMUZ 
EĞİTİME DE 
DESTEK VERİYOR 
Kendi görevleri 
dışında toplumun 
her kesimine gereken 
desteğin Asker 
tarafından verildiğini 
söyleyen Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
yaptığı konuşmada; 
"Garnizonumuzun 
köylere yaptığı 
desteğin dışında 
okullara da desteği 
devam ediyor. 
Ordumuzun eğitim 
ve öğretime verdiği 
katkılarından 
dolayı komutanımız 
nezdinde tüm 
personeline 
teşekkür ediyorum. 
Ordumuz dünyanın 
en güçlü orduların
dan biridir.
Geleceği görebilen 
en iyi ve yetenekli 
orduları arasında 
yer alır. Burada 
eğitim gören 
çocuklar bizim 
çocuklarımız, 
geleceğin anneleri 
ve babaları 
yetişiyor, onlara 
yaptığı 
destekten dolayı 
kendilerini 
kutluyorum" dedi. 
Konuşmaların 
ardından Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Özen 
Şenyiğit ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
okulun voleybol 
takımını oluşturan 
sporculara forma, 
eşofman ve top

hediye ettiler. 
Laboratuardan 
sınıfa dönüştürülen 
bölümde 
öğrencilerle 
bir araya gelen 
misafirler ders 
gören öğrencilerle 
bir süre sohbet

ettiler.
Daha sonra 
hazırlanan 
Aşure'yi yiyen 
misafirler, okulun 
bahçesinde 
öğrencilerle 
bir araya geldiler. 
Başlama vuruşunu 

Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
yaptığı voleybol 
maçını da izleyen 
misafirler 
öğrencilerle 
sohbet ettikten 
sonra okuldan 
ayrıldılar.
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THK 82. nci kuruluş yıldönümü kutlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şube Başkanı 
ve yönetim kurulu 
üyeleri THK'nun 
kuruluşunun 
82. yıldönümünü 
Atatürk Anıtına çelenk 
sunarak kutladı. 
THK Gemlik Şube 
Başkanı Besim 
Uzunoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri 
kurumun kuruluş 
yıldönümü nedeniyle 
Atatürk Anıtı’na çelen 
sunumundan sonra 
saygı duruşunda 
bulundular.
Kayıtlı üye sayısını

2011 yılına kadar 
500 bine çıkarmak 
hedefinde olan 
THK'nun gerçekleştir 
diği kurban derisi 
toplanması, fitre-zekat 
bağışlarının sadece 
yüzde 4O'ı ile havacılık 
yapmaya çalışırken 
geriye kalan yüzde 
60'lık bölümünün ise 
yüzde 50'sini 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakıflan'na, yüzde 
4'ünü Kızılay'a, yüzde 
3'ünü Çocuk Esirgeme 
Kurumuna ve yüzde 
3'ünü de Diyanet Vakfı 
olmak üzere 4 kuruluş

arasında pay ediyor. 
Türk Hava 
Kurumu'nun 82 yıldır 
sadece halkından 
aldığı yardımlarla 
bu görevi yerine 
getirmeye çalıştığını 
hatırlatan Gemlik 
Şubesi Başkanı Besim 
Uzunoğlu; Türk Hava 
Kurumu'na bu yıl 
7730 vatandaşın 
vekalet ve adak 
kurbanı kestirdiğini 
belirterek, ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 
THK şubeleri ve 
yerel yönetimler 
tarafından dağıtıla
cağını söyledi.

Çiftçiye 500 Dekarlık destek
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın 2007 
yılı Doğrudan Gelir 
Desteği uygulaması 
kapsamında 
çiftçiye, en fazla 
500 dekar için 
ödeme yapılacak. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın "Doğru 
dan Gelir Desteği 
(DGD) Ödemesi 
Yapılmasına Dair 
Tebliğ" dün Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Tebliğle, 
tarım sektörünün 
ve kırsal alanın, 
kalkınma hedef ve 
stratejileri doğrul
tusunda, geliştirilme
si ve desteklenmesi 
için çiftçilere, ürün 
ve girdi fiyatlarını 
doğrudan etkileme
den ödeme yapılması 
amaçlanıyor.
Ödemeler, Çiftçi 
Kayıt Sistemi’ne 
(ÇKS) kayıtlı olan 
çiftçilere yapılacak. 
Çiftçilere, yılı 
içerisinde işledikleri 
ÇKS'de kayıtlı tarım 
arazisi büyüklüğü 
dikkate alınarak, en 
fazla 500 dekar için 
DGD ödemesi 
yapılacak.
Müracaat ettikleri 
toplam arazi miktarı 
1 dekarın altında 
olan çiftçilere ödeme 
yapılmayacak. Dekar

başına temel DGD 
ödemesinin yanı sıra 
organik tarım yapan 
ve toprak analizi 
yaptıran.çiftçilere, 
tavsiye edilen üretim 
tekniklerini 
kullandıkları araziler 
dikkate alınarak 
ilave DGD ödemesi 
de yapılacak.
Dekar başına yapıla
cak temel ve ilave 
DGD miktarları 
Bakanlık açıklayacak. 
0.5 BANKA 
KOMİSYONU 
DGD ödemeleri için 
gerekli finansman 
bütçenin ilgili kalem
ine tahsis edilen öde 
neklerden karşılana 
cak. Ödemeler, 
Banka aracılığıyla, 
çiftçiler adına açıla
cak hesaplara 
yapılacak. Çiftçilere 
yapılan toplam 

ödeme tutarının 
yüzde 0.5'i bütçenin 
ilgili kaleminden 
Bankaya hizmet 
komisyonu olarak 
ödenecek.
SON BAŞVURU 
2 KASIM
DGD'den yararlan
mak isteyen 
çiftçilerin 12 Mart- 
2 Kasım 2007 tarih
leri arasında ilçe 
müdürlüklerine, 
merkez ilçede ise 
il müdürlüklerine 
başvuru yapmaları 
gerekiyor. Kadastro 
görmemiş köylere 
ilişkin tahkim 
komisyonlarınca 
yapılan çalışma 
planına göre her 
köy için son 
müracaat tarihi ise, 
2 Kasım 2007 
tarihinden önce 
belirlenecek.

'Olası Marmara Depreminin Sanayimize 
etkileri ve Çevre sorunu’ masaya yatırıldı
Çevre ve Orman 
Bakanı Osman Pepe, 
Türkiye'deki kentlerin 
çevre düzeni plan
larının ancak yüzde 
5'inin yapılabildiğini 
belirterek, 
"Çarpık yapılaşma, 
şehirlerin geleceğini 
ipotek altına 
alıyor" dedi.
"Olası Marmara 
Depreminin

I Sanayimize Etkileri 
ve Çevre Sorunu" 
paneli, AYKOSAN 
Sanayi Sitesi'nde 
düzenlendi. Panele 
Çevre ve Orman 
Bakanı Osman 
Pepe'nin yanısıra çok 
sayıda davetli katıldı. 
Osman Pepe, yaptığı 
konuşmada, 
"Türkiye'de planlı 
döneme 1960*h yıllar
da geçildi. Aradan 
geçen 40 yılı aşkın 
dönemde kentlerin 
çevre düzeni planları 
tamamlanamadı.
Türkiye'deki kentlerin 
çevre düzeni plan
larının ancak yüzde 
5'i yapılabildi" dedi. 
Tüm planlara yön 
gösteren planın

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.coin

çevre düzeni planı 
olduğunu, bunun 
kentlerin çevresinde
ki sulak alanları, 
tarım alanlarını, 
orman ve SİT alan
larını koruduğunu, 
bu plan sayesinde 
çarpık kentleşme ve 
sanayileşmenin 
engellendiğini 
belirten 
Pepe, "Başta 
İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Bursa olmak 
üzere Türkiye'nin 
büyük kentleri ve 

• diğer kentlerinde de* 
çevre düzeni planları 
tamamlanamadı. 
Çarpık yapılaşma, 
şehirlerin geleceğini 
ipotek altına alıyor" 
diye konuştu. 
Türkiye'nin yüzde 
95'inin deprem riski 
altında bulunduğunu 
ve 17 Ağustos 
depreminden 
Türkiye'nin 
gerekli dersi 
çıkaramadığını 
söyleyen Pepe, 
konuşmasına 
şöyle devam etti: 
"Kimsenin kulağının 
üzerine yatmaya

hakkı yok.
Kentlerin çevre 
düzeni planları 
yapılırken, bazı 
belediye başkanları 
hiçbir suretle yer
leşime, sanayiye 
açılmaması gereken 

yerlerle ilgili 
bizden taleplerden 
bulunuyor. Hem de 
bunlar nerenin 
belediye başkanları, 
bunlar Marmara 
Bölgesi'nin belediye 
başkanları. Birinci 
derece tarım toprak
larını, mutlaka korun
ması gereken su 
havzalarını yada 
şehirlerin akciğerleri 
ormanları riske soka
cak bu alanlara 
doğru bir takım kılcal 
genişleme imkan
larını zorladıklarını 
görüyoruz. Bu 
anlayışın mutlaka 
değişmesi lazım." 
Konuşmaların ardın
dan İstanbul İkitelli 
Organize Sanayi 
Bölgesi Başkan 
Vekili Nuri Konak, 
Bakan Pepe'ye 
2006 yılı Çevre 
Ödülü'nü verdi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLRN 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
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Bugün ve yarın Atatürk Stadyumu’nda futbol şöleni var.

Bursa birinci amatör küme maçları başlıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa birinci amatör 
kümenin bugün 
başlamasıyla 
Gemlik ilçe Stadında 
iddialı maçlar 
oynanmaya 
başlayacak.
Gemlik'ten üç 
takımın ayrı 
gruplarda şampiyon
luk mücadelesi 
vereceği maçlarda 
bugün ve yarın 
4 karşılaşma 
oynanacak.
Bugün ilk maç 
birinci amatör 
küme gençler 
karşılaşmasında 
Gemlikspor ile 
Hürriyetspor 
arasında saat 11.30 
da oynanacak. 
Grubunda iddiası 
bulunmayan 
Gemlikspor genç 
takımı oynayacağı 
son maçında 
sahadan galibiyetle 
ayrılması bekleniyor. 

BİRİNCİ KÜME 
START ALIYOR 
Bugün ikinci maçta 
ise birinci küme 
3.ncü grupta 
mücadele edecek 
takımlarımızdan 
Umurspor takımı 
konuk edeceği 
Altınokspor ile 
karşılaşacak.
Sezona galibiyetle 
başlamak arzusunda 
olan Umurspor'un 
sahaya 3 puan için 
çıkması bekleniyor. 
PAZAR GÜNÜ 
İKİ MAÇ VAlT 
Pazar günü 
oynanacak ilk 
maç saat 11.30 da 
Kumla Belediyespor 
ile Hamitlerspor 
arasında oynanacak. 
I.nci grupta 
mücadele edecek 
olan Kumla 
Belediyespor 
her yıl yaşadığı 
düşme korkusunu bu 
yıl yaşamaması için 
ilk maça mutlak

galibiyet parolasıyla 
çıkacak.
Yarın ilçe stadında 
oynanacak olan ikinci 
maçta ise hedefini

süper lig olarak 
belirleyen 
Gemlikspor, rakibi 
Emek Belediyespor'u 
konuk edecek.

2.nci grupta şampiy
onluk hedefiyle kadro 
oluşturan 
Gemlikspor'un rakibi 
Emek Belediyespor

karşısında 
taraftarının da 
desteğiyle maçı 
farklı kazanması 
bekleniyor.

Akıllı işaretler bilgisayar oyunlamıla Cep telefonunda gizli numaraya son
Bilgisayar oyunları, 
çocuklar üzerindeki 
olumsuz etkilerinin 

ı önlenmesi için 
yaş ve içeriklerine 
göre sınıflandırıîa- 

I cak ve akıllı 
I işaretlerle satılacak.

Aile ve Sosyal 
Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü 
ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Telif Hakları ve 
Sinema Genel 
Müdürlüğünün 
işbirliğiyle 
yürütülen çalışma 

| kapsamında 
bilgisayar oyunları 

I denetlenecek. 
' Zararlı ve şiddet 

içerikli bilgisayar 
I oyunları, kurulacak 
I web sitesi aracılıyla 
। ebeveynlere 

duyurulacak.
I Sitede ayrıca 

diğer ülkelerde 
yasaklanan oyunlar 
hakkında bilgiler 
yer alacak. 
Bilgisayar 
oyunları, olası 
zararlı içerikleri ve 
hangi yaş grubuna 
uygun olduğu 
konusunda bilgi 
verecek işaretlerle 
satışa sunulacak.

Oyunlarda, "kötü 
içerik", "ırkçılık", 
"uyuşturucu", 
"korku", "kumar", 
"cinsellik", "şiddet" 
gibi zararlı öğelere 
ilişkin logolar 
bulunacak.
Ayrıca oyunların 
hangi yaş rubuna 
hitap ettiği 
"3+, 7+, 12+, 16+, 
18+" gibi işaretlerle 
belirtilecek.
Bu işaretler, anne 
babalara yol 
gösterecek ve 
çocuğun oynadığı 

oyunun güvenirliliği 
hakkında bilgi 
edinmesini 
sağlayacak.
Bilgisayar oyun
larının, "sportif 
amaçh", "strateji 
içerikli", "görev 
içerikli aktivitesi 
yüksek", 
"eğlence türü", 
"belirli ölçüde 
şiddet unsuru 
içeren", "kumar 
ve pornografik 
içerikli" olmak üzere 
6 gruba ayrılması 
öngörülüyor.

Türkiye'nin üç GSM 
operatörü Telsim, 
Turkcell ve Avea, 
isteyen abonelerinin 
gizli numaralardan 
gelen aramaları ve 
reklam içerikli mesaj 
lan almamalarını 
sağlayacak altyapı 
çalışmalarında 
sona yaklaştı. 
Telekomünikasyon 
Kurumu'nun 2007 
sonuna kadar süre 
verdiği şirketler, 
yılın ilk yarısında söz 
konusu hizmeti ver
meye başlayabilecek
lerini bildirdi.
Buna göre GSM 
operatörleri, isteyen 
abonelerinin gizli 
numaralardan gelen 
aramaları ve reklam 
içerikli mesajları 
almamalarını 
sağlayacak. 
Geçen yıl, CHP 
Malatya Milletvekili 
Mevlüt Arslanoğlu, 
‘cep telefonuyla 
yapılan rahatsız edici 
aramalarda hızla artış 
kaydedildiği' gerekçe 
siyle, Meclis'e bir 
soru önergesi ve 
rerek telefon sapık
larına karşı, yasal 
düzenleme yapıl
masını talep etmişti.

Telekomünikasyon 
Kurumu'da, 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım’ın 
talimatıyla, arayan 
numaranın, aranan 
telefonda gözükmesi
ni engelleyen 
"Gizli numara" uygu
lamasının kaldırıl
ması için çalışmaları 
başlatmıştı. 
Sistem nasıl 
işleyecek;
Sisteme göre, abone 
GSM operatörüne 
başvurarak numarası 
gizlenen cep telefonu 
kullanıcılarından 
gelen aramaların 
kendisine ulaş
masının engellen
mesini isteyebilecek. 
Sistem yürürlüğe 
girdiğinde,

GSM operatörleri 
bu hizmeti 
abonelerine 
duyurmakla 
yükümlü olacak. 
Şirketler söz 
konusu hizmet için 
vatandaşlardan 
ek bir ücret talep 
edemeyecek.
Gizli numaralardan 
gelen aramaların 
kendisine 
ulaşmasını isteyen 
aboneler de, GSM 
operatöründen 
aramanın geldiği 

GSM numarası 
öğrenebilecek.
Gerekli altyapının 
tamamlanmasıyla 
istenmeyen 
kısa mesajların 
aboneye ulaşması da 
engellenecek.
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Otosansit ve Botanik 
Kavşaklarının ihalesi yapıldı

Bursa’da Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kent içi trafik 
sorununu çözmek 
amacıyla yapımını 
planladığı 
Otosansit ve Botanik 
Kavşaklarının 
ihalesi yapıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kentin en yoğun 
ana arterlerindeki 
trafik sıkışıklığını 
rahatlatmak için 
yapımını planladığı 
2 kavşağın daha 
startını verdi. 
Hafta başında 
Küçük Sanayi 
Köprülü Kavşağın 
ihalesini gerçek
leştiren Büyükşehir 
Belediyesi, dün de 
Otosansit ve Botanik 
Kavşaklarının 
yapımındaki ilk 
adımı attı.
4 firmanın katıldığı 
ihaleyi 14 milyon 
643 bin YTL’lik 
en düşük teklifi 
veren Yapı Proje 
Merkezi kazandı.
3 Kavşağın da 
temeli önümüzdeki 
ay atılıyor 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, yasal 
bekleme süresinin 
ardından ihaleyi 
kazanan firmaya 
yer tesliminin 
yapılacağını ve 
Otosansit ve Botanik 
ile birlikte Küçük 
Sanayi Köprülü 
Kavşakları’nın 
temelini Mart ayı 
içinde atmayı 
planladıklarını 
söyledi.

Biyolojik mücadele için fıstık çamı fidesi dağıtıldı
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın süneyle 
biyolojik mücadeleye 
destek için başlattığı 
ağaçlandırma projesi 
çerçevesinde, İne 
göl'e bağlı 5 köyde 4 
bin 500 adet fıstık 
çamı fidesi dağıtıldı. 
İlçe Tarım Müdürlü 
ğü'nün bahçesinde 
düzenlenen törende 
İnegöl'e bağlı Boğaz 
köy için muhtar 
Mustafa Karaca'ya 
750, Hamzabey Köyü 
için muhtar Mehmet 
Tüver'e 2 bin, Eymir 
Köyü için muhtar 
Ihsan Kılıç'a 750, 
Küçük Yenice Köyü 
için muhtar Orhan

Bursa’da trafiğe 
yarım milyona 
yakın araç kayıtlı 
Bursa’da trafiğe 
kayıtlı 446 bin araç 
bulunduğunu, 
buna da her gün 
100 ilave olduğuna 
dikkat çeken Başkan 
Şahin, göreve 
geldikleri günden 
bu yana gerçek
leştirdikleri ulaşım 
yatırımlarının 15-20 
yıl önce planlanması 
gerektiğini vurgula
yarak, “10 yıl 
önce 240 bin olan 
araç sayısı bugün 
446 bine ulaşması 
Bursa’da kent içi 
ulaşımın geldiği 
noktayı gösteren 
en somut rakamlar
dan biri. Buna rağ
men 10 yıl içinde 
10 kilometre bile yol 
açılmamış. Göreve 
geldiğimiz günden 
bu yana hayata 
geçirdiğimiz ulaşım 
projeleri ile yılların 
biriken sorununa

Çetin’e bin adet fıstık 
çamı teslim edildi. 
İlçe Tarım Müdürü 
Mahmut Doğru, 
hububatlara zarar 
veren süne parazit
leri ile kimyevi ilaç 
kullanılmadan biyolo
jik yöntemlerle 
mücadele edildiğini 
söyledi. Müdür 
Doğru, dikilen fıstık 
çamının hem meyve 
vereceğini hem de 
süne parazitlerine 
karşı kullanılacağını 
ifade etti.
Bursa İl Tarım 
Müdürlüğü Bitki 
Koruma Şube Müdü 
rü Ihsan Duman ise 
konuşmasında, 

çözüm üretmeye 
çalışıyoruz. Bir 
Acemler Kavşağı 
10 yıldır yapımı 
konuşuluyordu. 
Hem kavşağı bitirdik, 
hem de Bursa, 
9 Km. yeni yol 
kazandı. Bizden 
önceki dönemde 
kavşaklar 3-4 yılda 
bitiriliyordu. Biz 
kentin en sıkışan 
ana arterlerinden 
Yüksek İhtisas, 
Orhaneli, Merinos, 
Polis Okulu, 
Esentepe, Filament 
kavşaklarını 2,5 yıl 
içinde hizmete 
açtık. Yarım kalan 
Beşevler Köprülü 
Kavşağı’nın eksik 
luplarını tamam- 
ladık.5.2 Km’si 10 
yılda yapılan Doğu 
Yakın Çevre Yolu’nun 
kalan 5.2 Km’lik 
bölümünü de 2,5 
yıllık görev süremiz 
içinde bitirdik. 
Ata Bulvarı’nı 
tamamlayarak,

"İnegöl, Mustafa 
kemalpaşa, 
Karacabey, Mudanya 
ve Yenişehir'e toplam 
15 bin adet fıstık 
çamı dağıttık. 
Bakanlığın süne 
mücadelesinde, bi 
yolojik mücadeleye 
destek amaçlı ağaç
landırma projesi 
dahilinde bu dağıtımı 
yapıyoruz. Amacımız, 
sünenin yumurta 
parazitlerinin zarar
larını baskı altında 
tutmaktır. Fıstık çam
larını üreticilerimize 
ücretsiz olarak 
veriyoruz. Hububatın 
en önemli zararlısı 
sünedir. Buna karşı

Bursa’ya 3.6 km yeni 
yol kazandırdık. * 
Bunların yanı sıra 
Yıldırım’da Mimar 
Sinan Köprüsü ve 
Güllük - Ortabağlar 
Projesi için başlat
tığımız çalışmalar 
Bursa’da ulaşımı çile 
olmaktan çıkarmak 
için yaptığımız kararlı 
projeler. Bundan 
sonra da aynı karar
lılıkla rehavete girme
den, çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.
Verdiğimiz sözün 
arkasındayız.
Bursa’da ulaşımı 
çile olmaktan 
kurtaracağız” 
diye konuştu. 
Başkan Şahin, 
bugüne kadar 
hizmete açtıkları 
9 kavşakta olduğu 
gibi Otosansit ve 
Botanik 
Kavşaklarının 
inşaatını da 
belirtilen süre içinde 
bitireceklerini 
sözlerine ekledi.

biyolojik mücadele 
yapıyoruz. Bizim 
bölgemizde böyle 
bir sıkıntı yok ama 
tedbir alınmazsa 
bizim bölgemize de 
zarar verebilir. 
Kimyasal ilaçlar kul
lanılmadan bu zarar
dan korunmaya 
çalışıyoruz. 
Muhtarlardan iste
diğimiz, fidanları 
uygun yerlere 
dikerlerse gelecek 
nesillere ışık tutarlar. 
Hem ilçe hem de ülke 
ekonomisine katma 
değer kazandırılır. 
İnşallah bu çalış
malar amacına 
ulaşır” dedi.

Kayıp işadamının 
cesedini bulmak 

için ormanda 
seferberlik

İzmir'de 3 yıl önce 
esrarengiz bir 
şekilde ortadan 
kaybolan, Erol Evcil 
tarafından satın 
alındığı öne sürülen 
metal fabrikasının 
eski sahibi işadamı 
Sezai Rahmi 
özden'in cesedini 
bulmak için 
Bursa'nın Demirtaş 
Beldesi'ndeki 
ormanlık alanda 
geniş çaplı araştır
ma başlatıldı. 
İstanbul'dan gelen 
ceset kokuşuna 
duyarlı Dino ve 
Dazy isimli köpekler, 
ormanda bir yeri 
patileriyle işaret 
edince, iş makinesi 
3 dönümlük alanı 
kazmaya başladı. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı ile 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlar Daire 
Başkanlığı'nın 
ortaklaşa yürüttüğü 
Erol Evcil'in de 
tutuklu bulunduğu 
"Gökyüzü” operas 
yonuna, cinayet 
soruşturması da 
eklenmişti. Bu soruş 
turma kapsamında, 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organi 
ze Suçlarla Mücade 
le Şube Müdürlü^ 
ğü'ne gelen bir ihbar 
sonrası kayıp işada 
mı Sezai Rahmi 
özden'in (44) cese
dinin gömüldüğü 
öne sürülen Demir 
taş Baraj Gölü ile 
Seçköy Yolu arasın
daki ormanlık 
alanda çalışma 
başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü 
Organize Büro

Kaçak kömür operasyonu 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı, bir ihbarı değerlendirerek Yeni 
kent Gökler köyünde 2 ayrı kamyona yüklen
miş piyasa değeri 20 bin YTL olan 35 ton 
kaçak kömür ele geçirdi. Konuyla ilgili açık
lamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Za 
bıta Dâire Başkanı Mehmet Ercan, ele geçir
ilen kaçak kömürün Ankara'da satış yapma 
ruhsatı bulunmayan kişilere ait olduğunun 
tespit edildiğini belirterek, kömürün mücavir 
alan sınırları içinde satışına izin verilen 
kömürün niteliğinde olmadığını söyledi. 
Kaçak kömüre el konulduğunu ifade eden 
Ercan, kömür satış ruhsatı bulunmayan mal 
sahibi hakkında gerekli yasal işlemlerin 
yapılması için savcılığa suç duyurusunda 
bulunduklarını söyledi.

Amirliği ekipleri ile 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Olay Yeri 
İnceleme Şube 
Müdürlüğü’nden 
getirilen ceset 
kokusuna duyarlı 
5 yaşındaki Dino ve 
7 yaşındaki Dazy 
isimli köpekler 
ormanda iz aradı. 
Daha önce kayıp 
2 kişinin cesedini 
bulmayı başaran 
köpeklerin, pati
leriyle bir bölgede 
işaret vermesi üze 
rine polisler çalış
malarını burada 
yoğunlaştırdı.
Kazma ve küreklerle 
yapılan çalışmanın 
ardından, iş makine
siyle 3 dönümlük 
alanda kazı çalış
ması gerçekleştirildi. 
Denizlili kayıp işada 
mı Sezai Rahmi 
Özden'in isminin, 
Say Metal Fabrika 
sı'nın 2004 yılının 
Eylül ayında satışı 
öncesi Erol Evcil 
ile Alaattin Çakıcı 
arasında geçen tele
fon konuşmasında 
da geçtiği öne sürül 
müştü. Bir görgü 
tanığı da yurt dışına 
çıkma bahanesiyle 
ailesiyle son defa 
görüşen Özden'in 
öldürüldükten 
sonra gömüldüğünü 
ve üzerine beton 
döküldüğünü 
iddia etmişti.
Bu görgü tanığı, 
Özden'in aracının da 
preslen diğini öne 
sürmüştü.
Polisin çalışmasının 
devam edeceği, 
bölgede geniş 
çaplı bir tarama 
faaliyetinin yürü 
tüteceği öğrenildi.
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Bursa Simgelerini arıyor Konya'da kuş gribi şüphesi
Bursa İl özel İdaresi, 
Bursa'nın 'kendi figürü 
olabilecek sembol 
ürünlerle' herkes 
tarafından kolayca 
algılanmasını, simge
lenmesini ve tanın
masını sağlamak 
için 'Hediyelik Eşya 
Tasarım Yarışması' 
düzenleme kararı aldı. 
Başvuruları başlayan 
ve 7 dalda düzen
lenecek yarışmanın 
sonuçlarının 6 
Nisan 2007 tarihinde 
açıklanacağı, dereceye 
giren eser sahiplerine 
para ödülleri 
verileceği bildirildi. 
Bursa İl özel İdaresi 
Genel Sekreteri Ali 
Altuntaş, beraberinde 
Kültür Turizm Daire 
Başkanı Mustafa 
Muharrem Tüfekçi 
olduğu halde, organize 
edilen Hediyelik 
Eşya Tasarım 
Yarışması'yla ilgili 
olarak, eski Köy 
Hizmetleri binasında 
basın toplantısı 
düzenledi. Toplantıda 
yarışmanın içeriği, 
katılım şartları ve 
organizasyonun 
hedefleri açıklandı. 
Bursa'nın 'kendi 
figürü olabilecek bir 
sembol ürünle' herkes 
tarafından kolayca 
algılanmasını, simge
lenmesini ve tanın
masını sağlamak 
gayesiyle organize 
edilen ve herkese 
açık olan Hediyelik 
Eşya Tasarım 
Yarışması'na; deri, 
tekstil (dokuma, iplik, 
kumaş), ahşap, cam 
(porselen, seramik), 
kağıt, metal (pirinç, 
bakır, döküm) ve plas
tik kategorilerinde 
katılım olabilecek.
Yarışma çerçevesinde 
bir Seçici Kurul olacak 
ve bu kurul 7 kişiden 
oluşacak. Seçici 
Kurul'da İl özel Idare- 
si’nden 1, Uludağ 
Üniversitesi'nden 
1, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'ndan 
1, kız meslek 
liselerinden de 4 
öğretmen yer alacak. 
Yarışma için başvuru
lar İl özel İdaresi 
Kültür ve Turizm Daire 
Başkanlığı, ilçe milli 
eğitim müdürlükleri 

İve ilçe halk eğitim 

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

EL KOYUN
Avoa, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

müdürlüklerine yapıla
bilecek. Başvurular, 30 
Mart 2007 Cuma günü 
saat 17.00'ye kadar İl 
özel İdaresi binasına 
elden teslim edilecek. 
Yarışmada her dalda 
birinciler, İkinciler ve 
üçüncüler seçilecek. 
Ayrıca 3 eser, Jüri 
özel ödülü alacak.
Birincilere bin 500'er 
YTL, İkincilere biner 
YTL, üçüncülere de 
500'er YTL para ödülü 
verilecek. Jüri Özel 
ödülü'ne değer bulu
nan 3 eser de 500'er 
YTL para ödülü alacak, 
ödüle layık bulunan 
toplam 24 eser, 
6 Nisan 2007 
Salı günü açıklanacak. 
Aynı tarihte İl Genel 
Meclisi'nde yapılacak 
törenle, dereceye giren 
eser sahiplerine 
ödülleri verilecek. 
Seçici Kurul'un teşhire 
uygun bulduğu eserler, 
ayrıca düzenlenen 
bir sergiyle halka 
sunulacak.
Yarışmayı organize 
ederek Bursa'yı 
kendi figürleriyle 
Türkiye ve yurt dışında 
simgeleyebilecek bir 
obje ile özetlemeyi 
düşündüklerini belir 
ten İl özel İdaresi 
Genel Sekreteri Ali 
Altuntaş, bu aşamada 
herkesin katkısını bek
lediklerini ifade ede 
rek, "Elbette Bursa'nın 
güzelliği hülasa edile
mez, bir özete sıkış 
tınlamaz. Bursa gibi 
bir görkemler serisini 
bir amblemde, bir 
tasarımda özetleyip 
aktarmak zor. Kaldı ki 
Bursa, bir veya iki 
doğa harikasıyla, bir 
veya iki tarihsel anıtla 
sergilenecek kadar 
ihtişam fakiri bir şehir 
değil. Ama Bursa'nın 
imajını ve kimlik bile 
şenlerini işlevsel 
biçimde tanımlamaya 
hepimizin ihtiyacı var. 
Hem Bursa'yı hafıza 
larımızda kendi mayası 
doğrultusunda tazele 
yelim, Bursa'nın dikka
timizin uzak ve karan
lık noktalarında sak
lanmasını önleyelim 
hem de Bursa karşı 
sında cılız ışıkların 
kendilerini güneş kılı 
ğında göstermesine 
izin vermeyelim.

TEMA*

Bursa'nın dışı ile 
içi, cismi ile ruhu 
arasındaki temas 
kopukluğunu birlikte 
giderelim" dedi. 
O özel İdaresi Kültür 
ve Turizm Daire 
Başkanı Mustafa 
Muharrem Tüfekçi 
ise konuşmasında 
yarışmanın ayrıntıları 
hakkında bilgiler verdi. 
Yarışmanın konusunu 
'Bursa'nın tarihsel 
kimliğini, doğal 
zenginliğini bir bütün 
olarak değerlendire- 
bilen ve hediyelik 
eşya sektörüne hitap 
eden; seri imalata 
elverişli bir ürün 
geliştirmek' olarak 
özetleyen Tüfekçi, 
"Yarışma, örgün ve 
yaygın her tür ve 
derecedeki eğitim 
kurumlan öğrencileri 
ile bu alanda çalışan, 
ürün imal eden herke 
se açıktır. Tasarımlar 
özgün olmalı ve 
Bursa'yı anlatmalıdır. 
Yarışmaya her aday 
en çok 3 tasarım ile 
katılabilir. Yarışmaya 
sunulan tasarım ve 
objelerin hakları, İl 
özel Idaresi'ne mah
fuzdur. Yarışmacılar, 
eserlerin arka sağ 
üst köşesine ürün 
özelliğini bozmayacak 
biçimde, iliştirme 
etiket üzerine bilin
meyecek bir kalemle, 
6 haneli rakam ve tek 
kelimelik bir rumuz 
yazacaklardır. Katılım 
formu eksiksiz 
doldurulacaktır.
Form, İl Özel 
Idaresi'nin 
internet 
sitesinden www.bur- 
sailozelidaresi.gov.tr) 
indirilerek veya 
fotokopiyle 
çoğaltılarak kullanıla
bilir. 6 haneli bir 
rakam ile bir kelime
den oluşan rumuz 
yazılı zarfın içine 
adres, telefon, yarış
macının öz geçmişi 
A4 boyutlarında bir 
kağıda yazılarak 
katılım formu ile 
birlikte konulacaktır. 
Zarflar, eserle 
birlikte zarar 
görmeyecek 
şekilde ambalajlanarak 
belirtilen adrese 
teslim edilecektir" 
diye konuştu.

www.eDwyun.com
www.tema.org.tr

Konya'nın Ilgın llçe- 
si'nde bir kişi, 
Çavuşcu Gölü'nde vur
duğu yaban ördeğini 
yemesinin ardından 
rahatsızlanması 
sonucu kuş gribi 
şüphesiyle 
hastaneye kaldırıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
Ilgın llçesi'nde ikamet 
eden 27 yaşındaki 
ismi açıklanmayan 
bir kişi, geçtiğimiz 
günlerde Çavuşcu 
Gölü'nde yaban ördeği 
vurduktan sonra, 
evinde iki kez farklı 
zamanlarda pişirerek 
yedi. Ateşlenen 
şahıs, Ilgın Devlet 
Hastanesi'ne müracaat 
etti. Şahıs, burada 
yapılan ilk tetkiklerden 
sonra "kuş gribi" 
şüphesi üzerine ambu
lansla Selçuk Üniver
sitesi (SÜ) Meram 
Tıp Fakültesi Hastane 
si'ne sevk edildi. 
Kuş gribi şüphesiyle 
hastanelerine getirilen 
hastayla ilgili bilgi

Erdoğan; ‘Türkiye artık geri dönemez1

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'nin

medeniyet 
yürüyüşünün 
engellenemeyeceğini

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY El
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

veren SÜ Meram Tıp 
Fakültesi İntaniye 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
Erayman, "Sadece 
olası bir vaka olarak 
bildirildi. Bizim yap
tığımız testler kuş gribi 
olduğunu desteklemi 
yor. Her ihtimale karşı 
biz yine de hastamızı 
karantina altında

tutuyoruz.
Aldığımız numuneler 
Hıfzısıhha Enstitüsü'ne 
gönderildi.
Hastamız oradan 
gelecek olan sonuca 
kadar olası bir vaka 
olarak müşahede altın
da tutulacak. Şu anda 
karantina tedbirleri 
uygulanıyor" 
dedi.

söyledi.
"Eski günleri 
özleyenler olabilir 
ancak, boşuna 
umutlanmasınlar, 
Türkiye geri 
dönemez" diyen 
Erdoğan, önümüzde
ki dönemde kazanım- 
ları kaybetme ihtima
lini engellemek için 
çalışacaklarını 
söyledi.
"Önümüzdeki 
dönemde bizim en 
öncelikli görevimiz, 
büyük gayretlerle, 
büyük fedakarlıklarla, 
tepeye taşıdığımız 
kayanın şimdi 
yeniden aşağıya 
yuvarlanmasını önle
mek, bütün kazanım- 
larımızı kaybederek, 
en başa dönme ihti
mallerini ortadan 
kaldırmak olacaktır. 
Bunun hevesi 
içerisinde olanlar 
olabilir. Onlara asla 
fırsat vermemeliyiz. 
Yani Türkiye tekrar 
geriye dönemez. 
Bulunduğumuz nok
tadan çok daha iler
ilere gitmenin gayreti 
içerisinde olacağız. 
Bu da ancak AK Parti 
iktidarı ile olabilir 
başkalarıyla değil."

http://www.bur-sailozelidaresi.gov.tr
http://www.eDwyun.com
http://www.tema.org.tr
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Deprem Man enkaz altında Mı
17 Ağustos depre
minde yıkılan binalar 
nedeniyle açılan ve 
henüz karara bağlan
mamış davalar, 
zaman aşımına 
uğrayacak.
Mağdurlar AİHM'e 
başvursalar dahi 
sonuç alamayacak. 
17 Ağustos Marmara 
Depremi’nde yıkılan 
binalarla ilgili açılan 
davalarda zaman 
aşımı dün doldu. 
Çünkü bu davalarda 
7.5 yıl ile sınır
landırılan zamanaşımı 
süresi, Türkiye’nin de 
taraf olduğu Avrupa 
İnsan Hakları 
Sözİeşmesi’nin 6. 
maddesinde belirtilen 
“Makul sürede

yargılanma hakkı” ile 
paralellik gösteriyor. 
Kocaeli Barosu 
Başkanı Ersayın 
Işık, deprem 
mağdurlarının maddi 
ve manevi tazminat 
davası yoluyla hak 
aramaya devam 
edebileceğini 
söyledi. Işık, 
zamanaşımının 
sadece ceza davaları 
için söz konusu 
olduğunu belirtiyor. 
İki gün önce Kocaeli 
1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
görülen iki deprem 
davasında müteahhit 
Muharrem Hazır ve 
inşaat mühendisi 
Ahmet Aydın, ‘taksir
le tehlikeye sebebiyet

sonucu ölüme neden 
olmak’ suçlarından 
hakim karşısına 
çıkmıştı.
İki duruşmahın da, 
firari sanıkların 
yakalanması ve

dosyalardaki 
eksikliklerin g 
iderilmesi için 
28 Şubat’a ertelen
mesi üzerine, 
sanıklar ceza almak
tan kurtulmuştu.

Yurtdışına sağlık personeli gönderilecek
Sağlık Bakanlığı, 
yetiştirilmek üzere 
19 sağlık çalışanını 
OEÇD ülkelerine 
gönderiyor.
14786 sayılı

Resmi Gazete'de 
yayınlanan, 
"Yetiştirilmek 
Amacıyla Yurtdışına 
Gönderilecek 
Devlet Memurları

Yönetmeliği" 
çerçevesinde 
2007 yılı için Sağlık 
Bakanlığı'na 
19 kontenjan 
hakkı tanındı.

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

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazan’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

J*

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. E 
' _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli _ _ _ _ _ , ...... R

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik E
| 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 fiZÂLP
Tel: 513 2474 Fax: 51410 21

OECD ülkelerinde 
eğitim görmek isteyen 
adayların 13 Haziran 
2007 tarihine kadar 
Sağlık Bakanlığı'na 
başvurması 
gerekiyor.
Yurtdışına gönderile
cek adaylarda şu 
şartlar aranıyor: 
"Kontenjanlarda 
belirtilen konulara 
ilişkin meslek 
dallarında yüksek 
öğrenimini bitirmiş 
ve bu meslekte 
adaylık dahil 
en az 3 yıl 
çalışmış olmak, 
son 3 yıllık sicil 
döneminde olumlu 
sicil almış olmak, 
50 yaşından 
büyük olmamak, 
son 3 yıl içinde 
kademe 
ilerlemesinin 
durdurulması 
cezasını almamış 
olmak".
Müracaatlar Sağlık 
Bakanlığı Dış İlişkiler 
Daire Başkanlığı'na 
yapılacak.
Tüm müracaatlar 
Müracaat Kabul 
Komisyonu'nca 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet 
Ünüvar başkanlığında 
oluşturulan 
Eğitim ve Seçme 
Komisyonu'na 
sunulacak.

■■ OÜNLÜK SİYASİ OAZITI ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Medeni Kanun (Yurttaşlar Yasası)
ve Kadın Hakları (17 Şubat 1926)

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünme 
ye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye 
layıksın."

“Dünyada hiç bir milletin kadını, “Ben Anadolu 
kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtu
luşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar 
emek verdim." diyemez. Belki erkeklerimiz mem
leketimizi istila eden düşmana karşı süngüleriyle, 
düşmanın süngülerine göğsünü germekle düş
man karşısında bulundular. Fakat erkeklerimizin 
oluşturduğu ordunun zayıf kaynaklarını kadın
larımız işletmiştir. Memleketimizin var olması 
olanağını hazırlayan kadınlarımız olmuştur ve 
kadınlarımız olmaktadır.”

Atatürk’ün yukarıya aldığımız sözlerine 
bakıldığında Türk kadınına verdiğimiz değeri 
anlayabiliriz. Kurtuluş Savaşımızda büyük 
fedakarlıklar gösteren Türk kadınının haklarının 
en önemlilerinden biri olan MEDENİ KANUN 
(Yurttaşlar Yasası) 17 Şubat 1926 da kabul 
edilmiştir.

Yurttan düşman atılmış, Cumhuriyet ilan 
edilmiştir. Ard arda devrimler yapılmaktadır. 3 
Mart 1924’de Halifelik kaldırılmış, Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu ( Eğitim ve Öğretimin 
Birleştirilmesi Yasası) kabul edilmiş, giysilerin 
değiştirilmesi yasası kabul edilmişti. (1925). Daha 
7/8 Temmuz 1919 da Erzurum Kongresi toplan
ması öncesinde Mazhar Müfit Kansu’nun defter
ine yazdırdıklarından biri olan; “Tesettür kalka
cak, kadınlarımızın hakları verilecektir.” madde
sine sıra gelmişti.

1923-1925 yılları içinde ülkemiz içinde yaptığı 
gezilerde fırsat buldukça kadının toplumdaki 
önemli yerinden ve görevlerinden söz etmişti.

“Mümkünmüdür ki, bir toplumun yarısı toprak
lara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere 
yükselebilsin? Şüphe yok, ilerleme adımlan, dedi 
ğim gibi iki cins tarafından beraber, arkadaşça 
atılmak, ilerleme sahasında birlikte yürümek 
lazımdır.’’; uv

“Türk kadını dünyanın en münevver, en 
faziletli ve en ağır kadını olmadır. Kadın denilen 
varlık bizatihi yüksek bir varlıktır. Onun yoksul
luğu olmaz.”

“Halbuki bir sosyal toplum aynı amaca bütün 
kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse iler
lemesine teknik ve bilimsel olarak imkan yoktur.”

Yüzyıllar boyunca geri plana atılmış Türk 
kadınının haklarının Verilmesine sıra gelmişti: 
Laik bir devletin kurulması, toplumsal kalkın
manın sağlanabilmesi için gerekli olan adım atıl
malıydı.

Medeni Kanunun hazırlanma çalışmalarına 
1924 yılında başlanmış ve yirmi altı bilginden 
oluşan bir grup sürekli olarak 14 ay çalışmıştı. 
Aslında yapılan iş bir noktada İsviçre Medeni 
Kanunu’nun Türkçe’ye çevrilmesiydi. Bu 
Fransızca ve Almanca’dan yapılan çeviri işi 
oldukça tartışmalı geçmiş, zaman zaman düzelt
meler yapılmıştı.

Kabul edilen yasa ile kadın haklarında şu yeni
likler getirilmişti;

- Medeni Kanunun kabulüyle yeni Türk ailesi 
kurulmuştur.

- Kadın ve erkek ailede eşit haklara sahip 
olmuştur.

- Evlenmeler resmi bir nikahla belediyelerde 
yapılmaya başlandı.

- Evlenmelerde her iki tarafın rızası esas tutul
du.

- Miras konusunda, malların yönetimde, 
kadının erkeğe eşitliği sağlandı.

- Birden fazla kadınla evlenmek yerine tek 
kadınla evlilik zorunluluğu getirildi.

- T.C. sınırları içinde yaşayan Musevi, 
Ortodoks, Katolik, Gregoryen cemaatleri, Lozan 
Antlaşması’nın 48. maddesinin kendilerine 
sağladığı haklardan vazgeçmişler ve Medeni 
Kanuna bağlı kalmayı şeçmişlerdir. Böylece 
toplumda hukuksal bütünlük sağlanmıştır.

Kısa bir sürede bağnaz, baskıcı bir anlayıştan 
kurtulan Türk kadını, İslam alemine ve dünya 
kadınlığına da iyi bir örnek vermiştir. Türk 
toplumu bunun böyle de Türk erkeği ve Türk 
kadınının ortak ve ahenkli çalışmalarıyla, onun 
izinden yürüyerek ilerleyecek ve yükselecektir.
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İmarzedelere ödeme yapılacak Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
mevduat kabul etme 
ve bankacılık yapma 
izni kaldırılan İmar 
Bankası'ndan 
bono alanlara 
ödemelerinin yapıla
bileceğini açıkladı. 
Şener, konuya 
ilişkin yasa tasarısı 
taslağının 
Hazine tarafından 
oluşturulmakta 
olduğunu bildirdi. 
Konu ile 
ilgili yeni bir 
sürecin başladığını 
kaydeden Şener, 20

Yabancıya konut satışı ürkütücü boyutta
Demokratik Sol Parti 
(DSP) Tokat İl 
Başkanı Hüseyin 
Alpay, Türkiye'de 
yabancıların satın 
aldığı gayrimenkul 
adedi ve kapsadığı 
alanın ürkütücü 
boyutlarda olduğunu 
ileri sürdü.
Parti binasında 
basın mensuplarına 
yabancılara gayri
menkul satışları 

konusunda açıkla
malarda bulunan 
Alpay, istatistiki 
bilgilere göre en 
fazla satışın Yunan 
uyruklu vatandaşlara 
yapıldığını söyledi. 
Yabancıların satın 
aldığı gayrimenkul 
adedime kapsadığı 
alanın ürkütücü 
boyutta olduğunu 
ileri süren Alpay, 
"Yunan uyrukluların 
aldıkları gayri 
menkullerin yüzde 
9O'ı İstanbul, İzmir 
ve Bursa illerinde 
kilitlenmiştir.
Şimdilerde, Türkiye 
üzerinde siyasi oyun
lar peşinde olan her 
kesimin sınırsız bir 
serbesti içinde 
olduğu ülkemiz

ELEMANLARARANIYOR

Bilgisayar kullanabilen 
KASİYER BAYAN ELEMAN 
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
MAMMA MIA PİZZERIA 

k Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

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

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

binin 
üzerinde mahkeme 
lerde açılmış dava 
bulunduğunu, bu

davaların bazılarının 
sonuçlanmış, 
ama büyük bir 
çoğunluğunun

ayaklarımızın altından 
kayıp gitmektedir.
2003 yılında 
yabancılara toprak 
satışının serbest 
bırakılmasından 
sonra Türkiye'nin 
Suriye ile sınır böl
gesinde yer alan 
Hatay, Kilis ve Mardin 
illerimizde Suriye'nin 
yönlendirdiği şahıslar 
geniş araziler satın 
aldılar. Ülkemizde 
yabancılara ait 
toplam alan 269 bin 
296 dönüm olup, bu 
alanın 241 bin 451 
dönümü Suriye 
uyruklulara aittir. 
Suriye uyrukluların 
gayri menkullerinde 
ağırlık ise Hatay ve 
Kilis illeri hudutları

içindedir" dedi. 
Alpay, Adana'daki 
taşınmaz satışlarında 
AB ve Alman yurt
taşları miktarı küçük 
konutlar satın alırken, 
Fransız, Lübnan ve 
Suriye uyruklu 
yabancıların geniş 
tarım arazileri satın 
almaya yöneldiklerini 
ifade ederek, 
"İçlerinde önemli 
sayıda Ermeni ser
mayesi destekli olan
lar vardır. Avrupa 
Birliği'ne uyum 
çerçevesinde Türk 
hükümetinin 
yabancılara toprak 
satışını serbest 
bırakması, 1930'lu 
yıllarda çıkarılan 
'karşılıklılık' 

www.elkoyun.com
www.tema.org.tr

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır

513 96 83 GEMLİK

GEMLİK

■■■ günlük sIvasI gazete

devam etmekte 
olduğunu anlattı. 
"Tüm yargı sürecinin 
tamamlanmasına 
kadar beklemeye 
gerek olmadığı 
kanaatindeyim" 
diyen Şener, bu 
nedenle bir yasa 
çalışması 
yapılmakta olduğunu, 
taslak metinin 
Hazine'de oluşturul
makta olduğunu 
söyledi.
Şener, çalışmaların 
devam ettiğini, 
sürecin uzama- 
masının öngörül 
düğünü kaydetti.

yasalarının yürürlük
ten kaldırılmasından 
sonra Suriye uyruklu
ların özellikle 
Türkiye'nin güney 
illerinde geniş 
topraklar satın 
almaya, yerleşmeye 
ve yönetimlerde 
görev almaya 
başlamaları 
gelecekte Türkiye'nin 
toprak bütünlüğünü 
ve bağımsızlığını 
tehlikeye sokacak 
gelişmelere, 
ardından muhtemel 
bir kaosa davetiye 
çıkartabilir. Manidar 
olan, yabancılar özel
likle Suriye uyruklu 
Araplar, Süryaniler ve 
Ermeniler 'toprağa 
hücum edercesine 
saldırıya geçerek, 
sahip olurken' 
TC kimliği taşıyan 
hiçbir yurttaşın 
buna karşı aynı 
ülkede, örneğin 
Suriye'de hiçbir 
arazi satın alma 
girişiminde bulunma
maları, gelecekte 
Türkiye'nin aleyhine 
olabilecek siyasi 
sorunları da gün
deme taşımıştır" 
diye konuştu.

Gemlik Yelken Kulübü’nün 
başarısı....

Önceki günkü Körfez Gazetesi’nde bir 
haber gördüm. Gemlik Yelken Kulubü yap
tığı müsabakaların hepsini kazanmış 
içlerinden Batuhan Cesur isimli genç Milli 
Takıma seçilmiş. Bu büyük bir iftihardır.

Böylece aynası iştir kişinin lafına bakıl
maz. Önder Hoca’yı dışlayanlar utansınlar.

Bu hususu Sayın Faruk Güzel’in dikka
tine sunarım.

Sayın Faruk Güzel senin emrinde bir de 
pinpon Takımı var. Bu takımın kaptanıyla 
ilgilenirsen başarıya doğru gideriz.

Bu kişinin adresini ve telefonununu 
Bahkpazarı’ndaki Kanaat Yufkasıcından 
öğrenebilirsin.

Bu hafta lig maçları başlıyor.
İlk maç 1. Küme gençler Gemlikspor - 

Hürriyetle bugün saat 11.30’da oynanıyor. 
İkinci maç Umurspor-Altınok’la saat: 
13.30’da.

Yarın Küçükkumla Belediyespot- 
Hamitler maçı oynanacak 11.30’da. 
Gemlikspor- Emek Belediyespor’la

saat: 13.30’da karşılaşılacak.
Takımlarımıza başarılar dilerim.

Cepte üçüncü
nesil geliyor

Üçüncü nesil Teleko 
münikasyon sistem
leri geliyor. Sistemle 
birlikte Türkiye'de 
görüntülü telefon 
devri başlayacak. 
Görüntülü telefon ve 
internette bant geniş 
liği gibi yenilikleri 
kapsayan üçüncü 
nesil lisanslarının 
açılmasına ilişkin 
yetkilendirme planı 
Bakanlar Kurulu'nca 
kabul edildi.
Buna göre, A lisansı 

için 252 milyon, B 
lisansı için 224 mily
on, C lisansı için 196 
milyon, D lisansı için 
140 milyon Avro 
bedelle 6 ay içinde 
ihaleye çıkılacak. 
İhale, kapalı teklif 
veya pazarlık usulü 
yapılacak.
Yetkilendirme 
süresi, imtiyaz 
sözleşmesinin 
taraflarca imzalan
masından itibaren 
20 yıl olacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez' internette ■.gemlikkorfezgazelesi.com

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
%25e2%2596%25a0.gemlikkorfezgazelesi.com
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Evcil hayvan beslemek 
strese iyi geliyor

Evcil hayvan besle
menin, strese iyi 
geldiği ve insanları 
rahatlattığı bildirildi 
Veteriner Hekim 
Ahmet Ata, son yıl
larda oldukça yaygın 
bir hale gelen evcil 
hayvan beslemenin 
birçok yönden 
insanlara fayda 
sağladığını söyledi. 
Aşırı stresli insan
ların, evlerinde 
besledikleri evcil 
hayvanlarla konu 
şarak ya da onlarla 
ilgilenerek rahat
ladıklarını belirten 
Ata, "Hayvan besle
mek insanları rahat
latıyor, stresten uza
klaştırıyor. Bazı in 
sanlar, evlerinde 
besledikleri hayvan
larla konuşma yol
unu seçiyor. Onlarla 
oynuyor ya da bir 
şekilde ilgilenerek o 
anki sıkıntısını unutu 
yor. Evde beslediği 
niz köpeğiniz 
sayesinde, düzenli 
olarak hayvanı 
gezdirmek için dışarı 
çıkıyorsunuz. Bu da 
tansiyon kolesterol 
ve kilo problemini 
dengeliyor. Hem de 
spor yapmış oluyor
sunuz" dedi.
Evcil hayvan 
beslerken dikkat 
edilmesi gereken 
hususlara da deği
nen Ata, beslenen 
hayvanların 
aşılarının ve gerekli 
tetkiklerinin 
zamanında yapılması 
gerektiğini ifade etti. 
Ata, "Evde hayvan 
besleyenlerin en çok 
dikkat etmesi gere

20 dakikada bir bebek ölüyor
Meclis'te anne-bebek ölümlerinin azaltıl
masını hedefleyen proje anlatılırken AKP'li 
Güler, "Toplantı başladığından beri ülke 
mizde 5 bebek daha öldü" uyarısı yaptı 
TBMM Başkanı Bülent Arınç, Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, TBMM Nüfus ve Kalkınma 

, Grubu Başkanı AKP Bingöl Milletvekili 
Mahfuz Güler, Erzurum Valisi Celalettin 
Güvenç ve Diyarbakır Vali Yardımcısı Erhan 
Koyuncu'nun katılımıyla anne-bebek 
ölümlerini azaltmayı hedefleyen proje 
anlatılırken, Türkiye'de 5 bebek daha öldü. 
Mahfuz Güler, "Toplantı başladığından beri 
biz burada konuşurken 5 bebek daha öldü. 
Ülkemizde her 20 dakikada bir bebek ölü 
yor" dedi. Türkiye Aile Planlaması Derneği 
(TAPD), TBMM'nin desteği, AB'nin maddi 
katkısıyla Batman, Bingöl, Diyarbakır, 
Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Kars ve Siirt'te 
milletvekilleriyle yürüttüğü, 'kamu kurumlan 
ve sivil toplum kuruluşlarında duyarlılığı 
artırarak anne ve bebek ölümlerini azalt
mayı' hedefleyen projesini sonuçlandırdı. 
Proje sonuçları, TBMM'de düzenlenen 
toplantıda, TAPD Başkanı Prof.
Hakan Şatıroğlu, Güvenç ve Koyuncu 
tarafından sunuldu.

ÇİZİYORUM M,
Barış Güler’in 
kaleminden

ken hususlardan biri 
kisttir. Buna karşı 
evde beslenen hay
vanlar belirli periyot
larla aşılanmalıdır. 
Genellikle halk ara 
sında yanlış bir ina 
niş var. Kist, tüy yut
maktan kaynaklanan 
bir hastalık olarak 
algılanıyor. Ancak bu 
hastalık tüy yutmak
tan kaynaklanmıyor. 
Hayvanların dışkısıy
la dışarı atılan bu 
kistler yine hayvan
lar aracılığıyla bize 
bulaşıyor. Düzenli 
olarak 3 ayda bir 
parazit iğnelerinin 
yapılması gerekiyor. 
Dikkat edilmesi 
gereken olaylardan 
bir önemli konu ise 
kua'uza'ur. Küduz 
aşısı mutlaka yapıl
malıdır. Bunun dışın
da karma aşılarda 
mutlaka yaptırıl
malıdır" şeklinde 
konuştu.
Kayseri'de evcil 
hayvan beslemenin 
de yeni yeni yaygın
laştığını dile getiren 
Veteriner Hekim 
Ahmet Ata, diğer 
illere oranla 
Kayseri'nir b’raz 
daha geride 
olduğunu sözlerine 
ekledi.

7 YAŞ

Çinli öğrenciler daha başarılı
Ingiltere eğitim 
sisteminde, en 
başarılı etnik 
grubun Çin kökenli 
çocuklar olduğu 
belirtildi.
Eğitim Bakanlığı'nın 
araştırmasına göre, 
geçen yılın ulusal 
eğitim programı 
kapsamında 
11 yaşındaki 
çocukların katıldığı 
sınavlarda, aralarında 
ana dili İngilizce 
olmayan yeni 
göçmenlerin de

GEMİİK SİNEMA GÜINİİTGÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE 
BEYNELMİLEL

TUTKU SİNEMASI 
MASKELİ BEŞLER 

IRAK 

bulunduğu yüzde 
86'hk grup gerekli 
seviyeye ulaşırken, 
Ingiliz çocuklarda 
bu oran yüzde 80 
olarak belirlendi. 
Ingiltere ve 
Galler'de 16 yaşında
ki çocuklara 
uygulanan bir 
sınav olan GCSE 
seviyesinde ise 
Çin kökenli çocuk
ların yüzde 65.8'i, 
matematik ve 
İngilizce de dahil 
en önemli 4 derste 

başarılı oldu. 
Yapılan araştırma, 
Hindistanlı çocuk
ların da Ingiliz 
yaşıtlarına göre 
daha başarılı 
olduğunu gösteriyor. 
Hindistan kökenli 
öğrencilerin yüzde 
59.1’inin 5 GCSE 
başarısı bulunurken, 
Ingiliz öğrencilerinde 
ise bu oran 
yüzde 44.3 olarak 
görülüyor.
Araştırmayı 
değerlendiren

Seanslar
11.30- 14.00- 16.30-20.00
14.15- 16.30-20.15
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30 
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)

The Independent 
gazetesi, Çin ve 
Hindistan'daki 
aile kültürünün 
eğitime verdiği 
önemin bu 
sonuçların bir 
sebebi olabileceğini 
belirtiyor. 
Araştırmaya göre 
ayrıca, zenci 
Afrika ve Karay ip 
kökenli çocukların 
ise yalnızca 
22.7'sinin 5 GCSE 
başarısı 
bulunuyor.
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Tatlı yiyip tatlı yaşanmıyor Kadınlarda kalp krizi riski
Tatlı yiyip maalesef 
tatlı yaşanmıyor. Şeker 
ve şekerli besinlerin 
tüketimi, ciddi beslen
me hatalarından kabul 
ediliyor
Ruhsal dengesizlik, 
baş ağrısı, açlık ve 
kriz atakları geçiriyor, 
sürekli yağlanıyor ve 
hızla yaşlanıyorsanız 
nedeni, damak 
zevkinize hitap eden 
şekerli besinler ola
bilir. Çünkü bir Çok 
insanın severek tüket
tiği şeker, “tatlı yiyip 
tatlı yaşamaya’’ izin 
vermiyor. “Bu kadar 
tatlı bir besin nasıl 
olur da bu kadar acı 
sonuçlar doğurur, 
şaşırmayın. Negatif 
sonuçları bilin ve buna 
göre siper alın” diyen 
Diyetisyen Berrin Yiğit, 
şekerden uzak durmak 
için 10 neden sıralıyor. 
KAN ŞEKERİNDE 
ANİ YÜKSELİŞ VE 
DÜŞÜŞLERE 
NEDEN OLUR 
Kan şekerinin ani iniş 
çıkışlara uğramasının 
ruhsal dengesizliklere, 
baş ağrısına, tatlı ve 
acıkma krizlerine yol 
açtığını söyleyen Ber 
rin Yiğit, kısır bir dön 
gü gibi yedikçe daha 
çok istenen şeker ve 
şekerli besinleri 
‘Bitmeyen senfoni’ye 
benzetiyor ve kriz 
ataklarının birbirini 
izleyeceğini belirtiyor.

“Bunun için şekeri, 
sigarayı bırakır gibi bir 
anda kesmelisiniz.” 
DİYABET, KALP 
HASTALIKLARI VE 
KANSER RİSKİNİ 
ARTIRIR
“Kan şekerini ani yük
selten ve glisemik 
indeksi yüksek besin
lerle beslenenler daha 
kolay şişmanlar. 
Araştırmalar bu kişi
lerin kalp ve şeker 
hastalığına yakalanma 
risklerinin daha fazla 
olduğunu gösteriyor. 
Son araştırmalarla da 
yüksek glisemik 
indekse sahip diyet
lerin kanser riskini 
artırdığı ortaya çıktı.” 
BAĞIŞIKLIK 
SİSTEMİNİ 
ÇÖKERTEBİLİR 
“İnsanlar üzerinde 
şeker ve bağışıklık sis
temi ilişkisini incele 
yen çalışmalara az 
rastlansa da hayvan 
deneyleri şekerin bağı 
şıklık sistemini baskı 
ladığını gösteriyor. 
Mekanizması tam 
olarak bilinmemekle 
birlikte şekerli besin
lerdeki şeker ve 
mayanın metabolizma

da fazlaca yer alması, 
vücudun enfeksiyon
lara daha açık olması
na neden olur.” 
KROM 
YETERSİZLİĞİNE 
NEDEN OLABİLİR 
“Metabolizmadaki 
temel görevi kan şek
erini dengelemek olan 
krom minerali, beslen
me alışkanlıklarında 
fazlaca rafine karbon
hidrat ve şeker olan
larda eksikliğe uğrar. 
Amerikan halkı üzerin 
de yapılan analizler 
nüfusun % 90’ının 
kromdan yetersiz bes 
lendiğini gösteriyor.” 
YAŞLANDIRIR 
Anti-aging çabasının 
aksine çalışan şeker 
ve şekerli besinlerin 
vücutta yarattığı tahri
bat gözârdı edilemeye
cek kadar önemli.
Kana karışan şeker, 
ortamdaki protein ile 
birleşerek yeni mole 
küler yapılar oluşturur 
ve bu yapılar, doku
ların deri, elastikiyetini 
azaltır. Öte yandan kan 
şekerindeki yükselişle 
insülin seviyelerindeki 
artışa bağlı olarak da 
yaşlanmayı hızlandırır. 
YAĞLANDIRIR « 
“insülin hormonunun 
asıl görevi kandaki 
şekeri enerji olarak 
kullanılmak üzere 
hücre içine sokmaktır. 
Ancak yanlış beslen
me, kan şekerinde 

büyük dalgalanmalar 
insülinin aşırı salgılan
masına neden olabilir 
ve vücudun gereğin
den fazla yağlanması
na neden olabilir. Insü- 
line karşı bedenin 
direnç kazanması, 
durumlarında da 
oluşabilen benzer 
tablo kalori bombardı
manlarının kaçınılmaz 
sonudur.”
DİŞ ÇÜRÜMELERİNE 
NEDEN OLUR 
“Şeker ve şekerli 
besinler, diş 
çürümelerine en fazla 
neden olan besinler 
arasında yer alıyor. Diş 
ve diş etlerindeki kro
nik enfeksiyonların, 
koroner arter hastalık
lara yatkınlığı artırdığı 
her geçen gün açık
lanan çalışmalarla 
destekleniyor.” 
GELİŞİMİNİ ETKİLER 
Renkli, katkı maddeli 
şeker ve şekerli besin
lerin tüketimi özellikle 
hiperaktif çocuklarda 
belirtileri artırabiliyor. 
Şekerli besinlerin tüke
timine bağlı olarak 
gıda alimini azaltabilen 
dolayısıyla besin yeter 
sizliklerine neden ola
bilen bir beslenme alış 
kanlığı, çocuk gelişimi
ni sekteye uğratabile
ceği gibi, kan şek
erindeki ani dalgalan
malar davranışsal 
kontrolsüzlüklere 
neden olabiliyor.”

ABD'de araştırma
cılar, 45 yaş 
üzerinde 24.558 
kadının on yıl 
süreyle izlenmesi 
sonucu toplanan 
verilerden yola 
çıkarak, kadınlarda 
kalp krizi riskini 
ölçen geleneksel 
modeli geliştirdiler. 
Kalp krizinin.daha 
çok erkeklerde 
görüldüğü yolunda 
çok yanlış bir 
kanının yaygın 
olması ve kadınlarda 
farklı belirtilerin 
geç teşhise yol 
açması, bu 
konudaki çalış
maların ağırlık 
kazanmasına 
yol açıyor.
Geliştirilen yeni risk 
ölçme modeli ile 
kadınlarda 10 yıl 
süreyle kalp riski 
daha belirgin olarak 
ölçülebiliyor., 
Amerikan Tıp 
Derneği’nin der

gisinde yayınlanan 
araştırma sonucuna 
göre, geleneksel risk 
ölçme modelinde 
göre kalp krizi 
geçirmeleri "orta 
risk" grubunda 
görülen kadınlar 
şimdi geliştirilen 
yeni model ile 
"yüksek risk" ve 
"düşük risk" 
grubu olarak 

olarak iki ayrı grupta 
toplanabiliyorlar. 
Araştırma ekibinin 
başkanı Doktor Paul 
Ridker, geleneksel 
model ile kalp krizi 
geçiren kadınların 
yüzde 20'sinde bu 
riskin ölçülemediği- 
ni belirterek, 
"Reynolds 
Risk Score" adı 
verilen yeni model 
ile kadınlarda artık 
yüksek ve düşük 
olmak üzere 
riskin daha kesin 
ölçülebileceğini 
söyledi.

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 Eğt Md. 513 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 51310 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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcı lığı 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 $1316 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 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
17 Şubat 2007 Cumartesi 

ENGİN ECZANESİ 
18 Şubat 2007 Pazar 

ÇAMLICA ECZANESİ
GEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 

□ GEMLİK

■MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2675 

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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Kaplanlar Yangın 
Söndürme Ekibi 
ve Sivil Savunma 
Kulübü işbirliği 
ileözel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’nda yangın

söndürme tatbikatı 
gerçekleştirildi.
Dün saat 14.oo de 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’na 
gelen ekipler, 
öğrenci ve

öğretmenleri 
okul bahçesine 
toplayarak yangın 
konusunda 
bilgilendirdiler. 
Afetler içinde 
en korkunç afetin

yangın olduğunu 
söyleyen ekipler 
sorumlusu daha 
sonra yangından 
korunma yolları 
hakkında uygulamalı 
söndürme 

gerçekleştirdiler.
Aykentli öğrencilerin 
heyecanlı bakışları 
arasında 
gerçekleştiren 
yangın söndürme 
uygulaması 

başarı ile 
sonuçlandırılırken, 
öğrenciler yangın 
anında ve sonrasında 
nasıl davranmaları 
gerektiğini 
öğrendiler.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

H w;i w ffill SALONLARIMIZLA 2007 YILI SEZONU MNIZ

DÜĞÜN S NİKAH A SÜNNET ve ÖZEL GÜNLERİNİZDE YEMEKLİ-YEMEKSİZ HİZMETİNİZDEYİZ
Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak ■ GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


S.S. 72 Sayılı Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi olağan mali kongresi ilgi görmedi 

Marmarabirlik 
mali kongre yaptı

S.S. 72 Say/// Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi’nin dün yapılan mali genel kuruluna 2488 oy kullan
ma hakkı bulunan ortaktan 150’si katıldı. İlgi gösterilmeyen mali 
kongrede, 2006/2007 iş yılına ait bütçe 7 milyon 500 bin YTL 
olarak belirlendi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5’de

Özürlüler Şenliği 
hazırlıkları başladı

Türkiye Sakatlar Federasyonu Yönetim Kurulu 2007 yılının 
ilk toplantısı ilçemizde yapıldı. Ev sahipliğini Gemlik Özel Türe 
Eğitim Kurs Merkezi ve Sakatlar Derneği Başkan Yardımcısı 
Tamer Sivri’nin yaptığı toplantıda, 7. Gemlik Özürlüler Şenliği 
programı değerlendirildi. Ercüment ESEN’in haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

19 Şubat 2007 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Goldstar

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

Fabrika & İşyeri Toplu 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez : İskele Meydanı No: 15 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 42 2Ö Fax : 524 71 06 

Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 
Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

“Tarih içinde Bursa’da Kentsel ve Mimari Gelişiimeler” konulu konferansa Gemlikliler ilgi göstermedi

Gemlikli tarihine sahip çıkmadı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı
Gemlik ve geçmişi

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği birbiri 
ardına içerikli ve yararlı toplantılar, konfe 
ranslar düzenliyor.

Ancak bu tür toplantılara Gemlikli ilgi 
göstermiyor.

Tarikatların ve islamı kurumların toplan
tılarında salonlar doluyor.

Gemlikli bu dünyadan çok öteki dünya ile 
ilgili konulara ilgi gösteriyor. Oysa içinde 
yaşadığımız dünyanın sorunlarını çözmeden 
öbür dünyaya göç ederseniz bunun da sizden 
hesabının sorulacağını bilmek gerekir.

Neyse..
Bu kez düzenlenen konferansın konusu 

“Tarih içinde Bursa’da Kentsel ve Mimari 
Gelişmeler” idi.

Konuşmacı Uludağ Üniversitesi Mühendis 
lik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu, konuşmasında Gemliklilerin tarih
lerine sahip çıkmadığını söyledi.

Doğru değil mi?
Dünden bugüne neyimiz var ki?
Bir tek tarihi eserimiz yok.
Bu kent Kurtuluş Savaşı öncesi bir Rum 

kentiydi. Bir tek o günlerden kalan veya daha 
eskilerden kalan eser var mı?

Oysa bu topraklar tarihi boyunca birçok 
medeniyete beşiklik etmiş yerler.

Biz birkaç eski yapıyı bile koruyamadık. 
Bursa merkez ilçelerine bir;'bakın neler yapı 
yor. Biz ise bakıyoruz.

Gelecekte çocuklarımız bizi bu nedenle af 
etmeyecek.

Toprak altından çıkan kalıntıları, çanak, 
çömlek diye yok ediyor veya üzerini örtü 
yoruz. Bizdeki kafa ile tarih korunur mu?

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği’nin 
düzenlediği "Tarih 
içinde Bursa’da Kentsel 
ve Mimari Gelişmeler" 
konulu konferansta 
konuşan Uludağ Ün iver 
sitesi Mühendislik 
Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Neslihan Dostoğlu 
acı gerçeği dile getirdi. 
Bursa ’nın tarihini değer 
lendiren Dostoğlu, 
Gemlik'in sahip olduğu 
tarihi yapı ve eserlere 
bakıldığında Gemlik'in 
tarihine sahip çıkılma 
dığını gördüğünü belir
tirken, Gemlik'teki tarihi 
eserlere sadece tahta 
çekilerek önlem alın
dığını hatırlattı. Syf 3’de

Uludağ Üniversitesi Mühen 
dişlik Fakültesi Bölüm Başka 
nı Prof. Dr. Neslihan Dostoğ
lu konferansta sinevizyon gös 
terimi ile tarihi eserleri ve ko
numları hakkında bilgi vere
rek, soruları da cevaplandırdı

Şahin’e Yılın En Başarılı 
Belediye Başkanı ödülü 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin Marmara Bölgesi'ndeki gazetecilerin 
oylarıyla Yılın Belediye Başkanı Kent 
Ödülü'ne layık görüldü. BUTTİM’de düzenle
nen törende ödülünü İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Erol Akıncılar’dan aldı. 
Başkan Şahin, "Bu ödül Hikmet Şahin’in 
değil, Bursa’nın" dedi. Haberi sayfa 8’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
Bir konferanstan akılda kalanlar.

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Cumartesi günü 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Koope 
ratifi Toplantı Salo 
nu’nda “Tarih içinde 
Bursa’da Kentsel ve 
Mimari Gelişmeler” 
konulu bir konferans 
düzenledi.

Konferans, Uludağ 
Üniversitesi Mühen
dislik Fakültesi 
Bölüm Başkanı ve 
aynı zamanda “Bursa 
Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma 
Kurulu (Anıtlar 
Kurulu) Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu tarafından 
verildi.

Başta Kaymakamı 
mız Sayın Mehmet 
Baygül olmak üzere 
İlçe ile ilgili hiçbir 
toplantıyı gözardı 
etmeyip katılan 
Milletlerarası 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Üyesi Sayın 
Tevfik Solaksubaşı 
siyasi parti 
temsilcileri, 
mimarlar, 

mühendisler, 
yazarlar, sivil toplum 

. kuruluşları temsilci
leri ile bir kısım 
vatandaş katıldı.

Rahatsızlığı nede 
ni ile olsa gerek, her 
toplantıya katılıp 
görüş ve dileklerini 
dile getiren Sayın 
Belediye Başkanını 
gözler aradı. 
Toplantıya katılma 
mış olması dikkat 
çekti.

Konuşmacı Sayın 
Neslihan Dostoğlu, 
ilk Bursa’nın bir tepe 
üstüne kurulduğunu, 
Osman Bey ve diğer 
OsmanlI Sultanları 
tarafından yeni yer
leşim alanları ile 
geliştiğini, insanlar 
için bütün ihtiyaçlara 
cevap veren külliye 
ler kurulduğunu, ilk 
gelişme alanının 
şimdiki Kozahan 
civarı olduğunu, her 
aşama ve dönemde 
iş yerleri ve ticari 
hanlarla şehrin 
geliştiğini, ayakta 
kalan eserlerin 
restorasyonu 

yapılarak bugüne 
kadar korunduğunu, 
gravür, resim, 
fotoğraflarla bir güzel 
anlattılar. Bursa’nın 
en önemli depremi
nin 1855 yılında 
olduğunu, eldeki o 
güne ait tek fotoğraf 
görüntüsündeki 
Bursa’nın 1854 yılına 
ait hali olduğunu 
belirttiler.

Padişah ve sultan
lardan başka esaslı 
şehir gelişiminin 
Bursa Valisi Ahmet 
Vefik Paşa tarafından 
sağlandığını, Ahmet 
Vefik Paşa’nın Fransa 
da Konsolos iken 
tanık olduğu geniş 
yol ve cadde açımın
dan esinlenerek, 
Bursa’ya Vali 
olduğunda bugünkü 
Cumhuriyet Caddesi, 
Eski Gemlik yolunu 
açtığını, Cumhuriyet 
dönemi büyük 
yeteneği Mimar Emin 
Onat’ın üç güzide 
eseri Bursa’ya 
armağan ettiğini, 
Vali Haşim Işcan’ın 
hastahane, stadyum 

ve Osmangazi 
Kaymakamlığını yap
tığını Bursa ilk şehir 
planının Selami Bey 
tarafından yapıldığını 
anlattı. Dile getirdiği 
her konuyu dia gös
terisiyle de izleyen
lere sundu. Bir Ulusu 
yüceltenin Kültür ve 
doğal varlıklar 
olduğunu, paha 
biçilemez ve bir ben
zeri bulunmaz bu 
varlıkların iyice 
korunup, gelecek 
nesillerce de bilinip, 
tanınmasını 
toplumun ve insan
lığın esinlenerek 
yararlanması lazım 
geldiğine, bir ulusun 
ilk defa çaldığı bir 
çanı koruma altına 
alıp milyonlarca 
insanın ziyaretine 
mazhar kıldığı yerde, 
bizlerin tarih hâzinesi 
eserleri heder 
etmememizin üzüntü 
verici olduğuna 
dikkat çekti.

Değerli Hocamız 
sözlerinin başında 
Gemlik için çok 
önemli, çok kişi 

tarafından 
bilinmediğini 
umduğum bir 
hususu, Gemlik’in 
Bursa’nın kuruluş 
yılında var olduğu ilk 
Bursa kuruluşunun 
bir tepe üstünde 
kurulması üzerine o 
günün hükümdarının 
adına izafeten Tepe 
Bursa, Gemlik’e de 
“Sahil Bursa” 
dendiğini belirtti.

Konferansın bitimi 
üzerine katılımcılara 
söz hakkı tanındı.

Söz alan konuş
macılar, Gemlik’teki 
tarihi eserlerin 
korunmadığını, 
kendi kendine göçüp, 
yıkıldığını, tarihi 
çınar, ıhlamur, çam 
ağaçlarının çeşitli 
nedenlerle kesilip, 
yok edildiğini, tarihi 
kilise kalıntıları üze 
rine önce Belediye 
Binası sonraları 
kapalı çarşılar 
yapıldığını, Rumlar 
tarafından kurulu 
Koço İstefanidis’in 
İpek Fabrikası’nın 
yerinde yerler estiği
ni, beton yığınlarına 
dönüştüğü gibi konu
ları dile getirerek, 
konuşmacıyı 
bilgilendirdiler.

Büyük ihmale 
uğramış Gemlik 
Terminali’nin (Ilıca) 
Koruma altına alın
masını, en iyi şekilde 

halkın yararına sunul 
masına vaziyet edil 
meşini bir yetkili ola 
rak Sayın Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu’n 
dan talep ettiler.

Sayın 
Kaymakamımız 
Mehmet Baygül de 
Gemlik’teki Anıtlar 
Kurulu’nca kayda 
alınmış varlıkların bir 
listesinin kendilerine 
sunulmasını dileye 
rek, gereği için çalış
malar başlatılacağı 
müjdesini verdiler.

Son sözü alan 
Sayın Tevfik Solaksu 
başı “Gemlik” adını 
gemi inşaatından 
aldığını, bugünkü 
Sunğipek Fabrikası 
giriş mahallinde eski 
tersane kalıntılarının 
ihmal sonucu yok 
edildiğini, Gemlik’in 
denizciliğini anımsat
mak için Yat limanına 
önem yerilmesine 
parmak bastılar. Her 
gelen mülki amire 
konuyu açtığını, ama 
bir türlü gerçek
leşmediğinden bir 
deniz tutkunu olarak 
üzüntü duyduğunu 
söylediler.

Çok yararlı bir 
toplantı oldu.

Bir tatili gününü 
bizlere ayıran Prof. 
Dr. Sayın Dostoğ- 
lu’na sonsuz 
teşekkürler.

Sağolsunlar.

www.kocakgayri men kul.com
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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 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 a 400 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 Engurü 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
zeyıtın 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
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
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 Trlzm teşvik böl
gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

S ATI Ll KÇIFTI-IK
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 Çamoiuk 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-O05 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 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 , pimapon 55.000 YTL 
EE-031 Manastır 130 M2 2.kat 3+1 kartonpiyer, 
kalorifer, full eşya 115.000 YTL

I 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, pirnapun 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-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 yonj 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
E E-143 Manastır 120 M2 5.kat 3+1 sobalı, 
kartonpiyorli 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 I
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, kalor
iferli, 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. Kot 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 

İEE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 560.000 YTL
EE-161 Orhangazi Sanayi Sitesi 150 M2 zemin çekme 
[katlı, içinde kiracılı, yatırımlık, kelepir 75.000 YTL 
ıEE-185 Yeni Pazar Cad. 80 M2 zemin anayol üstü 
atma 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 VİLLÂ
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 İçi denize 50 mt 220,000 YTL

EE-U1 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 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

NOTiîelefonlagöfüşmelerinizde 
Kaylta Hfcsi ra ota 
»poıîm

http://www.kocakgayri
kul.com
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“Tarih içinde Bursa’da Kentsel ve Mimari Gelişiimeler” konulu 
konferansa Gemlikliler ilgi göstermedi

Gemlikli tarihine sahip çıkmadı
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin düzenlediği konferansta 

konuşan Uludağ Üniversitesi Mühendislik Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu acı gerçeği dile getirdi.

Ercüment ESEN

Obezite - Fazla kilolar....

YazıYORUM

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından düzenle
nen "Tarih içinde 
Bursa’da Kentsel ve 
Mimari Gelişmeler" 
konulu konferans 
beklenen 
ilgiyi görmedi. 
Esnaf Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kopperatifi Toplantı 
Salonu’nda düzenle
nen konferansa, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
Idris Kurt, mahalle 
muhtarı, siyasi parti
lerin temsilcileri ile 
vatandaşlar katıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
toplantıya katılmadı. 
Gemlik Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciği tarafından 
düzenlenen 
konferansa konuş
macı olarak katılan 
Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu sinevizyon 
gösterimi ile 
Bursa’da bulunan 
tarihi eserleri ve 
konumları hakkında 
davetlilere bilgi verdi. 
Bursa’nın tarihini 
değerlendiren 
Dostoğlu, Gemlik’in 
sahip olduğu tarihi 
yapı ve eserlere 
bakıldığında 
Gemlik’in tarihine 
sahip çıkılmadığını 
gördüğünü belir
tirken, Gemlik'teki 
tarihi eserlere 
sadece tahta 
çekilerek önlem 
alındığını hatırlattı. 
Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu 
devetlilerden gelen 
soruları da yanıtladı. 
Son günlerde 
Gemlik’in günde
minde yer alan 
Gemlik Belediyesi 
tarafından başlanan 
Yeni Modern Çarşı 
inşaatı temel kazıları 
çalışmaları sırasında 
ortaya çıkan bazı 
çanak, çömlek kalın
tılarının 22 Şubat 

| tarihinde toplanacak

kurul toplantısı 
öncesi düşüncelerini 
aktardı.
MODERN ÇARŞI 
ALANI İNCELEMEDE 
Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu, "Yeni Çarşı 
inşaatı kazı alanını 
doğal varlıklar olarak 
ele aldık. İlk yapılan 
incelemelerde 
inşaat alanına inşaat 
çalışmalarına 
herhangi bir zararı 
yoktur. ’ şeklinde 
onay verilmişti.
Yine kazı çalışmaları 
sırasında ortaya 
çıkan çanak çömlek
ler incelendiği için 
inşaatı durdurduk. 
Ancak, kazı alanının 
arka tarafında bulu
nan yerleşim alanının 
tehlike altında 
olduğu ve bir Intam 
faciasının yaşanma
ması için istinat 
duvarı çekilmesini 
uygun bulduk.
Kazı alanında kalıntı 
çıkarsa, burası birinci 
derece Arkeolojik

Sit alanı kapsamına 
alınır ve buraya 
hiçbir şey yapılamaz. 
22 Şubat'ta yapılacak 
toplantıda kurulumuz 
en son kararını 
verecektir. ” 
diyerek belediye 
tarafından yaptırılan 
Yeni Çarşı inşaatının 
durdurulma konusu 
na açıklık getirdi. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Oda Başkanı Osman 
Turan ise, konferans
ta yaptığı konuşma
da, Gemlik’in 
tarihinin ele alındığı 
konferansa 
Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu konuşmacı 
olarak getirdiklerini, 
ancak böyle önemli 
bir konferansta 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tun 
katılmamasından 
üzüntü duyduğunu 
ifade etti.

TERME KAPLICASI 
İÇİN MÜCADELE 
EDECEĞİZ 
Terminal alanı 
içerisinde kalan 
Terme Kaplıcası 
hakkında davetliler
den gelen tepkiyede 
cevap veren 
Turan, "Odamızın 
tüm uyarılarına 
rağmen burası için 
meclisten onay 
aldılar, bu da yetme
di, Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisinde 
onaylattılar. Şu an 
konu mahkemelik. 
Terminal’in o bölge 
ye yapılmaması 
için elimizden 
geleni yapacağız” 
diye konuştu.
Yaklaşık 3 saat süren 
konferansa katılımın 
az olması Gemlik 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciği 
tarafından üzüntü 
ile karşılanırken, 
yetkililerin 
duyarsızlığından 
yakınıldı.

Türkiye’de obezite sorunu, kilo fazlalığı 
gittikçe yayılıyor, bilhassa kentler de tele
vizyon yayınları, gazete ve radyo uyarılarına, 
her geçen gün artarak “Aman kilo almayın" 
demesine, çeşitli diyet ürünleri reklamlarına 
rağmen, kilo fazlalığı sorunu yaşayanların 
sayısı her yıl bir önceki yıla oranla artıyor.

Obezite ve kilo fazlalığı neden tehlike
lidir.?

Vücutta gereğinden fazla yağ depola
manın, kalp-damar hastalıkları, Artirit, kan 
ser, hipertansiyon gibi çok ciddi hastalıkların 
hazırlayıcı olduğunu Tıp söylüyor.. Fazla kilo 
kişi için sırtındaki yüktür...

Fazla kilolu olmaktan memnunsanız 
“Balık etindeyim” diye etrafa caka yapıp, 
kendinizi aldatıyorsanız, sağlığınızı riske 
ettiğinizi mü saade edin de ben yüzünüze 
söyleyeyim..

İleri yaşlarda karşılaşacağınız bazı sağlık 
sorunları ile çok erken yaşta uğraşmaya baş 
larsınız.

Kilonuz ne kadar fazla ise o kadar hızlı 
yaşlanmanıza sebep olur.

Alınan bunca önlem, gösterilen çabalara | 
I rağmen elde edilen sonuçta görülüyor ki 
toplum Obezite’ye doğru gidiyor..

Yeni çözümler bulunmaya çalışılıyor. 
Sağlıklı kiloya ulaşma çabası içinde ki insan
lara “Mucize diyetler” veriliyor, aslında 
hiçbir yararı olmayan yöntemlerle bu insan
lar mutsuzluğa ve güvensizliğe sevk edili 
yor..

Aldatıcı vaatlerle parası, zamanı alınıyor. 
Umutları kayboluyor..

Sürekli diyet yapmak, sürekli olarak belirli 
besin gruplarını, sadece belirli ölçüler içinde 
tüketmek zorunda kalmak, herkes “Mantı 
-makarna” yerken domates -salatalığa talim 
etmek, herkesin zevkle oturduğu sofralarda 
kendini besin hesapları içinde boğuşurken 
bulmak hoş bir durum değildir.

Sık sık veya sürekli bu durumlara düşen 
kişilerde yorgunluk, bıkkınlık ve sinirlilik 
ortaya çıkıyor.. Sağlıklı kiloyu bulmak için 
uğraşan kişinin istediğini yiyememenin, 
sofradan korkmanın, yediklerini çevrenin 
kontrolunda ve ikazından kurtarılması 
olayından, uzaklaştırılması ruh sağlığı 
bakımından şarttır. İnsan bünyesi çok has
sas dengeler üzerinde çalışır.

Bunun içinde besin olduğu gibi, ruh hali, 
için de bulunduğu ortamda etkiler.

Onun için “Kibrit kutusu büyüklüğünde 
peynir, yarım dilim kepekli ekmek- 50 gr 
beyaz et” diye mucize diyetlerle kişiyi zorla
mak, sonunda başarısızlık getirir. Mutsuz 
laşan sonunda “yeter artık” diye isyan eder.

Uzun lafın kısasını söylüyorum sayın 
okurlar;

“Ne yiyorsan yarısını, ne yapıyorsan iki 
katını yap, hareket et”

Bu geleneksel formül değişmez, çokta 
başarı lıdır..

Gülüp, neşelendiğini kolaymış dediğini 
duyar gibiyim Obezlerin;

Hadi bakalım kolaysa yap....
COLH

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

OKUYUN ■ OKUTUN 
ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ercüment ESEN

Türkiye Sakatlar 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
2007 yılının ilk 
toplantısını önceki 
gün İlçemiz Atamer 
Tesislerinde 
gerçekleştirildi. 
Ev sahipliğini 
Gemlik Özel Türe 
Eğitim Kurs Merkezi 
Müdürü ve Sakatlar 
Derneği Başkan 
Yardımcısı 
Tamer Sivri'nin 
yaptığı toplantıya 
Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu 
Genel Başkanı Zülfikar 
Akar, Genel Başkan 
yardımcıları Mutlu 
Yıldız, Tamer Sivri, 
yönetim kurlu 
üyeleri Rıfat Emekçi, 
Murat Aslanağa, Ömer 
Uğur, Yıldıray Çınar,

Haldun Kırkık ve 
Zeki Zeybekçi katıldı. 
Yılın ilk toplantısında 
bir araya gelen 
Türkiye Sakatlar 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
2007 yılında da 
yapılacak olan 7. 
Gemlik Özürlüler 
Şenliği ile 15.si 
yapılacak olan 
Ayvalık Özürlüler 
Şenliğinin program 
ve değerlendirmeleri 
görüşüldü.
Gemlik Özel 
Türe Eğitim Kurs 
Merkezi Müdürü ve 
Sakatlar Derneği 
Başkan Yardımcısı 
Tamer Sivri, “Mayıs 
ayı içerisinde 
yapacağımız 
geleneksel 7. Gemlik 
Özürlüler Şenliği 
ile 15.si yapılacak 
olan Ayvalık Özürlüler

Seçim tarihi bilmecesi
Ankara kulislerinde 

' bir süredir 4 Kasım' 
| da yapılması gereken 
. seçimlerin erkene 
alınabileceği konuşu- 

j lurken, hükümet yetki 
lileri tarafından çeliş 
kili açıklamalar yapılı 
yor. AB Müzakerecisi 
Ali Babacan'ın AB'ye 
seçimlerin Eylül ayın
da yapılacağını açık
ladığı belirtiliren, 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, seçim
lerin zamanında 
yapılacağını söyledi. 
BABACAN: 
SEÇİMLER EYLÜL'DE 
AB Başmüzakerecisi 
Ali Babacan, Avrupa 
Birliği'ne seçimlerin 
Eylül ayında yapıla
cağını söyledi.
Ali Babacan geçti 
ğimiz hafta Brüksel' 
de AB yetkilileriyle 
görüşmeler yaparken 
erken seçimin tarihini 
de telaffuz etti.
AB yetkilileri Türkiye' 
deki seçimlerin 4 
Kasım'da yapılacağını 
hatırlatarak Ekim 
sonunda açıklamaları 

gereken ilerleme 
raporu'nu "seçimden 
önce mi yoksa sonra 
mı?" yayınlamalarının 
daha doğru olacağını 
sordular.
Babacan soruya "se 
çimler Eylül ayında 
yapılacak, bizim se 
çimden önce veya 
sonra farketmez, si 
zin için uygun olan 
bir tarihte yayınlaya
bilirsiniz" şeklinde 
cevap verdi.
GÜL: SEÇİMLER 
ZAMANINDA 
YAPILACAK 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, genel 
seçimlerin vaktinde 
yapılacağını söyledi. 
Abdullah Gül, Suudi 
Arabistan'daki temas 
larını tamamlayarak 
Ankara'ya döndü. 
Esenboğa Havalima 
nı'nda gazetecilerin 
gündeme ilişkin soru
larını yanıtlayan Gül, 
genel seçimlerin 1-2 
ay öne alınabileceği 
ve Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali 
Babacan'ın AB yet 

kililerine bu konuda 
bilgi verdiği yönünde
ki haberlerin hatırlatıl 
ması üzerine, "Hayır, 
böyle bir şey söz 
konusu değil, Baba 
can'ın verdiği bilgiler 
sakın yanlış anlaşıl
masın. (Bu bilgiler) 
Türkiye'de istikrarın 
olduğu, Türkiye'de 

.takvimin işlediği yö .
nündedir. Seçimler 
tabii ki vaktinde yapı 
lacaktır. Bundan kim
senin şüphesi olma 
sın" diye konuştu. 
TÜZMEN: SEÇİMLER 
KASIM'DA
YAPILMALI
Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen, 'Baskın 
seçim' ile ilgili tartış
maları değer
lendirerek, "Seçimle 
ilgili kararı partimiz 
verir. Ama ben seçim
lerin Kasım ayı içinde 
yapılması gerektiğini 
düşünüyorum" dedi. 
Tüzmen, MÜSİAD 
Ankara Şubesi Genel 
Kurulu öncesinde 
gazetecilerin soru
ların cevapladı. 
Tüzmen, baskın 

seçimle ilgili su değer 
lendirme yaparak, 
"Gazetelerdeki beyan 
lan bende okudum. 
Arkadaşlar kendi fikir 
lerini beyan etmişler. 
Seçimle ilgili kararı 
partimiz verir. Bu 
konu parti kurulların
da tartışılır ve buna 
göre karar alınır. Biz, 
hep Türkiye'nin ilki 
başarmasını istedik. 
Anayasaya uygun 
olarak 5 seneyi 
doldurmak istiyoruz. 
Türkiye siyasi ve 
cumhuriyet tarihinde 
ilk defa bir parti 
erken seçim olmadan 
normal tarihte ham
lesini gösterdi. Şimdi 
tekrar aynı tartışma 
lara dönmeye gerek 
yok. En doğrusu ney 
se tabii ki buna par
timiz karar verir. Biz 
de buna göre hareke
timizi belli ederiz. 
Benim şahsi fikrim 
seçimlerin Kasım 
ayında yapılarak, 
Türkiye'nin ilki 
başararak yoluna 
devam etmesi gerek
tiğidir" diye konuştu

Bursa’da at ve 
at arabası çaldılar

Bursa'da bir kişinin 
ahırına giren 
hırsız, atı ve 
dışarıda 
bulunan at 
arabasını çaldı. 
Edinilen 
bilgiye göre, 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nin Dere 
Mahallesi Lale 
Sokak'ta ikamet 
eden Özaydın 
Kutbay'a (39) ait 
ahırda bağlı bulunan

bir at ve dışarıda 
bulunan at arabası 
çalındı.
Kutbay, çevrede 
yaptığı araştırmada 
atının ve arabasının 
Bülent C. (32) 
tarafından 
çalınarak 
Karacabey İlçesi'ne 
götürüldüğünü 
iddia ederek polise 
başvurdu.
Olayla ilgili 
tahkikat başlatıldı.

BURSA HAKİMİYET V€ KENT IfîİRKK^ Blff I IIM 
G AZETELE AİNE İLAN ve AEKLAM ALINIR 11U n ■ E L ■■ E ü 1M İli

Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız ve İstiklal caddesi Bora sokak no : 3/b gemlIH
..... (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Te]: <0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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S.S. 72 Sayılı Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi olağan mali kongresi ilgi görmedi

Marmarabirlik mali kongre yaptı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

S.S. 72 Sayılı 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi olağan 
mali kongresi 
dün yapıldı. 
Pembe Köşk Düğün 
Salonu’nda yapılan 
2005/2006 işyılı 
olağan mali genel 
kuruluna ortaklar 
tarafından ilgi 
gösterilmedi.
Divan başkanlığına 
Hüseyin Kahraman'ın 
getirildiği genel 
kurulda İbrahim 
Çınar ile Zeki Özalp 
katiplikleri yaptı.

3442 ortaklı
Gemlîk Kooperatifinin 
mali kongresine 
2488 oy kullanmaya 
hakkı olan 
ortaktan sadece 
150 kişi katıldı.
Kooperatif Başkanı 
İbrahim Aksoy'un 
açış konuşmasını 
yaptığı mali genel 
kurul saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
başladı.
Çâırşma raporu, 
bilanço kar ve 
zarar mali 
tablolarının 
incelenip kabulünün 
ardından yönetim

2006/2007 işyıhna 
ait bütçenin) I 
7 milyon 500 bin 
YTL olarak 
belirlenmesinin 
ardından çalışma

kurulu ve denetim 
kurullarının 
faaliyet raporları 
okunup ortaklar 
tarafından kabul 
edildi.

raporu 
okunarak 
karara bağlandı. 
Ortakların taahhüt 
ettikleri sermaye 
artırımı konusunda

yönetim kuruluna 
yetki verilirken 
gündemin diğer 
maddeleri 
ortaklar tarafından 
kabul edildi.

Sokak köpekleri korkutuyor
Ercüment ESEN

Son günlerde 
ilçemiz sokak 
ve caddelerinde 
dolaşan sokak 
köpekleri 
korkutuyor. 
Sabahları erken 
saatlerde işe gitmek 
ve sabah sporu yap
mak isteyen 
vatandaşları sokak 
köpekleri yalnız 
bırakmıyor.
İlçemizin en işlek 
ana caddeleri dâhil 
olmak üzere birçok 
bölgede son gün
lerde sıkça 
görülmeye başlayan 
sahipsiz köpekler 
vatandaşları 
korkutuyor.
Başıboş dolaşan 
köpekler, özellikle 
çarşı-pazarda 
dolaşan bayanların 
ve çocukların korkulu 
rüyası haline

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

gelirken tepkilere de 
neden oluyor.
Vatandaşlar, 
akşam saatlerinde 
cadde ve sokakları 
istila eden büyük 
çoban köpeklerinin 
kendilerine saldıra

cakları korkusuyla 
da evlerinden 
çıkamadıklarını 
söylüyorlar.
Kuduz vakasından 
de korktuklarını 
belirten vatandaşlar, 
yetkililerin bu

KURMNUK ve RMKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

köpekleri toplamasını 
isterlerken, dilediği 
gibi gezmeye devam 
eden sahipsiz 
köpekler için 
gerekli önlemlerin 
alınması gerektiğini 
belirttiler.

- 1 i Siz 9e'ece9'm'ze bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

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

UMA

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemllksı>or:3
Birinci amatör küme ikinci 
grupta hedefini süper lig 
olarak belirleyen Gemlik 
spor, 70 dakika 10 kişi 
oynadığı maçta Emek 
Belediyespor'u 3-0 
yenmeyi başardı.
Maça taraftar desteğiyle 
hızlı başlayan Gemlikspor 
9'ncu dakikada Sercan'la 
1-0 öne geçti. Rakibi 
karşısında atak oynayan 
ve gol için bastıran kırmızı 
beyazlılar rakibin yaka 
ladığı ani atakta kalesinde 
tehlikeyi buldu.
21 dakikada Serdar'ın kır
mızı kart görerek takımını 
10 kişi bıraktığı penaltıyı 
kaleci Dinçer kurtardı. 
İlk yarıyı 1-0 öncje 
kapayan Gemlikspor, 

ikinci yarıda 10 kişiyle 
daha atak bir futbol 
sergilemeye başladı. 
Tribünlerin desteğiyle 
rakip kalede gol arayan 
Gemlikspor 65 dakikada 
kazanılan penaltıyı 
Aykut'la gole çeviremedi. 
73 dakikada ikinci kez 
penaltı kazanan 
Gemlikspor'da penaltıyı 
bu kez Volkan kullandı ve 
takımını 2-0 öne geçirdi. 
Maça ikinci yarıda giren 
ve takımı ateşleyen 
Fatih 82 dakikada kendi 
götürdüğü topu gole 
çevirince Gemlikspor 
3-0 öne geçti.
Maçın sonlarında iki takım 
futbolcularının da sert 
oynamaya başlaması 
oyunda tansiyonu 

yükseltti. 87 dakikada 
Emek Belediye'den 
Oğuzhan kırmızı kart 
görerek takımını 10 kişi 
bırakırken kalan 
dakikalarda başka gol 
olmayınca Gemlikspor 
ilk maçını 3-0 
kazanmayı başardı. 
SAHA : Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : Murat 
Albay (7) Ferhat Kapaçalı 
(7) Serkan Yanık (7) 
GEMLİKSPOR : Dinçer (8) 
İsmail (7) Arif (7) Serdar 
(4) Soner (7) Aykut (7) 
Volkan (8) Emrah (8) 
(Nazım 4) Sercan (8) Sinan 
(5) (Fatih 8) Cengiz (6) 
(Cesin 3) 
EMEK BELEDİYESPOR : 
Fariz (4) Oğuzhan (4) 
Adem (4) (Erkan 4)

Mehmet (4) Recep (5)
Coşkun (5) Emrah (4) 
(Tayfun 4) Selahattin (5) 
Birol (4) Aptullah (5) 
Hüseyin (4) (Eren 3) 
GOLLER : Dk. 9* Sercan, GEMİ

Kumla Belediyespor iyi

Birinci amatör küme birinci 
grupta ilk maçına çıkan Kum 
la Belediyespor, ilk yarısını 
2-0 önde kapadığı maçta 
Hamitlerspor'ia 2-2 
berabere kaldı.
Maça çok iyi başlayan 

Gem

Kumla Belediyespor, 
29 dakikada Tolga ve 
41 dakikada penaltıdan 
Hakan'ın attığı gollerle ilk 
yarıyı 2-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda maçtan kopan 
Kumla Belediyespor, 58 ve

85'nci dakikalarda 
kalesinde iki gol görerek 
alacağımaçı berabere 
kapadı.
SAHA : Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Demircan Şerbetçi (6)

Ferhat Kabaçah (6)
Serkan Yanık (6)
KUMLA BELEDİYESPOR :
Murat (4) Bayram (5)
Sercan (5) İbrahim (5)
Hakan (6) Fatih (6) Serdar (4)
(Alpaslan 4) Ercan (5)

Tolga (5)
Cüneyt (5)
HAMİTLERSPOR:
Ünsal (5) Şerif (5) Volkan 
(Yusuf 2) Abdullah (5)
Fikrin (5) Arif (5) Özgür (6 
(Onur 3) Bayram (4)

Birinci amatör küme gençler maçında Gemlikspor, son 
maçında kendi sahasında Hürriyetspor'a 2-0 yenildi.
Maça iyi başlayan ancak yakaladığı fırsatları gole çevireme 
yen Gemlikspor genç takımı rakibin gol ayağı Furkan'ı 
durduramayınca 1-0 yenik duruma düştü.
Maçın 29 dakikasında kazanılan penaltıyı dışarı atan Adem 
Gemlikspor'u bera berlikten ederken 42 dakikada yine 
Furkan'ın attığı golle ilk yarıyı 2-0 yenik kapadı.lkinci yarıda 
takımların çabası gol atmaya yetmeyince Gemlikspor genç 
takımı son maçını 2-0 kaybederek sezonu kapadı.
SAHA : Gemlik Atatürk
HAKEMLER : Gürkan Kınay (7) Hüseyin Talha 
Çalışye (6) Cüneyt Bilge (6)
GEMLİKSPOR : Emre (4) Mehmet (5) özgür (4) Faruk
Emre (4) Fatih (5) Zafer (4) Samet (4) Selcan (4) (Adnan 3) 
Mutlu (4) (Berkan 3) Adem (4) Selçuk (4) (Tanju 3) 
HÜRRİYETSPOR : Mustafa (5) Ali (6) likan (5) Samet (5) 
Doğan (5) Cihan (5) Mehmet Altınçam (5) Uğur (6) Furkan (8) 
(Burak 4) Mehmet Demirci (5) Rıdvan (4) (Doğanay 4) 
GOLLER : Dk. 14-42 Furkan (Hürrlyetspor)
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Umurspor ilk maçında berabere kaldı

rif (5) Volkan (5) 
>dullah|5) 
if (5) Özgür (6) 
yramW

(Soner 6) Mustafa (6) 
Engin (6) Fatih (6) 
GOLLER :
Dk. 29 Tolga, 
Dk. 41 Hakan Pen. (Kumla) 
Dk. 58 Mustafa,
Dk. 85 Özgür (Hamitler)

Erol (5) Serkan (5) 
(Ekrem 4) Erdoğan (6) 
Uğur (7) Kemal (5) 
Özgür (6) Emre (5) 
GOLLER :
Dk. 10-78 Uğur (Altınokspor) 
Dk. 13 Serkan
Dk. 80 Halil (Umurspor) 
KIRMIZI KART :
Dk. 78 Uğur 
(Altınokspor)

Birinci amatör küme 
3.ncü grupta ilk maçına 
çıkan Umurspor, Altınokspor 
ile 2-2 berabere kaldı, 
iki takımında galibiyet 
için çıktığı maçta 
13 dakikada konuk 
Altınokspor, Uğur’un 
attığı golle 1-0 öne geçti. 
Golün hemen ardından 
rakip kaleye yüklenen 
Umurspor, 13 dakikada 
Serkan'la beraberliği 
yakaladı 1-1.
İlk yarısı 1-1 biten 
karşılaşmanın ikinci yarı 
sında iki takımda yakaladığı 
fırsatları cömertçe harcadı. 
78 dakikada konuk 
Altınokspor'un en iyi 
adamı Uğur takımını 
2-1 öne geçirirken 
rakibine küfür edince 
kırmızı kartla oyun dışı 
kalarak takımını 
10 kişi bıraktı, 
iki dakika sonra Halil'in 
çaprazdan vurduğu 
şutu kaleci köşeden 
elinden kaçırınca Umurspor 
2-2 beraberliği yakaladı. 
10 kişi kalan rakibi 
karşısında başka gol 
atamayan Umurspor ilk 
maçında kendi sahasında 
2-2 berabere kaldı.
SAHA: 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Muhsin Şahin (7) 
Gürkan Kınay (7) 
Hüseyin Talha Çahşye (7) 
UMURSPOR: 
Şafak (7) Zafer (5) Arif (5) 
Hüseyin (5) Mert (5) Yavuz 
(5) Burak (5) Tarkan (4) 
(Fatih 6) Tolga (6) 
Halil (7) Serkan (7) 
ALTINOKSPOR : 
Özgür (5) İsmail (5) 
Salih (5) Halim (5)

.TINOLUK

(üçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre 
ıdma maçın hakemlerine çiçekıverildi
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Şahin'e Yılın En Başarılı Belediye Başkanı ödülü
Şehir ve Başkan 
Dergisi tarafından, 
Marmara Bölgesi'nde 
374 gazetecinin 
katılımıyla düzenle
nen ankete göre, 
"Kent Ödülleri"ne 
layık görülen 'yılın en 
başarılı belediye 
başkanlarına* ödülleri 
Bursa'da düzenlenen 
törenle verildi.
Şehir ve Başkan 
Dergisi İmtiyaz Sahibi 
Atilla Sertel, BUTTİM 
Konferans Salonu'n 
daki törenin açılışın
da yaptığı konuşma
da, Marmara Bölgesi' 
nin başarılı belediye 
başkanlarını oylama 
ya katılarak seçen 
gazetecilere teşekkür 
etti. Kent ödüllerinin, 
Türkiye'nin en etkin 
ödülleri arasında yer 
aldığına değinen Ser 
tel, "Beldesine, ilçe
sine, kentine hizmet 
etmenin gayreti 
içinde olan belediye 
başkanlarının tümü 
ödüle layıktır. Ancak, 
gazeteciler bunların 
arasında en başarılı 
gördüklerini kürsüye 
çıkarmaktadır.
Gazeteci arkadaşla 
rımızın oylarıyla belir
lenen yılın belediye 
başkanlarına ödülleri

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

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

ACİLSATILIKveKİRAUKLARIHIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LUX 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 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.

SEKER SİGORTA 
Macjde ÖZALP

Tel: 5132474 Fax: 51410 21

ni yine gazeteci 
arkadaşlarımız 
takdim edecek. Bu yıl 
ilk defa bölgesel 
olarak başkanlarımızı 
ödüllendirdik.
Marmara Bölgesi'nde 
374 gazeteci oy kul
landı. 20 belediye baş 
kanı ödüle layık görül 
dü. Bu ödüllerin 
belediye başkan- 
larımızın belde, 
ilçe ve kentlerine 
hizmet etme şevkini 
artıracağına inanıyo
rum" dedi.
Başkan Şahin'e 
ödülünü IGC 
Başkanı verdi 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de

Marmara Bölgesi'n 
deki gazetecilerin 
oylarıyla Yılın Bele 
diye Başkanı Kent 
Ödülü'ne layık 
görüldü. Başkan 
Şahin’e ödülünü İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti 
Erol Akıncılar verdi. 
Kendisini bu ödüle 
layık gören gazete
cilere teşekkür eden 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, yaptığı 
hizmetlerden duy
duğu memnuniyeti 
ünlü bir şairin 
dörtlüğü ile dile 
getirirken, "Bursa 
yerel yönetimler tari
hinde görülmemiş 
projelere imza 

t

atıyoruz. Bunu da 
ben değil, teveccüh
leriyle bizi 
destekleyen halkımız 
ve bugüne kadar 
belediye haberlerini 
takip eden gazeteci 
arkadaşlarımız 
söylüyor.
Yaptıklarımızın artık 
sadece Bursa'da 
değil, il sınırında da 
taktir görmesi beni 
çok mutlu etti. Beni 
Marmara Bölgesi'nde 
yılın en başarılı 
büyükşehir belediye 
başkanı seçenlere 
teşekkür ediyorum. 
Ben bu hizmetleri 
yaparken yalnız deği 
lim. Milletvekillerini, 
meclis üyelerim, 
bürokrat arkadaşları 
ve gösterdikleri 
büyük teveccüh ile 
hemşehrilerim var. 
BU bakımdan bu ödül 
Hikmet Şahin'in değil, 
Bursa'nın" dedi. 
BUTTİM'deki törende 
diğer kategorilerde 
ödül alan belediye 
başkanları şöyle: 
İl: Çanakkale 
Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan, Yalova 
Belediye Başkanı 
Barbaros Binicioğlu 
İlçe: İstanbul 
Bakırköy Belediye 
Başkanı Ateş Ünal 
Erzen, Tekirdağ Çorlu 
Belediye Başkanı 
Altan Ersin, Bursa 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Bilecik 
Bozüyük Belediye 
Başkanı Ahmet 
Berberoğlu 
Belde: İstanbul 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Vehbi 
Orakçı, Adapazart- 
Kırkpınar Belediye 
Başkanı Niyazi 
Bağdat, İzmit Danca 
Belediye Başkanı 
Şükrü Karabacak, 
Bursa Zeytinbağı 
Belediye 
Başkanı Ali Turan 
Kent Yenileme 
Dalında: Balıkesir 
Belediye Başkanı 
Sabri Uğur 
Tarihi Eserleri 
Koruma ve Yaşatma 
Dalında: Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
Proje ve Yatırım 
Dalında: İstanbul 
Pendik Belediye 
Başkanı Erol Kaya 
Sosyal ve Kültürel 
Proje Dalında: Bursa 
Yıldırım Belediye 
Başkanı özgen 
Keskin
Çevre Düzenleme 
ve Yeşil Alana 
Katkı Dalında: İstan
bul Sarıyer Belediye 
Başkanı Yusuf Tülün 
Toplu Konut Dalında: 
Adapazarı Hendek 
Belediye Başkanı 
Ali İnci

Yurtdışı çıkış 
harcı düşürüldü

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, 15 YTL'ye 
düşürülen yurtdışı 
çıkış harcında 
muafiyetlerin 
ortadan kaldırılması 
nedeniyle eskisinden 
daha fazla gelir elde 
edileceğini söyledi. 
Unakıtan,"Şimdi 
hiç kimseye 
muafiyetimiz yok, 
Başbakan da 
çıkarken bu parayı 
ödeyecek." dedi. 
Kemal Unakıtan 
İstanbul'da 
gazetecilerle yaptığı 
sohbet toplantısında 
"15 YTL'ye düşürülen 
yurtdışı çıkış harcının 
bilet fiyatlarına dahil 
edilmesi kalıcı 
vergiye mi dönüşü 
yor." şeklindeki 
soruyu yanıtladı. 
Unakıtan, "Biraz 
öyle gibi, neden öyle 
gibi, biz burada 

Gemi üretiminde büyük ilerleme

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin 
2013 yılında dünya gemi üretimi sıralamasında 
ilk dört içinde yer alacağını söyledi.
Binali Yıldırım, Ordu'nun Ünye ilçesindeki 
Karadeniz Tersanesi'nde yapımı tamamlanan ve 
kimyasal ürün taşımasında kullanılacak 
tankerin denize indirilmesi törenine katıldı.
Bakan Yıldırım, iktidara geldiklerinde Karadeniz 
sahil şeridinde tersane bulunmadığını söyledi. 
Yıldırım şunları kaydetti: "Türkiye gemi 
inşaatında 4 yılda, dünya 23'üncüsü iken 
Dünya 8'ncisi oldu. Nerden nereye. 13 bin kişi 
ye doğrudan iş verirken, 28.500 kişiye doğru
dan iş verir hale geldi. 247 bin ton çelik işler 
ken, bugün 560 bin ton çelik işler hale geldi. 
400 bin DW tonluk gemi üretirken, 1 milyon 650 
bin Dw ton gemi üretir hale geldik."

aldığımız parayı 
tamamen toplukonuta 
veriyoruz, dolayısıyla, 
toplu konutun her 
zaman bununla ilgili 
kaynağa ihtiyacı 
olduğu için bu da 
hemen hemen sürekli 
gibi alınacak.
Muafiyetleri ortadan 
kaldırdığımız için de 
elde ettiğimiz toplam 
gelir, en az eskisi 
kadar olacak, hatta 
eskisinden biraz 
daha fazla olacak. 
Şimdi hiç kimseye 
muafiyetimiz yok, 
Başbakan'da 
çıkarken bu parayı 
ödeyecek." diye 
konuştu.
Merkez Bankası'nın 
faiz indirmeyeceğini 
açıkladığını hatırlatan 
Unakıtan "İndirse 
benim bütçeye iyi 
gelir, yüküm azalır." 
diye konuştu.
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Tekelleşme fiyatları arttırıyor
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfede 
rasyonu (TESK) 
Genel Başkanı ve 
Türkiye Bakkallar ve 
Bayiler Federasyonu 
Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, 
tekelleşmenin fiyatları 
arttırdığını söyledi. 
Bakkalların her geçen 
gün yok olduğunu 
belirten Palandöken, 
büyük mağazalar 
yasasının çıkmaması 
sebebiyle bakkal 
esnafının sürekli 
kepenk kapattığını ve 
bunların yerine her 
geçen gün mantar 
gibi her semtte 
çoğalan marketlerin 
ise bakkalların kapan
masını fırsat bilerek 
fiyatlarını arttırdığını 
ifade etti. Büyük 
mağazalar kanunu 
tasarısının bu yasama

ATO’dan Telekom ücret tarifesine iptal davası
1 Ankara Ticaret Odası 

Başkanı Sinan Ay 
gün, Türk Telekom'un 
1 Mart tarihinden 
itibaren geçerli ola
cak yeni ücret ta 
rifesinin iptali 
için dava açtı. 
ATO'dan yapılan 
açıklamada, 
Aygün'ün, Türk 
Telekom'un 1 Mart 
tarihinden itibaren 
geçerli olacak 
tarifesinin iptali için 
Ankara Böbetçi İdare 
Mahkemesi'ne dava 
açtığı, davada, 
tarifeyi onaylayan 
Türk Telekomüni 
kasyon Kurumu'nun 
kararının yürütmesi 
nin durdurulması ve 
işlemin iptalinin 
istendiği bildirildi. 
ATO Başkanı Aygün, 
Türk Telekom'un 
şehirlerarası konuş
ma ücretlerinde 
yüzde 80 oranında 
"fahiş indirim" 
yaparken, toplam 

ELEMANLAR ARANIYOR

Bilgisayar kullanabilen
KASİYER BAYAN ELEMAN
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır.
MAMMA MIA PİZZERIA

, Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

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

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

TEMA A T"",www.tema.org.tr

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır

513 96 83 GEMLİK

döneminde de Meclis 
gündemine getirilmez 
se esnafın ve rekabe 
tin biteceğinin altını 
çizen Palandöken, 
"Her fırsatta ekono 
mik, sosyal ve siyasal 
kriterler yönünden AB 
mevzuatına uyum ge 
reğini dilinden düşür 
meyen hükümet yet 
kilileri, sıra Hiper 
market Yasa Tasarı 
sı'nın yasalaştırıl
masına gelince 
suskun kalmalarını 
anlamak mümkün 
değildir. Bu yasa 
taslağının yürürlüğe 
konulmaması esnaf 
ve sanatkarların 
giderek piyasalardan 
çekilmeleri sonucunu 
doğurması bir yana, 
Türkiye'de perakende 
piyasasında tekelleş 
meye yol açması 
bakımından da son

telefon trafiğinin 
yüzde 85'ini oluştu
ran şehiriçi konuşma 
ücretlerine yüzde 27 
oranında "fahiş zam" 
yaptığını belirterek, 
bu tarifenin, kamu
nun aldatılması ve 
zarara uğratılması 
anlamına geldiğini 
kaydetti. Aygün, 
"Bu indirim değil 
bindirimdir" 
ifadelerini kullandı. 
Türkiye'de şehiriçi 
telefon görüşmesi 
hizmetinin, Oger 
grubunun yüzde 55 
hissesine sahip 
olduğu Türk Telekom 
A.Ş.'nin tekelinde 
olduğuna işaret eden 
Aygün, Türk 

derece sakıncalıdır. 
Büyük mağazaların 
piyasa etkinlikleri art
tıkça, sattıkları ürün
lere yüksek fiyat 
uygulamaları giderek 
yaygınlaşmakta bu da 
rekabeti engelleyerek 
tüketicinin zararına 
neden olmaktadır" 
dedi.
Büyük mağazalar 
yasa tasarının çıkarıl
mamasındaki gayenin 
açık olduğunu da 
kaydeden 
Palandöken, büyük 
mağazaların kent 
merkezlerinden neden 
oldukları çevre ve 
gürültü kirliliği ile alt 
yapı ve trafik sorun
ları göz ardı edilse 
bile piyasalarda 
giderek hakimiyet 
kazanan bu kuru
luşların çok yakın bir 
gelecekte tekel ko

Telekom'un, tekel 
olmasının avantajını 
kullanarak yaptığı 
keyfi zamla 
Anayasa'nın 22. mad
desinde belirtilen 
haberleşme özgür
lüğünü sekteye 
uğratacağını, vatan
daşların haber
leşmesini güçleştire
ceğini belirtti.
Şehirlerarası ve ulus
lararası telefon 
görüşmesi hizmeti 
sunan 19 şirket 
bulunduğuna dikkat 
çeken Aygün, 
şehirlerarası ve 
uluslararası 
görüşmelerde yüzde 
80 oranında fahiş 
indirim yapılıyor gibi 
görünse de, uzak 
mesafe görüşme 
(erinin, toplam 
görüşmelerin çok 
küçük bir bölümünü 
oluşturduğunu 
kaydetti. Aygün, asıl 
niyetin, tekel olan ve 
kullanımın büyük 

numlarından da yarar
lanarak tüketiciye 
istedikleri fiyatı çok 
daha kolaylıkla 
empoze edeceklerini 
ifade etti.
Palandöken, 
"Bugün esnaf ve 
sanatkarlarımızın 
yok olmasına 
Hipermarket Yasa 
Taslağı yasalaştırma
mak suretiyle göz 
yumanlar, yarın 
tüketicilerin 
karşılaşacakları 
sorunlar nedeniyle 
bundan büyük 
pişmanlık 
duyacaklardır. 
Gecikmenin 
oluştaracağı sıkıntılar 
her geçen gün daha 
da büyütmekte ve 
ilerde bu sorunun 
çözümünü giderek 
imkansız hale 
getirmektedir" dedi.

bölümünü oluşturan 
şehiriçi görüşmelerde 
zam yapmak, buna 
karşılık yapılan fahiş 
indirimle az da olsa 
rekabet ortamının 
sağlandığı şehirler
arası ve uluslararası 
görüşmelerde diğer 
şirketlerin önünü 
kapatmak olduğunu 
belirtti. Yeni tarifenin 
yürürlüğe girkmesi 
halinde bu şirketlerin 
yüzde 80 indirim 
karşısında rekabet 
edemeyeceğini ve 
tek tek kapanacağını 
ifade eden Aygün, 
Türk Telekom'un 
şehirlerarası ve 
uluslararası telefon 
hizmetlerinde 
de tekel olacağını 
bildirdi.
Aygün, tarife 
onaylama işleminin 
haksız rekabet yarat
acak nitelik taşıdığını 
ve kamu yararına 
uygun olmadığını 
vurguladı.

Şener; ‘Mortgage 
önümüzdeki 

hafta yasalaşıp
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardım 
cısı Abdüllatif Şener, 
Mortgage'ın (tutsat) 
önümüzdeki hafta 
yasalaşacağını 
düşündüklerini 
söyledi.
Şener, gazetecilerin 
sorularını yanıt
larken, "Mortgage'ın 
önümüzdeki hafta 
yasalaşacağını düşü 
nüyoruz. Bildiğiniz 
gibi geçen hafta Ge 
nel Kurulda görüşü 
lecekti. Ancak gün
demin yoğunluğu 
nedeniyle başlaya
madık. Önümüzdeki 
hafta gündemimizin 
ilk sırasında mort- 
gage yasa tasarısı 
var. Sah, Çarşamba, 
Perşembe üç günlük 
mesai süresi içinde 
mortgage gündeme 
gelecek, görüşmeler 
başlayacaktır. Bu 
çalışma, öyle zanne 
diyorum ki müzak
ereler önümüzdeki 
hafta içinde tamam- 
lanır"diye konuştu. 
Yasa tasarısında 
Maliye Bakanlığının 
vergi muafiyetlerine 
sıcak bakmadığı

Sigaraya yüzde 
16,67 ÖTV zammı
Sigaradan alınan 
maktu özel tüketim 
vergisi yüzde 16,67 
oranında artırıldı. 
Bakanlar Kurulunun 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan kararı 
ile ÖTV'de 3 sayılı 
listedeki "tütün 
içeren purolar, 
uçları açık purolar ve 
sigarillolar, tütün 
içeren sigaralar, 
tütün yerine geçen 
maddelerden 
yapılmış purolar, 
uçları açık purolar, 
sigaralar ve içilen 
tütünler ile enfiye 
ve çiğnemeye 
mahsus tütünlerin" 

GEMLİK
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yönündeki bir soru 
yu da yanıtlayan 
Şener, yasa tasarı 
sında vergilerle ilgili 
değişik maddeler 
bulunduğuna işaret 
ederek, banka 
sigorta muameleleri, 
harçlar, resimler gibi 
bir takım muafiyet 
ve ayrıcalıkların 
olduğunu hatırlattı. 
Şener, ancak kamu 
oyunda tartışılan 
konutu olmayan 
ücretlilerin ilk konut
larını edinirken 
aldıkları mortgage 
kredisinin vergile 
rinden düşülmesiyle 
ilgili bir madde bu 
lunduğunu, bu mad
denin durmalı mı 
kalkmalı mı yönünde 
tartışmalar olduğunu 
kaydederek, "Zaten 
bu maddeyi düzen
lerken biz bu mad
denin 2007 yılında 
değil 2008 yılında 
yürürlüğe gireceğini 
öngörerek düzen
lemiştik. Ancak yasa 
ma yetkisi TBMM'ye 
aittir. Milletvekille 
rimizin takdiri ne 
olursa böylece 
yasalaşır" dedi 

yer aldığı B cetvelin
deki ürünlerin 
maktu özel tüketim 
vergisi tutarları 
yeniden belirlendi. 
Yeni düzenleme 
ile sigarada adet 
başına 0,0600 YTL 
(6 YKr) olan asgari 
maktu özel tüketim 
vergisi tutarı, 
0,0700 YTL’ye 
(7 YKr) yükseltildi. 
Böylece paket 
başına 1,2 YTL 
olan maktu 
vergi de
1,4 YTL'ye çıktı. 
Sigaradaki ÖTV 
zammı yürürlüğe 
girdi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez'internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeki çocuk için 
balık tavsiyesi

İngiltere'de yapılan 
bir araştırmaya göre, 
hamilelik sırasında 
düzenli balık ve 
deniz ürünleri 
tüketen kadınların 
çocukları, zihinsel 
ve sosyal beceriler 
açısından, akranları
na göre daha 
ileri düzeyde 
bulunuyor. 
İngiltere'de yapılan 
bir araştırmaya 

' göre, hamilelik 
' sırasında düzenli 

balık ve deniz 
ürünleri tüketen 
kadınların çocukları, 
zihinsel ve sosyal 
beceriler açısından, 
akranlarına 
göre daha ileri 
düzeyde bulunuyor. 
Cıvadan kaçınmak 
için hamilelerin 
sınırlı miktarda 
deniz ürünü 
tüketmesi önerisine 
ters düşen 
araştırma, haftada

Evlilik yaşı yükseliyor
Türkiye'de, kadınların artık daha geç evlen
me eğiliminde oldukları belirlendi. Son 
araştırmalara göre, erkeklerin evlenme 
yaşının 25'e, kızların ise 26'ya doğru yük
seldiği ortaya çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Genel Müdürlüğü'nce yapılan 
araştırmaya göre, önceleri 18 olan ortanca 
ilk evlenme yaşında yükselme gözlendi. 45- 
49 yaş grubundaki kadınların ortanca ilk ev 
lenme yaşı 18.7 iken, 25-29 yaş grubundaki 
kadınlar için bu değer 21 olarak hesaplandı. 
Bu arada, GAP Bölge Kalkınma Dairesi 
Başkanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 
(DİE) ortaklaşa yaptığı istatistiklere göre, 
cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaşının 
Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, 
Siirt, Şanlıurfa ve Batman'ı kapsayan GAP 
Bölgesi’nde 1987 yılında erkeklerde evlen
me yaşı 20.9 iken, kadınlarda 24 olduğu 
belirtildi. Son iki yıl içerisinde yapılan 
araştırmaya göre ise erkeklerin 26 yaşında 
evlendikleri ortaya çıktı. Yetkililer, evlenme 
çağında olan genç kız ve erkeklerin evlen
me yaş ortalarının bu gidişle 27'yi bula
cağını belirterek, "Bunun başında en çok 
başlık parası geliyor. Çünkü başlık parası 
yüzünden evlenemeyen gençler, GÂP böl
gesindeki evlenme yaş oranını artırdı” dedi

340 gramdan 
fazla balık veya 
deniz ürünü 
tüketen kadınların 
çocuklarının, 
daha zeki ve daha 
yetenekli olduğunu 
ortaya koyuyor. 
İngiltere'nin 
Bristol kentinde 
11 bin 875 kadının 
yemek alışkanlıkları 
izlenerek yapılan 
araştırmada, yüksek 
oranda deniz ürünü 
tüketen annelerin 
çocuklarına oranla, 
deniz ürünü tüket
meyen annelerin 
çocuklarının yüzde 
48 daha düşük 
sözel IQ derecesine 
sahip oldukları 
belirlendi. 
Uzmanlar, 
hamilelere 
özellikle omega-3 
açısından zengin 
balıkları 
tüketmelerini 
öneriyorlar.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in
kaleminden 7 YAŞ

Çocuklar kalabalık ortamda 
daha fazla yemek yiyor
ABD'de çocuk obezi 
tesiyle ilgili yapılan 
bir araştırma, çocuk
ların kalabalık 
ortamlarda daha 
fazla yemek yedikleri
ni ortaya çıkardı.
Michigan Üniversitesi 
araştırmacılarının 2 
buçuk ila 6 buçuk 
yaşları arasında 54 
çocuğun yeme alış 
kanlıklarını değer
lendirdikleri çalışma
da, çocuklara 2 kam
erayla izlendikleri 
odalarda sınıf öğret

menlerinin gözetimi 
‘altında yemek verildi.* 
Her masaya bir tabak 
bisküvi konulurken 
içecek olarak süt, 
meyve suyu ve su 
önerildi. Öncelikle 3 
kişilik bir gurupla 
yapılan deney, daha 
sonra 9 çocuktan 
oluşan bir gurupla 
tekrarlandı. Çocuk
ların atıştırmalarını 
bitirmeleri için bir 
süre verilmezken, her 
iki gurupta da bu 
sürenin ortalama 10 

ila 15 dakika olduğu 
görüldü. İki gurubun 
da yemeklerini bitir 
meşinin ardından çe 
kilen filmleri ve ta 
bakta kalan yiyecek
leri inceleyen araştır
macılar, atıştırma 
zamanın kısa olması 
durumunda çocuk
ların 3 kişilik gurup- 
takine nazaran 9 kişi
lik gurupta biraz 
daha fazla yediğini 
saptadı. Yemek 
süresinin uzun 
olması durumunda

ise çocukların 
az kişilik guruba 
göre 9 kişilik 
gurupta yüzde 
30 daha fazla 
yedikleri belirlendi. 
Michigan 
Üniversitesi'nin 
İnsan Gelişimi 
Merkezi'nden Julie 
Lumeng, araştırmayla 
ilgili yaptığı açıklama
da, yiyeceklerin aşırı 
tüketilmesinde ses, 
gurup aktiviteleri gibi 
etkenlerin belirleyici 
olduğunu ifade etti.

GEM1İK SÎIVEMA GÜNİİTCtÜ
VENÜS SİNEMASI
filmin Adı Seanslar
ÇILGIN DERSHANE 11.30 - 14.00 * 16.30 * 20.00
BEYNELMİLEL 14.15 - 16.30 - 20.15

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 
TUTKU SİNEMASI
SON OSMANLI (YANDIM ALİ) 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
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I Diş tedavisinde 
bulaşıcı hastalıklara 

dikkat etmelisiniz

Vücut yağlanması 
kanser riskini 

artırıyor

Diş Hekimi Mustafa 
Tuncer, diş 
tedavisinde 
bulaşıcı hastalıklara 
karşı sterlizasyona 
önem verilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Diyarbakır'ın Lice 
İlçesi'nde 5 Nisan 
Özel Poliklinik Diş 
Ünitesi'nde göre 
yapan Dr. Mustafa 
Tuncer, ilçede 
yaygın olan Hepatit 
B ve C hastalıklarının 
önüne geçmek için 
vatandaşların özellik
le, bulaşma riski 
olan diş tedavilerinde 
sterilizasyona önem 
vermeleri gerektiğini 
ifade etti. Dr. Tuncer, 
kaçak olarak çalışan 
sözde dişçilerin, 
berberlerin bu 
hastalığın kişiden 

kişiye nakline neden 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Vatandaş 
ların, diş yapımı ve 
bakımı için diş hekim
lerine gitmelerini 
veya daha sağlıklı ve 
temiz olan hastane 
(erdeki diş hekimle 
rine başvurarak 
tedavilerini 
yaptırmalarını 
öneriyorum" dedi 
Özellikle okul çağın
daki çocuklara 
düzenli olarak geniş 
kapsamlı sağlık 
taraması yapılması 
gerektiğini de 
belirten Dr. Tuncer, 
fakir ve kimsesiz 
çocukların tedavisini 
de zaman zaman diş 
hekimlerinin ücretsiz 
olarak yaptığını 
kaydetti.

Soğuk algınlığı 
için mis gibi çare

Soğuk algınlığına 
faydası olduğu 
ortaya çıkan . 
ekinezya A, C ve E 
vitaminlerini de 
içeriyor.
İlk olarak Kuzey 
Amerika yerlileri 
tarafından 
keşfedilen çiçekli 
bitki ekinezya; 
birçok yararlı mad
denin yanı sıra 
tanenler, protein, 
yağ asitleri, A, 
C ve t vitamini de 
içeriyor.
Eski zamanlarda 
zehirli böcek ve 
yılan sokmalarına 
karşı kullanılan 
ekinezya, 
bağışıklık sistemini 
güçlendirerek 

vücut direncini 
artırıyor.
Zengin içeriği ile 
enfeksiyon 
tedavilerine de 
katkı sağlıyor. 
Uçuk, grip ve 
bademcik iltihabı 
gibi virütik hastalık
lara karşı kullanılan 
ekinezya, soğuk 
algınlığının 
önlenmesinde 
çok 
yaygın olarak 
tercih edilen 
mucizevi bir bitki. 
Ekinezyayı; 
pastil veya 
kapsül olarak 
bulabileceğiniz gibi 
çay olarak da içebilir 
ve kış aylarını zinde 
geçirebilirsiniz.

Vücuttaki fazla 
yağ dokusunda 
kanseri tetikleyici 
maddeler bulun
duğu, obezlerde 
meme kanseri 
görülme riskinin 
yüzde 50 fazla 
olduğu bildirildi. 
Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Rasih Yılmaz, 
yaptığı 
yazılı açıklamada, 
kadınlarda menopoz 
sonrası obeziteyle 
meme kanseri 
arasında doğrudan 
bir ilişki olduğunu 
ifade etti. Vücuttaki 
fazla yağ dokusunda 
kanseri tetikleyici 
maddeler olduğunu 
kaydeden Yılmaz, 
"Obezlerde, 
fazla yağ dokusuyla 
kanser oluşumunu 
önleyici maddeler 
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de azalmış olduğun
dan hastalık riski 
artıyor" görüşünü 
bildirdi.
Prof. Dr. Yılmaz, 
obezlerde meme 
kanseri görülme 
oranının, obez 
olmayanlara 
oranla daha fazla 
olduğunu belirterek, 
bunun yanında 
şişmanlığa bağlı 
olarak kalın 
bağırsak, böbrek, 
pankreas bezi gibi 
kanser türlerinin de 
bu kişileri tehdit 
ettiğini bildirdi.
Prof. Dr. Rasih 
Yılmaz, kanserden 
ölümlere 
bakıldığında, 
obeziteye 
bağlı kanser 
ölümlerinin 
kadınlarda yüzde 
20, erkeklerde 
yüzde 14'lük oranı 
oluşturduğunu 
ifade etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ‘•‘•0
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 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

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
Amtur 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 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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Internet kafelerin‘izin kağıdı’formülü İnsansız otomobiller 2030’da yollarda
İçişleri 
Bakanlığı'nın 
denetleme 
yönergesi 
kapsamında, 
küçük çocukların 
yanlarında veli 
veya vasileri 
olmaksızın 
internet kafelere 
girmelerinin yasak
lanmasının ardın
dan bazı işletmeler 
'izin kâğıdı' uygula
ması başlattı. 
Kafe sahipleri 
hazırladıkları 
izin kağıtlarını 
çocuklara vererek 
bunları ailelerine 
doldurtarak 
imzalamalarını ve 
bu kâğıtla birlikte 
kafeye gelmelerini 
istiyor. İçişleri 
Bakanlığı'nın 
internet kafelere 
yönelik geçen 
yılın nisan ayında 
çıkardığı denetleme 
yönergesi kapsamın
da, eğitim amaçlı 
da olsa 12 yaşından 
küçük çocukların 
yanlarında veli

veya vasileri 
olmaksızın, 
18 yaşından küçük 
çocukların ise oyun 
salonlarına girişi 
yasaklanmıştı. 
Bazı kafelerin bu 
yasağı hazırladıkları 
izin kâğıtları ile 
delmeye çalıştığı 
belirtiliyor. Bu 
kapsamda kafe 
işletmecilerinin 
çocuklara ailelerine 
doldurtmak üzere 
hazırlanmış izin 

kâğıdı verdikleri 
şikayetleri yapılıyor. 
Şikayetler özellikle 
İstanbul başta 
olmak üzere 
Ankara. İzmir, 
Adana ve 
Bursa gibi büyük 
şehirlerde yoğun
laşıyor. İşletmelerin 
yasal sorumluluktan 
kurtulmak için yaptık
ları izin belgesi 
uygulamasının 
geçerliliğinin 
olmadığı bildiriliyor.

Bilim adamları, insan
sız, "robot sürücülü" 
akıllı otomobillerin 
2030'da piyasaya çı 
kabileceğini belirtti. 
Amerikan Bilim İler
leme Derneği'nin 
ABD'nin San Fran 
cisco kentinde yapı 
lan toplantısına 
katılan bilim adam 
lan, bulunduğu çev 
reyi anlayabilen ve 
tepki veren akıllı oto
mobillerin ilk olarak 
3 Kasım'da, ABD 
Şavunma Bakanlığı 
İleri Araştırma Proje 
leri Ajansı (DARPA) 
tarafından yürütülen 
bir yarışma kap
samında test edile
ceğini bildirdi 
Yarışmaya katılacak 
takımlardan birinin 
üyesi olan Stanford 
Üniversitesi Bilgisa 
yar Bilimi ve Elektrik 
Mühendisliği 
Profesörü Sebastian 
Thrun, "Geçmişte, bir 
araç için çevreyi 
algılamak yeterliydi. 
Yeni sistem çevreyi 
'anlayabilecek'. 
Robot, başka bir 

arabayı tanımalı, böy 
lece hareket ettiğini 
ve ona yakınlaşınca 
bir etki olacağını 
anlayabilir" dedi. 
Stanford takımının 
yarışmaya "Junior" 
adlı geliştirilmiş bir 
Volksvvagen Passat 
model otomobil ile 
katılacağını bildiren 
Thrun, arabanın 
direksiyon, gaz ped
alı ve frenlerinin 
tamamiyle bilgisayar 
kontrolünde olması 
için mühendisler 
tarafından yenilen 
diğini söyledi. Thrun, 
arabanın tamponuna 
koyulan bir dizi lazer 
aygıtı, radar ve küre
sel pozisyon sistemi
nin (GPS) araçtaki 
bilgisayara yerini ve 
pozisyonunu tanım
layabilecek bilgi 
verdiğini ifade etti 
Sebastian Thrun, 
insansız otomobil
lerin 2030'da 
yollarda olabilceğini 
belirterek, 
"Bugün, insan 
desteği olmadan 
160 kilometre 

gidebiliyoruz. 
2010'da bunun 
bin 160 kilometre, 
2020'de ise 1.6 
milyon kilometre 
olmasını umuyorum. 
2030’da onları 
yollarda görebile
ceksiniz. Bu 
teknolojinin hepimizi 
etkileyeceğini 
düşünüyoruz.
Bu hastalık, yetersiz
lik gibi nedenlerle 
araç kullanamayan 
insanlar için büyük 
önem taşıyacak" 
diye konuştu.
İnsansız otomobil
lerin sivil ortamlar
dan önce savaş 
bölgelerinde de 
konuşlandırılacağına 
inandığını bildiren 
Thurn, "Sanırım 
2015'te savaş alan
larında olacaklar.
Bu araçların, 
konvoylar veya 
düşmana ait 
çevreler gibi insan
ların tehlikede 
olacağı yerlerde 
kullanılması anlam 
ifade edecek" 
dedi.
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Esrar satanlara geçit yok
ir ilçe Emniyet 
Müdürlüğü ekiple 
rinin önceki gece 
sabaha karşı bir 
araçta yapılan 
aramada, 19 gram 
gonca esrar ve 15 
adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi. 
Haber sayfa 5’de

Marmarabirlik’te ödemeler 
1 Mart’ta başlıyor

^Marmarabirlik Gemlik Zeytin Koopera
tifi Başkanı İbrahim Aksoy yaptığı açık
lamada; gerekli hesaplamaların yapıldı 
ğını ve 1 Mart 2007 itibariyle Nisan ve 
Ağustos aylarına ilişkin ödemelerin 
yapılabileceğinin kesinleştiğini bildirdi.

Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
20 Şubat 2007 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ.
Cemal Turan

Fabrika S İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez: İskele Meydanı No: 15 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 42 20 Pax: 524 71 06 

Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 
Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

Gemlik Gübre Fabrikası 26 Mart tarihinde 207 işçinin iş akitlerini fesh ederek üretimi durduracağını açıkladı

Gemlik Gübre’den toplu işçi çıkarma
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail_.com

Ekonomik kriz mi yaşıyoruz?
Ülkeyi güllük gülistanlık gösterenler çıkıp çarşı 

pazara bir bakmalı.
Ortalık toz duman..
Piyasalarda para dönmüyor.
Esnaf, tüccar, sanayici inim inim inliyor.
Durumdan bir tek büyük Holdinglerin patronları 

memnun..
AKP’liler gidip esnafı, tüccarı, sanayiciyi gezsin

ler bakalım, neler duyacaklar.
Esnaf, tüccar ve sanayicinin durumu böyle de 

üretici köylünün hali iyi mi?
Bölgemiz halkı zeytincilikle geçiniyor.
Köylü sattığı zeytinin parasını daha alamadı. 

Kabındaki zeytin ise para etmiyor. Alıcı yok, fiyatlar 
bir buçuk iki liraya düştü..

Neresi düzgün bu ekonominin?
Her kesim şikayetçi, bir dokunsan bin ah işite

ceksin..
İşte Gemlik Gübre de ekonomik gerekçeleri ileri 

sürerek 207 işçinin iş akitlerine 26 Mart günü son 
veriyor.

Bakın İşveren sendikaya gönderdiği yazıda ne 
diyor:

“Maliyetlerimizdeki bu artış, gübre satış döne
minde bulunulmasına rağmen, satışların durmasına 
neden olmuştur. Bunun yanında pazara bazı ülke 
terden ucuz ve sıfır gümrükle giren ithal gübrenin 
maliyetinin çok düşük olması nedeniyle, rekabet 
etmemiz imkansız hale gelmiş, stok kapasitemiz en 
üst seviyeye çıkmıştır. Elimizde olmayan ekonomik, 
yapısal nedenlerden kaynaklanan bu mevcut tablo
nun yakın gelecekte düzeleceğine ilişkin herhangi 
bir çözüm de görülmemektedir. Bu nedenle üretimin 
durdurulması ve güvenlik nedeniyle zorunlu olarak 
bırakılması gereken işçiler dışındaki işçilerin toplu 
olarak iş akitlerinin feshi kaçınılmaz hale gelmiştir"

İşte size kriz emareleri.
Siz hala ortalık güllük gülistanlık deyin.

Gemlik Gübre 
İşvereni işçi çıkartma 
ile ilgili olarak Sendikaya 
yazdığı yazıda, 
"Maliyetlerimizdeki artış, 
gübre satış döneminde 
bulunulmasına karşın 
satışların durmasına 
neden olmuştur" dedi. 
Petrol-İş Sendikası Bursa 
Şube Başkanı Nuri Han 
ise toplu işçi çıkarılması 
konusunu Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına 
bildirdiklerini, işçilerin 
sendikadan uzaklaştırıl
mak istendiğini ileri 
sürdü. Haberi sayfa 3’de

Marmarabirlik Binası 
iştah kabartıyor 
Marmarabirlik Genel Müdürlüğünün mülkü 
olan eski kooperatif idare merkezi lojman ve 
satış yerinin bulunduğu bina Genel Müdürlük 
tarafından ihale ile kiraya verilecek. Syf4’de

Gemlik’te 
su kesintisi

İçme suyu rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle 
Osmaniye, Halitpaşa, Balıkpazarı, Yeni Mahalle ve 
Kayhan Mahalleleri'ne 21 Şubat Çarşamba günü 
08.00 ile 17.00 arasında su verilemeyecek. Sayfa 6’da

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gece gündüze dönerken ilk 
ışıklarını düşürüyor serin bir 
şubat gününün üzerine....

Küresel ısınmanın tuzağına 
düşen ağaçlar yeşile durmuş 
dallar tomurcuklanmış pembe 
çiçekler vermiş.....

Ve....
insanlar "daha iyi" yaşamak 

için o kadar çok çalışıyorlar ve 
o kadar meşguller ki, yaşamaya 
zamanları kalmıyor..

Yaşayacak toprakları da...
Tüketim labirentinin karanlık 

dehlizlerinde kaybolan insanlar 
kuşların, ağaçların, çiçeklerin, 
denizin, ırmağın farkına bile 
varamıyorlar..

Günlük kaygıların içine 
düşerek sonu gelmez bir 
koşuşturmacânın kıskacında 
boğuluyorlar.

Oysa yaşamak sadece gün 
boyu çalışmak mı?

Nazım Hikmet'in şu dizeleri 
yaşamı ne kadar da güzel 
anlatıyor..

"Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacak
sın bir sincap gibi mesela,

yani, yaşamanın dışında ve 
Ötesinde hiçbir şey bekleme
den, yani bütün işin gücün 
yaşamak olacak.

Yaşamayı ciddiye alacaksın, 
yani o derecede, öylesine ki,

Yaşamaya dair.
mesela, kolların bağlı 

arkadan, sırtın duvarda, 
yahut kocaman gözlüklerin, 

beyaz gömleğinle bir laboratu- 
varda

insanlar için ölebileceksin, 
hem de yüzünü bile görmediğin 
insanlar için,

hem de hiç kimse seni buna 
zorlamamışken, hem de en 
güzel en gerçek şeyin

yaşamak olduğunu bildiğin 
halde.

Yani, öylesine ciddiye ala
caksın ki yaşamayı, 

yetmişinde bile, mesela, 
zeytin dikeceksin, 

hem de öyle çocuklara falan 
kalır diye değil, 

ölmekten korktuğun halde 
ölüme inanmadığın için, 

yaşamak yanı ağır bastığın
dan."

Evet yaşamak....
Doğru, dürüst, yaşamın ve 

insan doğasının hakkını ve
rerek yaşamak..

Ama önce ;
Yaşamın daha değerli ve 

daha anlamlı olduğunu 
algılayabilmek..

Bunun için insanoğlunun 
eylemlerinde, düşüncelerinde 
tutarlı ve üretme çabası içinde 
olması gerekiyor.

Okuması, gezmesi, kendini 

geliştirecek yeni insanlar tanı
ması, etkinliklere
katılması,gönüllü çalışmaların 
içinde yer alması, doğru 
beslenmesi, doğru nefes 
alması, düşünmesi, paylaşmayı 
becerebilmesi önkoşul.

Önemli olan şu soruya ve
rilen yanıt:

Yaşam kalitesi, evinizin 
metre karesi, sahip olduğunuz 
otomobil, TV, telefon, beyaz 
eşya adedi gibi ölçülerle ilgile
nen yaşam standardı mı?

Yoksa kendinle, toplumla, 
doğayla barışık üreten,düşü
nen, yaratan bir yaşam biçimi
mi....

Dengeli, dingin bir yaşam 
mı?

Yanıt dengeli ve dingin bir * 
yaşamsa beden ve ruhun 
sağlıklı işbirliği yapması 
gerekiyor.

Bunun için kaynaklar zengin 
ve yeterli..

Yunus Emre, Mevlana, Hacı 
Bektaş-i Veli, Budizm, Taocu 
Felsefe, Ayurveda, Feng Shui, 
Reiki, Aromaterapi, Meditasyon, 
Yogi..

Yeter ki isteyin ve bir yerden 
başlayın..

Ruh ve beden sağlığı iyi olan 
insanlar "doğru"yu bulmayı ve 
seçmeyi de başarırlar..

“Hedefimiz 
çaresiz insan 

kalmasın”
Devlet Bakanı Beşir Atalay, hükümetin 
hedefinin, çaresiz, zor geçinen ve 
evini ısıtamayan hiçbir vatandaşın 
kalmaması olduğunu söyledi.
Atalay, "Amacımız, zor durumdaki 
vatandaşların kendi gelirlerini temin 
edici imkâna sahip olmalarıdır" dedi. 
Beşir atalay, Aksaray'da Kutlu belde 
sindeki tarımsal kalkınma kooperati
flerini gezdi ve çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.
Hükümetin sosyal yardımlara büyük 
önem verdiğini ifade eden Atalay, 
"Sosyal yardımın en etkili yolu insan
ları iş sahibi yapmaktır" dedi.
"Sosyal yardım ilkemiz şu : Yaşlı, 
hasta ve allah korusun özürlü değilse,' 
çalışabilecek durumdaysa ona iş kur
masını sağlayalım ki alın teriyle bu 
insanlar geçimlerini sağlasınlar. Bir iş 
kuralım. Çünkü yardım istemek de o 
kadar kolay birşey değil." 
Bu kapsamda kooperatifçiliğe büyük 
önem verdiklerini ifade eden Beşir 
Atalay, 2007 yılı başına kadar tarımsal 
kalkınma kooperatifleri için 310 milyon 
YTL kaynak aktarıldığını belirtti.
"Şu ana kadar 31 bin 250 aile bu 
desteklerden faydalandı. Yeni kurula
cak 200 kooperatif ile birlikte yaklaşık 
750 kooperatife destek verilmiş ola
cak. Böylece 50 bin aileye ulaşılacak"

www.kocakgayrimenkul.com
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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 Hisartepe 120 M2 Deniz manzaralı yola
cepheli hisseli tapu 10.000YTL
AA-016 Hisartepe149 M2 Deniz Manzaralı yola
cephe hisseli tapu 20 0P0 YTL
A A-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 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

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

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 Koyu 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 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 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 
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

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 
asansörlü, kaloriferli, bakımlı 90.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2+1 Asansörlü, kalan 
iforll, 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 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 \TL
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 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 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- 
bûn 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

NOT: W göıüşmelerinizde 
^INoMHıra rica olum.

rimenkul.com
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Gemlik Gübre Fabrikası 26 Mart tarihinde 207 işçinin iş akitlerini fesh ederek üretimi durduracağını açıkladı YazıYORUM

Gemlik Gübremden
toplu işçi çıkarma
'S Gemlik Gübre İşvereni işçi çıkartma ile 
ilgili olarak Sendikaya yazdığı yazıda, 
"Maliyetlerimizdeki artış, gübre satış döne
minde bulunulmasına karşın satışların dur
masına neden olmuştur” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş.'den 
İşyeri Temsilciliği 
ile Petrol-lş Bursa 

। Şubesi’ne gönderilen 
"İşyerinden toplu 

I işçi çıkarılması 
ı hakkında İş Kanunu 

29 maddeye göre" 
yazısıyla toplam 

. 207 işçinin
26 Mart 2007 
tarihinde işten 
çıkarılarak üretimin 
durdurulacağı 
öğrenildi.
Ekonomik ve yapısal 
nedenlerle toplu 
işçi çıkarılacağını 
açıklayan Gemlik 
Gübre A.Ş. bu 
nedenle Fabrika 
bünyesinde 
90 kişi, Amonyak 
Fabrikası’ndan 
23 kişi, Yardımcı 
ünitelerden 93 kişi 
ve Genel idareden 
1 kişi olmak üzere 
toplam 207 işçinin 
çıkarılacağını bildirdi. 
Doğalgaz ve 
Amonyak 
fiyatlarındaki 
aşırı yükselmenin 
üretim maliyetlerini 
artmasına neden 
olduğu belirtilen 
yazıda ayrıca;
"Maliyetlerimizdeki 
bu artış, gübre 
satış döneminde 
bulunulmasına 
rağmen satışların 
durmasına neden

olmuştur. Bunun 
yanında pazara 
bazı ülkelerden ucuz 
ve sıfır gümrükle 
giren ithal gübrenin 
maliyetinin çok 
düşük olması 
nedeniyle rekabet 
etmemiz imkansız 
hale gelmiş stok 
kapasitemiz en 
üst seviyeye çık
mıştır. Elimizde 
olmayan ekonomik, 
yapısal nedenlerden 
kaynaklanan bu 
mevcut tablonun 
yakın gelecekte 
düzeleceğine ilişkin 
herhangi bir çözüm 
de görülmemektedir. 
Bu nedenle üretimin 
durdurulması ve 
güvenlik nedeniyle 
zorunlu olarak 
bırakılması gereken 
işçiler dışındaki işçi
lerin toplu olarak 
iş akitlerinin feshi 
kaçınılmaz hale 
gelmiştir" denildi. 
SENDİKA TEPKİLİ 
İşçilerin işlerine 
son verilme işlem
lerinin 26 Mart 
2007 ile 26 Nisan 
2007 tarihleri 
arasında 
gerçekleştirileceği 
bildirilirken Petrol-lş 
sendikasına bağlı 
işçiler ile sendika 
yönetimi işten 
çıkarmalara tepki 
gösterileceğini 
açıkladı.
Konuyu Başbakanlık

Petrol-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı 
Nuri Han ise toplu işçi çıkarılması konusunu 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirdik
lerini, işçilerin sendikadan uzaklaştırılmak 
istendiğini ileri sürdü.

ve Özelleştirme 
İdaresi Başkanhğı’na 
bildirdiklerini 
açıklayan Petrol-lş 
Bursa Şube Başkanı 
Nuri Han, işyerinde 
işçilere yönelik 
baskıların halen 
sürdürüldüğü ve 
sendikadan istifa 
ettirilmek istendikleri 
iddiasında bulundu. 
İşyeri sahibinin 
"Sendikadan 
hemen istifa edin, 
istifa etmezseniz 
26 Şubat 2007 
tarihinde fabrikayı 
kapatacağım" 
diyerek baskı 
yapmaya devam 
ettiğini ileri 
süren Nuri Han, 
Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına 
gönderdiği yazıda 
"Üyelerimizin işe 
iade davaları açma 
larını engellemek 
amacıyla Noterden 
işyerinden istifa 
ettiklerine dair beyan 
dilekçesi getirmeleri 
halinde ihbar ve 
kıdem tazminatlarının 
ödeneceği belir
tilmiştir. İş akdi fes
hedilen 71 üyemiz
den 36'sı ekonomik 
sakıntıları nedeniyle 
notere giderek 
iş verenin yasal 
olmayan bu talebini 
yerine getirmişlerdir, 
kalan 35 üyemiz ise 
tazminatlarını

alamamışlardır. İşyeri 
özelleştirme öncesi 
ve sonrasında yoğun 
olarak çalışan bir 
işletme olmasına 
rağmen işyerindeki 
sendikal örgütlülüğü 
kırmak için hukuk 
tanımaz bir biçimde 
üyelerimiz tehdit 
edilmektedir" suçla
masında bulundu. 
AMAÇ SENDİKAYI 
KALDIRMAK 
Gemlik Gübre A.Ş.'de 
nedenin zarar etmek 
değil, işçileri sendika 
dan istifa ettirmek 
olduğunu ileri süren 
Nuri Han, 207 işçinin 
işten çıkarılmak 
istenmesine rağmen 
emekli ve sendikalı 
işçilere zam yapıldığı 
iddiasında bulundu.
İşyerinde çalışan 
tüm sendikalı 
işçilerin bu kadar 
kolay işten çıkarıla
mayacağının da 
altını çizen Nuri Han, 
"İşverenin tek amacı 
sendikayı ortadan 
kaldırarak düzensiz 
ve kuralsız olarak 
işçileri istedikleri 
gibi çalıştırmak. 
Hak, hukuk yok. 
Petrol-lş sendikası 
olarak mücadelemizi 
sonuna kadar 
sürdüreceğiz. 
Bu kadar insanın 
sokağa atılmasına 
müsaade 
etmeyeceğiz" 
açıklamasını yaptı.

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

Bizlere yazık olmuyor mu ?...
Görüyorsunuz, yaşıyorsunuz bunlar 

gerçekten ya görmüyor, duymuyor, anlamı 
yorlar veya bu ülkede yaşananlar umurların
da bile değil.

Dört yıldır birçok iç ve dış sorunun 
halledilmesinde geç kalındığı, oy ve kadro
laşma telaşı dışında pek endişe duyulmadığı 
için memleket yine kaos, bilgi kirliliği yaşı 
yor.

Onların gözü ise hâlâ “seçim ve oy”dan 
başka bir şey görmüyor.

Dün gazeteler de skandal çelişkiler yan 
yana duruyordu:

“Bir maganda kurşunuyla sokak ortasın
da başından vurulan ve beyninin bir kısmı 
alınan 21 yaşındaki genç komada... 
Magandanın serbest bırakılması anneyi 
isyan ettirdi.” diye haykırıyor.

. “Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt. 
uçakta Ermeni soykırım iddiası, Kıbrıs 
sorunu gibi konularda Türkiye’nin kendini 
anlatamamasından yakındı.”

Ve bunların yanında “Meclis Başkanı 
Bülent Arınç; ‘Kime nasipse Çankaya’ya o 
çıkar’ dedi.”

Gizli derdini görüyorsunuz..
Yıllardır biz çırpınıyoruz ‘Bu yasalar, bu 

cezalar yetersiz, böyle adalet olmaz’ diye, 
biz her gün yazıyoruz. ‘Bu infaz yasası, iyi 
hal indirimi katile, tecavüzcüye yarıyor, 
böyle çağdışı adalet mi olur’ diye, Meclis ve 
Hükümet ilgilenmedi bile... |

Sık sık gazetelerdeki köşemizde biz I 
yazıyoruz.

‘Bu ülke magandalar, katiller cenneti 
oldu, önleyin, güvenliği sağlayın, yazık 
gençlerimize’ diye, duymadılar, görmediler, 
anlamadılar...

Gencecik öğrenciler evinin balkonunda, 
bahçesinde veya sokakta arka arkaya gitti.

İktidara geldiklerinden beri her fırsatta biz 
uyarıyoruz.

‘Çok geç kaldık, Dışişleri neden çalışmı 
yor, yabancı parlamenterlere kitaplar gön
derilmiyor, onlarla görüşülmüyor’ diye, 
onlar her zaman golü yiyecekleri anı bek
lediler.

Eğer bu olayları ve hâlâ değişmeyen 
kafaları dünkü gazete haberleri de anlatmı 
yorsa ne anlatır bilemem.

21 yaşındaki genç Ekim’de Ankara’da 
maganda kurşunu yemiş.

Ondan sonra “Taksim’de yılbaşı gecesi 
yiyen” gibikimbilir kaç tane pırlanta gibi 
gencimiz maganda kurbanı oldu.

Herhalde tüm magandalar aynı şekilde 
serbest bırakılmıştır veya yakında bırakıla
caktır.

Ömür tüketerek o gençleri yetiştiren 
anaların ve yitirilen gençlerin ahi “Bu karar
ları veren ‘olmayan adalet’ görevlilerini” ve 
görevini unutup koltuk telaşına düşen 
sorumluların hepsini tutacaktır...

Buna hiç şüphem yok!

OKUYUN ■ OKUTUN 
ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Gübre A.Ş. İşletme Müdürü Hayrettin Dereci, Petrol-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı’nın açıklamalarını yalanladı.

“Ambulans kazası açıklaması gerçeği yansıtmıyor*
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Gübre 
Fabrikası’ndan 
Devlet Hastanesine 
hasta getirilirken 
yolda kaza yapan 
ambulansın 
yetersizliğine tepki 
gösteren ve işçilere 
işletme Müdürü 
tarafından vizite kağıdı 
verilmediğini ileri 
süren Petrol iş 
Sendika Başkanı Nuri 

Han'ın konuşmalarının 
yanlış bilgilendirme
den kaynaklandığı 
belirtildi.
Gemlik Gübre A.Ş. 
İşletme Müdürü 
Hayrettin Derici yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Petrol iş Sendikası 
Bursa Şube
Başkanı Nuri Han’ın 
açıklamalarının 
asılsız olduğunun 
belirterek, "Söz 
konusu açıklamaların 

hiçbirisi gerçeği 
yansıtmamaktadır. 
Gerçeğe aykırı 
açıklamalar yapılmış 
olmasının nedenlerinin 
bulunmaktadır.” 
denildi.
Açıklamada; 27 işçinin 
hastalıklarını beyan 
ederek işyeri revirine 
müracaat ettikleri, 
işyeri hekimi tarafın
dan söz konusu 
işçilere ilk müdahale 
ve muayenelerinin 

yapıldığı, işçilerin 
dokuzunun ileri tetkik 
ve tedavi amacıyla 
branş hekimlerine 
sevk edildikleri, 
geriye kalanların 
da işyeri hekimi 
tarafından taburcu 
edildikleri bildirildi. 
İşçilerin viziteye çıkma 
konusunda kesinlikle 
zorlama içinde tutul
madıklarının da ifade 
edildiği açıklamada, 
kazaya karışan 

ambulansın yetersizliği 
ve ambulanstan kay
naklanan bir kusurun 
söz konusu olmadığı, 
başka bir aracın ambu
lansa arkadan 
vurulması sonucu 
kazanın meydana 
geldiği, bununla ilgili 
tutanakların da trafikte 
bulunduğu bildirildi. 
Petrol-lş Sendikası 
Bursa Şube 
Başkanı’nın gerçeğe 
aykırı açıklama yap

masının nedeninin ise 
vizite eylemi yoluyla * 
ünitelerde bulunması 
gereken eleman 
sayısının minumuma 
veya sıfıra düşürülme
si işletmenin emniyeti
ni risk altına sokmak 
ve işvereni baskı 
altına almak olduğu 
belirtilen açıklamada, 
sendikanın işçiler 
üzerinde psikolojik 
baskı uyguladığı da 
kaydedildi.

Marmafabif lik Binası işlalı kaharlıyor
Seyfettin SEKERSÖZ

İstiklal Caddesi’nde 
Marmarabirlik 
Genel Merkezi'ne

ait bina yatırımcıların 
iştahını kabartıyor. 
Zemininde 90 
metrekarelik 
bir dükkan ve

üstünde idari 
bölüm olmak üzere 
7 adet oturma 
dairesine sahip 
bina ihale ile

kiraya verilecek. 
İlk ihalesi yapılan 
ve taleplerin genel 
merkez tarafından 
değerlendirmeye 
alındığı öğrenilen 
binanın yatırımcılar 
tarafından cazip 
olması nedeniyle 
taliplilerinin de 
bir hayli çok 
olduğu öne 
sürülüyor.
Yaklaşık 4 yıl önce 
Güven Ünlü'ye 
Marmarabirlik 
zeytin ürünlerini 
satması koşuluyla 
kiraya verilen zemin 
kattaki dükkanda 
sözleşmenin 
sona ermesiyle 
boşaltma çalışmaları 
başlatıldı.
Mal varlığının ' 
Marmarabirlik 
Genel Merkezine 
ait olan binanın 
yatırımcılar 
tarafından otel 
işletmeciliği ve

sağlık kuruluşu 
olarak kullanılmak 
üzere tercih 
Edildiği öğrenildi. 
Binanın Gazhane 
Caddesi’ne bakan 
arka bölümünde 
büyük bir boş 
alanının yatırımcılar 
tarafından

kuracakları 
işletmeler için 
otopark olarak 
kullanılacağı 
öne sürülürken 
Marmarabirlik 
Genel Merkezinin 
henüz talepleri 
değerlendirmediği 
öğrenildi.

Öğrenciye ücretsiz e-mail
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, her 
öğrenciye ücretsiz 
e-mail adresi verile
ceğini söyledi. 
Bahçeşehir Uğur 
Eğitim Kurumlan'mn 
organize ettiği 'Kişiye 
Özgü Öğretim Modeli* 
tanıtım toplantısına 
katılan Bakan Çelik, 
dünyada yaşanan 
gelişmelere kayıtsız 
kalınamayacağını 
belirterek, "Biz 
yaşadığımız dünyanın 
farkında olmazsak 
içimize kapanır bu 
başdöndürücü 

dünyanın gerisinde 
kalırız. Atatürk'ün 
gösterdiği musasır 
medeniyetler seviye
sine içimize kapa
narak, ipekböceği 
politikası izleyerek 
ulaşamayız" dedi. 
Küreselleşmeye 
dikkat çeken Bakan 
Çelik, bunun inkar 
edilmesinin abesle 
iştigal olduğunu 
söyledi. Türkiye'de 
şüphesiz yeni şey
lerin olduğunu ifade 
eden Bakan Çelik, 
"Eğitimde küreselleş 
meyi doğru algılama 

lıyız. Yoksa slogan 
atmaya devam eder 
diğer toplumlar alır 
başını gider" diye 
konuştu. Bakanlığı 
döneminde 40 yıllık 
müfredatı değiştirdik
lerini anlatan Bakan 
Çelik, eğitimin sade 
ce öğrencinin kafası
na bilgi yükleme şek
linde yapılmasının 
demode olduğu söyle 
di. Çelik, "Bizim eğiti 
mimiz ekonomiye, 
demokrasiye dayalı 
eğitim değil. Anti 
demokratik ülkelerde 
insan kereste olarak 

değerlendiriliyor. 
Eğitim kurumlan ise 
atölye olarak kul
lanılıp tek tip insan 
yetiştiriliyor. Burası 
adete açık cezaevi 
gibidir. Demokraside 
ise birey esas alınır" 
dedi.
Deprem sonrası 
Pakistan'daki öğren
cilere yardım edilmesi 
için 81 ile yazı gön
derdiğini anlatan 
Bakan Çelik, 3 günde 
12 milyon dolar 
yardım toplandığını 
belirtti. Toplantıda bir 
de müjde veren 
Bakan Çelik, 10 mil 
yon öğrenciye en kısa 
zamanda ücretsiz 
e-mail adresi veri 

lecegini söyledi. 
Öğrencilere verilen e- 
mail adresleri Bakanlı 
ğın sitesinin bir uzan
tısı olacak ve Bakan 
Çelik, öğrencilerle 
iletişime geçmek için 
bu adresi kullanacak. 
Toplantıda bir konuş
ma yapan Bahçeşehir 
Uğur Eğitim Kurum 
lan Yönetim Kurulu 
Başkam Enver Yücel 
ise eğitim kurumların- 
da 120 bin öğrenciye 
eğitim verdiklerini 
söyledi. Türkiye'nin 
dünyaya açılan bir 
markası olmak iste
diklerini belirten 
Yücel, bunu başara
bileceklerine inandık
larını ifade etti. Kişiye 

özgü öğretim mod
elinin Bakanlığın 
müsade etmesi duru
munda önümüzdeki 
dönem uygulamaya 
koymak istediklerini 
belirten Yücel, öğren
cilerin ve velilerin en 
çok şikayet ettiği 
sınav konusunu da 
değindi. Sınav 
konusunda Türkiye'yi 
rahatlatan bir 
sistemin gelmediğini 
belirten Yücel, "Sınav 
sadece ülkemizde 
varmış gibi algılanıy
or. Sınav dünyanın 
heryerinde var. Ama 
ülkemizde sınavsız 
hayatın ne güzel ola
cağı söylemlerini du 
yuyoruz" dedi.
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Marmarabirlik’te ödemeler 1 Mart’ta başlıyor
Seyfettin SEKERSÖZ
2006-2007 zeytin 
alım kampanyası 
başlangıcında 
ürün alım 
planlaması 
doğrultusunda 
3 aşamalı bir 
ödeme şekli 
belirleyen 
Marmarabirlik 
Genel Merkezi, 
avans fiyatlar ile 
nihai fiyatlar 
arasındaki farkın 

Şubat, Nisan ve 
Ağustos aylarında 
ödeneceğini 
açıklamıştı. 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi 
Başkanı İbrahim 
Aksoy 
yaptığı açıklamada; 
zeytin ahmlarının 
beklenen düzeyin

altında kalması; 
kampanya sonrası 
süreçte ciddi 
artışlar sağlanan 
tuzlu zeytin 
satışlarından 
doğan yeterli 
nakit girişi sonucu 
ilk dilim ödemenin 
15 Şubat 2007

itibariyle 
gerçekleştirildiği 
bildirildi.
Aksoy, süreç 
içerisinde devam 
eden olumlu 
gelişmeler 
ışığında gerekli 
hesaplamaların 
yapıldığı ve

1 Mart 2007 
itibariyle bakiye 
Nisan ve Ağustos 
aylarına ilişkin 
ödemelerin yapıla' 
bileceğinin kesin

leştiğini bildirerek, 
"Bu nedenle genel * 
merkezin 16 Şubat 
2007 tarihli toplan
tısında üretici ortak
larımıza bakiye bedeli

toplamı olan 
6.851.485 YTL'nîh 
ödenmesinin 1 Mart 
2007 itibariyle 
başlatılmasına karar 
verilmiştir" dedi.

Esrar satanlara geçit yok
I Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri son 
zamanlarda okul 
önlerinde ve ara 
sokaklarda ortaya 
çıkan esrar ve 
uyuşturucu hap 
satıcılarına göz 
açtırmıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre; önceki gece 
sabaha karşı bir 
araçta yapılan 
aramada 19 gram 
gonca esrar ve 
15 adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi. 
Bursa'da 
oturdukları belirlenen 
iki kişi hakkında 
tahkikat başlatılırken 
yine Ilıca 
Caddesi’nde

hap attığı tespit 
edilen yaşı küçük 
bir kişi yakalandı.

Haklarında 
tahkikat başlatılan 
şüpheli kişiler

yapılan sorgularının 
ardından mahkemeye 
sevk edildiler.

polisi görerek 
korkan ve cebinden 
esrar ve uyuşturucu

Bursa’da esrar 
[ operasyonu 
7 kişi gözaltında
Bursa'da 2 kilo 750 gram esrarın ele geçi 
rildiği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 
Operasyonda yakalanan ve şebekenin kadın 
elebaşısı olduğu belirtilen esrar satmaktan 
poliste kaydî bulunan 30 yaşındaki Gülcan 
Özçimen, gazetecilere, "Ben içiciyim. 
Öldürseler de içmeyi bırakmayacağım" diye 
bağırdı.
İstanbul'dan Bursa'ya esrar getirileceği 
ihbarını alan polis, organizasyonu sağladığı 
anlaşılan esrar satmaktan kayıtlı Gülcan 
Özçimen'in merkez Yıldırım ilçesi'ndeki 
evine mahkemeden alınan izinle baskın 
yaptı. Operasyonda şebeke elebaşısı Gülcan 
Özçimen ile kardeşi 24 yaşındaki Sebahattin 
Özçimen, babası 60 yaşındaki Adem Özçi
men, eniştesi 41 yaşındaki Cesim Kızılaslan 
ile suç ortakları 33 yaşındaki Abdurrahman 
Kahriman, 27 yaşındaki Ziya Akbaş ve 23 
yaşındaki Tamer Çelik gözaltına alındı. 
Haklarındaki yasal işlemler tamamlanan zan
lılar adliyeye sevk edildi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü ahm-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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin toplu 
ulaşım entegrasyo 
nuna Mudanya'nın 
Güzelyalı Beldesi'n 
deki minibüslerde 
dahil oldu.
Minibüslerin 12 oto
büse dönüştürdüğü 
çalışma kapsamında 
artık bu hatta seyahat 
edenler, akıllı

' BuKart'la yolculuk 
yaparak, metro 
aktarmalarındaki 
indirimden yararla 
nabilecekler.
'Ulaştıran ulaşım' 
hedefi kapsamında 
yalnız kavşak yatırım
larıyla kalmayan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, halka 
toplu taşımayı cazip 
hale getirmek amacıy
la başlattığı toplu 
ulaşım entegrasyonu 
projesine Güzelyalı 
Beldesi'ndeki 
minibüsleri de dahil 
etti. Minibüslerin yeri

ni alan 12 yeni oto-' 
büsün hizmete girdiği 
Hızlı Feribot İskele- 
si'nde düzenlenen 
törende konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, toplu ulaşım 
entegrasyonunun 
Bursa'nın hem gele
ceği hem de halkın 
ekonomik yolculuk 
yapmasındaki öne 
mine dikkat çekti. 
Dünyanın tüm 
büyük şehirleri gibi 
Bursa'nın da 
sürekli göç aldığını 
vurgulayan Şahin, 
"Bursa'da trafiğe 
kayıtlı 446 bin araç 
bulunuyor. Yani yarım 
milyona yaklaşan bir 
araç yoğunluğu var. 
Bu rakama her gün 
100 araç ilave oluyor. 
Bursa'nın* trafik yükü 
her yıl yüzde 10 artı 
yor. 10 yıl önce 240 
bin olan trafiğe kayıtlı 
araç sayısı bugün ya 

rım milyona yaklaş 
mış. Bizde hem kav 
şak yatırımlarımızla, 
hem yeni açtığımız 
alternatif yollarla, 
hem de toplu ulaşım
da gerçekleştirdiğimiz 
entegrasyonla ulaşı 
mın her alanındaki 
sıkıntılarına çözüm 
üretiyoruz. Bizden 
önce 5.2 kilometresi 
10 yılda yapılan Doğu 
Yakın Çevre Yolu'nun 
kalan bölümünü 
bitirdik. Ata Bulvan'nı 
tamamladık. Acemler 
Kavşağı ile Bursa'nın 
9 km yol kazandığını 
da hesaba katarsak 
sadece bu 3 yatırımda 
kente alternatif açtı 
ğımız yol uzunluğu 
20 kilometreye ulaştı. 
Ayrıca Yıldırım'da 
Mimar Sinan Köprüsü 
ve Gültük - Ortabağlar 
Projesi de Bursa'da 
ulaşımı çile olmaktan 
çıkarmak için yap
tığımız kararlı yatırım

lardır" diye konuştu. 
İstatistiklere göre özel 
arabalarla yapılan 
seyahatlerin yüzde 
10'nun toplu taşımaya 
çekilebilmesi ile yılda 
100 milyon dolar 
kazanç elde edilebile
ceğinin altını çizen 
Şahin, "Avrupa'da 
refah seviyesi ülke 
mizden daha yüksek 
şehirlerde dahi toplu 
taşımayı kullanma 
oranı bize göre çok 
fazla. Bunun için top 
lu ulaşım entegrasyo 
nu çalışması başlat
tık. Gemlik, Kurşunlu, 
Kumla'dan sonra 
bugün de Güzelyalı' 
daki toplu ulaşıma 
entegre olan yeni 
otobüslerimiz 
seferlerine başlıyor. 
Güzelyah'daki oto
büsler, Bursaray 
seferlerini karşılaya
cak şekilde çalışacak. 
Üstelik Güzelyah'dan 
1050 konutlara gelen 

bir kişi metroya 
bindiğinde 0.60 
Yeni kuruş (600 lira) 
indirimden yarar
lanacak. Yani daha 
önce Güzelyalı 
minibüsüne 1.75 Ytl, 
metroya 1 Ytl öde 
yerek 2.75 Ytl’ye şehir 
merkezine giden bir 
kişi bu entegrasyonla 
2.15 Ytl ödeyecek. 
Öğrenciler ise bu 
ücretlerin yüzde 65'inL 
ödeyecek. Onlar da 
Güzelyalı otobüsün
den sonra metrodan 
650 Yenikuruş yerine 
180 Yenikuruş ödeye 
rek faydalanacaklar" 
dedi.
"Türkiye'nin en 
genç otobüs filosu 
Bursa'da"
Halkın toplu ulaşıma 
özendirilmesinin yıl
lardır konuşulan 
ancak gerçekleştirile
meyen çalışmalardan 
biri olduğunu vurgu
layan Başkan Şahin, 

Büyükşehir 
Belediyesi'nin toplu 
ulaştırma 
özendirmekle 
kalmadığını, toplu 
ulaşımı konforlu hale 
getirdiğini söyledi. 
17-20 yıllık belediye 
otobüslerinin 
yenilendiğini, 84 yeni 
sarı otobüsle 
Bursa'nın, toplu 
ulaşımda 5 yaş altı ile 
Türkiye'nin en genç 
filosuna kavuştuğunu 
söyledi. Özel halk 
otobüslerinin de 
60'ının yenilendiğini 
ifade eden 
Başkan Şahin, 
toplu ulaşımın 
daha kaliteli olması 
için Burulaş 
bünyesinde toplu 
taşım planlama birimi 
oluşturulduğunu, 
toplu ulaşıma 
entegre bütün 
araçların burada tek 
elden kontrol 
edildiğini kaydetti.

Gemlik, Yıldırım ve Nilüfer’de su kesintisi
İçme suyu rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle Osmaniye, 

Halitpaşa, Bahkpazarı, Yeni Mahalle ve Kayhan Mahalleleri'ne 
21 Şubat Çarşamba günü 08.00 ile 17.00 arasında su verilemeyecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon 
İdaresi (BUSKİ) 
tarafından Yıldırım, 
Gemlik ve Nilüfer 
llçeleri'nde 
sürdürülen altyapı 
çalışmaları sebebiyle 
bazı mahalle ve 
caddelere belirli 
zamanlarda su 
verilemeyeceği 
bildirildi.
Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon

Idaresi'nden (BUSKİ) 
yapılan açıklamada, 
Yıldırım llçesi'nde 
devam eden 
içme suyu şebeke 
rehabilitasyonu 
ve yeni şebeke 
inşaatı çalışmaları 
sebebiyle 
21 Şubat Çarşamba 
ve 22 Şubat 
Perşembe günleri 
08.00 ila 18.00 
saatleri arasında 
su kesintisi uygu
lanacağı belirtildi. 
Bu arada Gemlik İlçe

sindeki içme suyu 
rehabilitasyon çalış
maları nedeniyle 
Osmaniye, 
Halitpaşa, 
Bahkpazarı, Yeni 
Mahalle ve Kayhan 
Mahalleleri'ne
21 Şubat Çarşamba 
günü 08.00 ile 17.00 
arasında su 
verilemeyecek.
Aynı gün Nilüfer 
llçesi'nde yapılan 
içme suyu 
şebeke çalışmaları 
süresincede,

“Gemlik Körfez1 internette

Gümüştepe 
Mahallesi'nde 
saat 08.00 
ile 19.00 arasında 
su kesintisi 
uygulanacak. 
Çalışmaların erken 
bitmesi durumunda 
suların belirtilen 
süreden daha önce 
verilebileceğini 
bildiren yetkililer, 
vatandaşları 
musluklarını 
kapalı tutmaları 
ve tedbirli olmaları 
konusunda uyardı.

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

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

www.elkoyun.comwww.tema.ocg.tr

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 
tescilli IM033007 Sayı 30.10.2006 
tarihli İthalat Beyannamesi zayi 

olmuştur. Hükümsüzdür. 
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
Vergi No : 8760051238

http://www.elkoyun.comwww.tema.ocg.tr
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V

Seyfettin SEKERSÖZ

Hiçbir denetimin 
yapılmadığı 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
mağazalar 
sattıkları ürünleri 
artık kaldırımlarda 
teşhir etmeye 
başladılar. 
İnsanların 
yürüyebilmek 
için araçların

3 bin 302 çocuk sokakta çalışıyor
Diyarbakır Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan araştırmada, 
kentte 3 bin 302 
çocuğun sokakta 
çalıştığı, çalışan 
çocukların 
kazançlarını ise 
ailesine verdikleri 
belirlendi.
Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü 
tarafından, Sağlık 
Müdürlüğü, Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şubesi Müdürlüğü 
ve Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
katkılarıyla 16 
gün boyunca 
toplam 30 kişilik 
8 ayrı ekiple 
sokak çocukları 
üzerinde bir araştır
ma yapıldı. Kentin 
Huzurevleri, 
Suriçi, Şehitlik ve 
Bağlar semtlerinde 
gerçekleştirilen 
araştırmada, daha 
önce *20 bin' olarak 
açıklanan sokakta 
çalışan çocuk 
sayısının gerçeği 
yansıtmadığı ortaya

Idınmları i Bursa’nın Tarihi ve Kültürü
Japon Televizyonuna 

Belgesel oldu

geçtiği yola inmek 
mecburiyetinde 
kaldıkları İstiklal 
Caddesi’ndeki 
kaldırımlarda 
akla ne gelirse 
dükkana girmeden 
bulabiliyor.
İnsanların 
yürüdükleri kaldırım 
üzerinde ürün 
sergileyen 
işyerlerine 
hiçbir denetim 

çıktı. Araştırmada, 
sokakta çalışan 
çocuk sayısı 3 bin 
302 olarak belirlenir 
ken, sürekli sokakta 
yaşayan çocuk ise 
bulunmadığı 
belirtildi.
Araştırmada 78 
çocuğun madde 
bağımlısı, dilenen 
çocuk sayısının 
14 olduğu belir
lenirken, sokakta 
çalışan 3 bin 302 
çocuktan 97'sinin 
kız çocuğu olduğu 
saptandı.
Sokakta çalışan 
3 bin 302 çocuktan 
2 bin 742'sinin 
okuluna devam ettiği, 
560'nın ise okulu 
bıraktığı belirlendi. 
Araştırmada, çocuk
ların yüzde 70.5'inin 
günde sokakta 
2- 3 saat, yüzde 
25'inin 6-10, risk 
düzeyi yüksek olan 
150 çocuğun da 
10 saatten fazla 
sokakta çalıştığı, 
çocuklardan yüzde 
84.2'sinin kazandığı 
parayı annesine, 
yüzde 8.4'ünün ise 
kazandığı 

I

uygulanmazken 
olan da vatandaşa 
oluyor.
Caddeye indiğinde 
ise araçların 
tehlikesiyle 
yüz yüze gelen 
vatandaşlar 
gördükleri 
manzaraya hem 
öfke hem de 
tepki göstermekten 
başka bir şey 
yapamıyorlar.

parayı babasına 
verdiği, yüzde 
7.4'ünün ise sokakta 
çalışarak kazandığı 
parasını kendisinin 
harcadığı ortaya 
çıktı. Araştırmada, 
sokakta çalışan 
çocukların yüzde 
60'ının günde 
1-4 YTL, yüzde 
32'sinin günde 
5- 9 YTL, yüzde 
7.2'sinin ise günde 
10 YTL ve üzerinde 
para kazandıkları 
belirlendi.
Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü tarafın
dan yapılan araştır
mada, risk düzeyi 
yüksek 265 çöp 
toplayan çocuk 
bulunduğu, 
bunların 100'üne 
ulaşıldığı 
kaydedilerek, 
sokakta çalışan 
çocukların 
rehabilitasyonu 
için çalışma 
yürütülen 
merkez sayısının 
ise 2'ye çıkarıldığı ve 
bu merkezlere 
toplam bin 224 
çocuğun kayıtlı 
olduğu kaydedildi.

Japon Ulusal Kanalı 
NHK'den gelen 5 kişilik 
ekip, Bursa'nın tarihi 
ve kültürel yönünü 
anlatan bir belgesel 
için çekim yaptı.
Japon televizyoncular, 
Tarihi Mehter Takımı 
ve Kılıç Kalkan 
Ekibi'nin Osmangazi 
ve Orhangazi 
türbelerinin de bulun
duğu Tophane'deki 
etkinliğini görün
tülerken, BursalIlar da 
gösterilere büyük 
ilgi gösterdi.
Japon NHK kanalından 
gelen 5'kişilik ekip, 
OsmanlI'nın ilk 
başkenti olması 
nedeniyle Bursa'da 
belgesel çekimi 
yaptı. Ekip yetkilileri, 
Türkiye'ye gelmeden 
önce orta büyüklükte

ALES başvuruları 
26 Şubat’ta başlıyor

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

berkay et
Tel: 5131148 Cep Tel: 0,532 77991 94

bir büyükşehir ile 
tarihi bir beldede 
çekim yapmayı 
planladıklarını Bursa 
ve Safranbolu'da karar 
kıldıklarını söyledi. 
Tophane Meydam'nda 
gösteri yapan Kılıç 
Kalkan Ekibi ile 
Mehter Takımı'nın 
gösterilerini Japon 
ekip çekerken,

Mehter Takımı'na 
BursalIlar da 
yoğun ilgi gösterdi. 
Japonlar'ın Mehter 
Tâkımı'nı çok 
sevdiğini söyleyen 
çekim ekibi, 
ilgiden de memnun 
kaldı. 45 dakikalık 
belgeselin 2 ay 
içerisinde gösterime 
gireceği öğrenildi.

Akademik Personel ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 
2007-llkbahar dönemi başvuruları 
26 Şubatta başlayacak, 
5 Mart Pazartesi günü 
sona erecek.
ALES'e, bir lisanS programından 
mezun olabilecek durumda bulu
nanlar, lisans programını bitirenler 
ile denklik belgesi almış olmak 
kaydıyla yurt dışında lisans 
eğitimi görmüş olanlar 
başvurabilecek. Yabancı 
uyruklu öğrenciler de sınava 
katılabilecek. Sınav, 22 Nisan 
Pazar günü yapılacak.
Bütün yükseköğretim kurumlan, 
lisansüstü programlarına öğrenci 

__________ seçme ve yerleştirme
işlemlerinde ALES 
sonuçlarını kul
lanacak. Adayların 
ALES'ten başvurduk
ları lisansüstü 
programın puan 
türünde en az 55 
(lisans diplomasıyla 
doktora veya sanatta 
yeterlik programına 
başvuracaklar 
için 70) puan almaları 
gerekiyor.

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Bursa’nın vergi gelirleri arttı
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı Murat Şenal, 
Bursa'da 2006 yılında 
bütçe gelirlerinde 
bir önceki yıla göre 
yüzde 15, vergi gelir
lerinde de yüzde 14 
artış yaşandığını 
belirterek, vergi tahsi
lat oranının yüzde 90 
olduğunu açıkladı. 
Vergi Dairesi Başkanı 
Şenal, Heykel'deki 
makam odasında, 
'Bursa Vergi Dairesi 
Başkanlığı Vergi 
Gelirleri ve Bütçe 
Gelirleri Tahakkuk- 
Tahsilat Verileri' 
konulu bir basın 
toplatısı düzenledi. 
Toplantıda, 2006 yılın
da elde edilen bütçe- 
vergi gelirleri ile 
Vergi Dairesi'nin. 2007 
uygulamaları hakkın
da bilgiler verildi. 
Bursa'da 2006 yıhnda 
bütçe gelirlerinde 
bir önceki yıla göre 
yüzde 15, vergi gelir
lerinde de yüzde 14 
artış yaşandığını 
belirten Şenal, "2005 
yılında 4 milyar 69 
milyon 781 bin YTL 
olarak tahakkuk eden 
vergi gelirleri, 2006 
yıhnda 4 milyar 645 
milyon 344 bin YTL 
olarak gerçekleşti.

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

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

I ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesinde 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 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazarı 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 arazı ve Azot kavşağına 4Ö0 m2 uzaklıkta

Trafik, Kask? Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. 

ŞEKER SİGORTA 
MâcîdeÖZÂLP

2005 yılında 4 milyar 
814 milyon 459 bin 
YTL olarak gerçek
leşen bütçe gelirleri 
ise 2006 yılında 5 
milyar 528 milyon 
47 bin YTL olarak 
tahakkuk etti. Yüzde 
9.5 enflasyon oranını 
dikkate aldığımızda, 
2006 yılı vergi gelir
lerinde reel olarak bir 
önceki yıla göre 
yüzde 5'lik bir artış 
var. Bunu oranları 
günlük olarak ele 
aldığımızda, günde 
15 milyon 145 bin 
YTL vergi toplamışız. 
Bursa, vergi anlamın
da devlete 4 verip 1 
alıyor. Bütçe gelirleri 
açısından artı 
veriyoruz. 
Bursahlar'a, BursalI 
mükelleflerimize 
gösterdikleri ilgiden 
dolayı teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Vergi Dairesi Başkanı 
Murat Şenal, 2007 
yıhnda kayıt dışı 
faaliyet gösteren 
firmaları kayıt altına 
almaya ağırlık 
vereceklerini ifade 
ederek, "2006 
yılında, Bursa'da 
özellikle Anadolu ve 
Arabayatağı mahal
lelerinden gelen 

ihbarlar 
sonucunda, 
kaçak 
faaliyet 
gösteren 
firmalara 
yönelik vergi 
denetimleri 
gerçek
leştirdik.
3 gün süren 
denetimler 
sonucunda, 
Bursa'daki 
diğer 
sonuçlan da 
gözönüne 
alırsak, kayıt 
dışı 2 bin 200 
işletmeyi kayıt 
altına aldık. 2007 
yıhnda da ağırlıklı 
olarak bu tür 
faaliyetlere yönele
ceğiz. Bu konuda 
vatandaşlardan 
destek bekliyoruz" 
diye konuştu. 
Bir basın mensu 
bunun Bursa'da 
faaliyet gösteren 
fakat vergisini 
İstanbul'a ödeyen 
firmalara yönelik 
yaptırım uygulanıp 
uygulanamayacağını 
sorması üzerine 
Şenkal, yasalar 
dahilinde bu tür 
bir şanslarının 
olmadığını

120 m2 3 + 1 SATILIK LUX DAİRE

hatırlatarak, "Eğer 
bir şirket Bursa'da 
üretim yapıyorsa ve 
merkezi İstanbul'da 
bulunu yorsa, 
vergisini Bursa'ya 
ödemesi konusunda 
bu şirkete yasalar 
gereği yaptırım 
uygulayamıyoruz. 
İşe etik olarak 
bakacak olursak, 
Bursa'da üretim 
yapan ve buranın 
kaynaklarını kullanan 
firmalar vergilerini 
buraya vermeli. 
Bu konuda, yerel 
yönetimlerin kısmen 
de olsa yaptırım 
gücü var. Yerel 
yönetimlerden bu 
konuya özen göster
melerini bekliyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Bu arada, Bursa'da 
19-23 Şubat 2007 
tarihleri arasında 
kutlanacak Vergi 
Haftası çerçevesinde 
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanlığı'nca 
Setbaşı, Yıldırım, 
Osmangazi, 
Çekirge, Yeşil, 
Uludağ, Gökdere, 
Ertuğrulgazi ve 
Nilüfer vergi 
dairelerine bağlı 
çeşitli mükelleflerin 
ziyaret edileceği 
belirtildi.

KBrfez
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ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

İlk cemre 
bugün düşüyor

Halk arasında yaygın 
olarak baharın müjde
cisi olarak bilinen, 
"sıcaklıkta artışın" 
göstergesi olduğuna 
inanılan ve 3 tane 
olduğu kabul edilen 
cemrenin ilki, bugün 
havaya düşüyor. 
Cemre, birer hafta 
arayla suya ve 
toprağa da düşecek, 
"kor halindeki ateş" 
anlamına da gelen 
cemre, ayrıca, 
Müslümanların hac 
sırasında Mina 
vadisinde attığı taşlar
dan meydana gelen 
yığını anlatmakta da 
kullanılıyor.
Divan şairlerinin, 
cemre zamanlarında 
baharın gelmesi 
dolayısıyla önemli 
kişilere yazdıkları 
övgü şiirleri de 
"Cemreviye" olarak 
biliniyor. Meteorolojik 
kapsamda ise cemre, 
takvimlerde ilkba
hardan önce 
birer hafta aralıkla 
havaya, suya ve 
toprağa düştüğü 
inanılan ısıl güç veya 
sıcaklık yükselmesi 
olarak tanımlanıyor. 
Saatli Maarif 
Takvimi'ne göre, 
cemre düşüşleri 
genellikle fırtınalı

geçiyor ve yurdun 
pek çok yerinde kar 
yağışı görülüyor.
Üçüncü cemrenin 
ardından da baharın 
geleceği kabul 
ediliyor.
Bilimse] olarak değer
lendiren meteoroloji 
uzmanlan ise cemre 
konusunda şu bilgileri 
veriyorlar: 
"Açık bir günde, 
atmosferin alt 
tabakasından geçen 
güneş enerjisi, yer 
yüzeyi tarafından 
yutulur. Dolayısıyla 
yer yüzeyi ısınır. 
Yüzeydeki hava 
ısındıkça, yüksek- 
tekinden daha az 
yoğun hale gelir.
Isınan hava yükselir 
ve daha soğuk olan 
ise çöker. Yükselen 
hava genişler ve 
soğur. Su buharı, 
bulut damlacıkları 
şeklinde yoğun
laşarak, hal değişim 
ısısından dolayı, 
havanın ısınmasını 
sağlar."
Bu arada, küresel ısın
ma nedeniyle kurak 
kışın yaşandığı bu yıl, 
cemrelerin düşmeye 
başlaması, "kışı 
görmeden bahar 
geldi" yorumlarına 
neden oluyor.

3

4

Lastik hırsızlarına darbe
Bursa’nın İnegöl llçesi'nde lastik hırsızlığı zanlıları, nefes kesen takip 
neticesinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, dün sabah saat 07.00 
sıralarında Mesudiye Mahallesi Mesut Sokak'ta meydana gelen hırsız 
lık olayı, bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. Sabah namazına kalkan 
Doğan C. isimli vatandaş, dışarıda bir kısım sesler duyup pencereden 
bakınca, 3 kişinin sokakta park edilmiş olan Salim K.'ye ait 16 PN 419 
plakalı minibüsün yedek lastiğini söktüklerini gördü. Doğan C., he 
men durumu telefonla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa 
sürede olay yeHhe ulaşan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hiz 
metler Büro Artıfrliği ekipleri, Ankara istikametine doğru kaçtığı bil 
dirilen 34 BON 54 plakalı minibüsü takibe aldı. Ankara yolundan 
Oylat'a sapan minibüs, Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro 
Amirliği ekiplerinin ısrarlı takibi sonucunda Oylat'ta durduruldu. 
Minibüste bulunan Erdal Y. (24), Sedat Ş. (29) ve Ayhan K. (31) 
gözaltına alındı. Minibüste 3'ü kamyon, Ti minibüse ait toplam 4 
yedek lastik ile 20 litrelik dolu bir mazot bidonu ele geçirildi.
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Mortgage adımı faiz indirimi getirdi
Kira öder gibi ev 
sahibi olma imkanı 
sağlayacak Mortgage 
yasası, konut 
piyasasında heyecan 
yarattı. Bankalar birbiri 
ardına faiz indirimi 
kararı aldı. İşte son 
faiz oranları: 
Anadolubank konut 
faizini piyasanın en 
düşüğüne indirdi 
Anadolubank, konut 
kredisi faiz oranlarında 
indirime gitti. 
Anadolubank'tan 
yapılan yazılı açıklama
da, “120 ay vadede 
1,56 olan faiz oranını 
0,2 puan indirimle 
1,54'e çeken Anado 
lubank, piyasanın en 
uygun koşullu konut 
kredisi hizmetini 
sunmaya devam 
ediyor” denildi. 
Vakıfbank konut 
kredisi faizini 
1,55'e düşürdü 
Bono bileşik faizinin 
yüzde 19'lara gerile 
meşinin ardından 
bankaların tüketici 
kredilerini düşürme

Hısarcıkhoğlu; ‘Seçim erkene alınabilir1
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisar 
cıkhoğlu, erken seçim 
tartışmalarını değer
lendirirken, "Konsen 
süs varsa, bir sıkıntı 
yaratmayacaksa, bu 
çerçevede erkene de 
alınabilir" dedi.
TOBB Yüksek 
Koordinasyon 
Kurulu, Odalar Birliği 
Başkanı Rifat 
Hisarcıkhoğlu'nun 
başkanlığında 
Birlik Merkezinde 
başladı. Toplantının 
açılışında açıklamada 
bulunan Hisarcıkhoğlu, 
bir gazetecinin erken 
seçimle ilgili tartış
maları hatırlatması 
üzerine, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın bu 
konudaki sözlerinin 

ELEMANLAR ARANIYOR

Bilgisayar kullanabilen 
KASİYER BAYAN ELEMAN 
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
MAMMA MIA PİZZERIA
I Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

süreci hız kazandı, 
iş Bankası ve Yapı 
Kredi'nin ardından 
Vakıfbank, konut 
kredilerinde faiz 
oranını 1.55'e çekti. 
Banka daha önce tüm 
vadelerde aylık yüzde 
1,80 olan konut kredi
lerindeki faiz oranını, 
240 ay vadeye kadar 
aylık yüzde 1,55'e 
düşürdü. Tüm bireysel 
kredi faiz oranlarında 
indirime giden 
bankanın taksitli 
ihtiyaç kredisi 48 ay 
vadeye kadar aylık 
yüzde 1,94'e indi. '0' 
km otomobil kredisi 
ise 60 ay vadeye 
kadar yüzde 1,65 oldu. 
Kaskosu banka tarafın
dan yapılması duru
munda ise yüzde

•1,60’a çekildi. Banka 
ikinci el otomobil 
kredilerinde de benzer 
bir indirime giderek, 
kaskosu banka tarafın
dan yapılması duru
munda faiz oranını 
aylık yüzde 1,90'dan 
1,75'e düşürdü.

"konsensüs içinde 
olursa" erken seçimin 
olabileceğine yönelik 
olduğunu kaydetti. 
Ancak genel seçim
lerin, cumhurbaşkan
lığı seçiminden sonra 
gerçekleştirileceğinin 
artık kesin olduğuna 
işaret eden 
Hisarcıkhoğlu,

Halk Bankası 
konut faizini indirdi 
Halk Bankası, konut 
kredilerinde uygula
makta olduğu faiz 
oranlarında yüzde 
0,13 indirime gitti. 
Yeni faiz oranları 
bugünden itibaren 
geçerli olacak. 
Halk Bankası'ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, konut kredi
lerinde uygulanmakta 
olan yüzde 1,80 faiz 
oranının yüzde 1,67'e 
çekildiği bildirildi. 
Açıklamada, ekspertiz 
komisyon oranının 
yüzde 0,2, tahsis 
komisyonunun ise 
yüzde 2 olarak 
belirlediği kaydedildi. 
Yeni faiz oranları 
bugünden itibaren 
geçerli olacak. 
Denizbank konut ve 
tüketici kredilerini 
düşürdü 
Denizbank'tan yapılan 
yazılı açıklamada, daha 
önce yüzde 1,75 olan 
konut kredisi faiz 
oranının yüzde 1,67'ye, 

seçimin en geç Kasım 
ayı içinde yapılacağını, 
bu yüzden erkene 
alınması ya da 
Kasım ayında yapıl
ması halinde çok şey 
fark etmeyeceğini 
söyledi.
Bir başka gazetecinin 
Halkbank'ın yüzde 
25'inin halka arz

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır 

513 96 83 GEMLİK

yüzde 2,05 olan tüketi
ci kredisi faiz oranının 
ise yüzde 1,99'a 
indirildiği bildirildi.
Yapı Kredi konut faizini 
14 Şubat'ta düşürdü . 
Yapı Kredi Bankası, 
konut kredisi faiz oran
larını düşürdü.
Bankadan yapılan 
açıklamaya göre yeni 
faiz oranları şöyle 
düzenlendi: 
Yapı Kredi 
Bankasından yapılan 
açıklamaya göre, 
dünden geçerli 
olmak üzere 3-240 
ay vadeli konut kredisi 
faiz oranı, yüzde 
1,67'den yüzde 
1,64'e çekildi.

yöntemiyle 
özelleştirilmesini 
yeterli bulup bul
madığını sorması 
üzerine de 
Hisarcıkhoğlu, 
yüzde 25'i yeterli 
bulduklarını söyledi. 
Halk Bankasının, 
özelleştirilmesinden 
önce değerinin 
ortaya çıkmasını 
istediklerini 
yineleyen 
Hisarcıkhoğlu, 
bankanın geriye 
kalan yüzde 75'i için 
bu sene herhangi 
bir şey yapılmaya
cağını söyledi. 
Hisarcıkhoğlu, 
"önümüzdeki sene 
olacak, önce şeffaf 
olarak bilançosunu 
görelim, değerini 
görelim ondan sonra 
değerlendiririz" dedi

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

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

www.elkoyun.com 

www.tema.org.tr

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor yeni sezona başladı
Gemlikspor yeni sezona başarıyla başladı. 

Rakibi Emek Belediyespor’u 3-0 kendi sahasın
da yenmeyi başardı.

Bundan sonraki maçları da aynı skorlarla 
alırsa sezonu başarı bir şekilde kapatabilir.

Pazar günü Gemlik Atatürk Stadında 
havanın çok sert olmasına karşın tribünler 
Gemlikli sporseverlerle doluydu.

Karşılaşmadaki gözlemlerimde maç çok 
yavaş bir tempoda oynandı. Gemlik bu tarz 
oyuna alışık değildir.

Hızh ve çabuk oynarsa kazanmaları daha 
kolay olur.

Yeni bir kadro ile karşılaşmaya çıkan 
Gemlikspor’un ilk başarısı herkesi sevindirdi.

Gençler bu başarıdan şımarmamah ve 
önümüzdeki karşılaşmalarda da aynı sonucu 
almak için sahaya çıkmalılar.

Gemlikli sporseverler bunu bekliyor
Dün bir başlangıçdı. Ligin ilerleyen hafta

larında Gemlikspor’u lider olarak görmek iste
mek hakkımızı koruyoruz. Haydi gençler söz 
sizin yüzürhüzü güldürün.

Usulsüz sorgu iki 
koldan soruşturuluyor
Maliye Bakanlığı 
lenış ıvuruıunun, 
aralarında devlet 
görevlileri, siyasiler, 
gazeteciler ve işa 
damlarının da bulun
duğu çok sayıda 
kişinin Vergi Dairesi 
Otomasyon Proje 
sindeki (VEDOP) 
kayıtlara girilerek, 
usulsüz şekilde 
sorgulandığını 
ortaya çıkarmasının 
ardından başlatılan 
soruşturma 2 koldan 
devam ediyor. 
Olayı soruşturmak, 
üzere Maliye müfet
tişlerinden oluşturu
lan özel komisyon, 
iki grup halinde 
çalışıyor.
Birinci grup, merkez
den yapılan sorgula
maları ve bu sorgu
lamaları yapan kişi
lerin iç ve dış 
bağlantılarını 
araştırıyor. Diğer 
grup da, belirli kişi

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden 2001-2002 eğitim 

ve öğretim yılında aldığım 
diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
GÖKHAN YILDIZ

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

lerin sorgulanması
na aonuK vergi 
dairesi girişlerini 
inceliyor. Bu çerçe 
vede, gerek merkez 
de, gerekse taşrada, 
özel bilgilere giriş 
yaparak, usulsüz 
sorgulamada bulu
nanlarla tek tek 
görüşülüyor. Bu kişi
lerin sisteme ne 
amaçla ve kimlerin 
isteği ile girdikleri 
sorularak, ifadeleri 
alınıyor. İlk aşamada 
1'i Maliye Başmüfet 
tişi, 2'si Vergi Daire 
si Müdürü, 1'i Vergi 
Dairesi Müdür Yar 
dımcısı, 1'i de Bilgi 
sayar Program cısı 
olmak üzere 5 kişi 
nin görevden uzak
laştırıldığı soruştur
mada, Ankara ve 
İstanbul'da bu kişi 
lerle işbirliği yapa 
rak, usulsüz sorgu
lama yapan yeni 
isimlere de ulaşıldı

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette mgemlikkorfezgazetesi.com

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
mgemlikkorfezgazetesi.com
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Çocukların 
harçlığı 

reklamlara 
gidiyor

Reklamların çocuk
ların tüketim tercih
lerini büyük oranda 
etkilediği, ailelerin, 
çocuklara, verdikleri 
harçlıkları 
ihtiyaçlarını karşıla
maları için kullan
mayı öğretmeleri 
gerektiği bildirildi. 
Mersin Üniversitesi 
(MEÜ) Fen-Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ertuğrul Gödelek, 
AA muhabirine yap
tığı açıklamada, 
iletişim araçlarıyla 
evlere giren reklam
ların, kitlesel boyut
lara ulaşarak tüketim 
tercihlerini yön
lendirdiğini söyledi. 
Türkiye'nin yüzde 
33'ünün, harçlıklarla 
geçinen 7-17 yaş 
grubundan oluş
tuğunu vurgulayan 
Yrd. Doç. Dr. 
Gödelek, bu duru
mun, doğal olarak 
pazarlama ve reklam 
sektörünün de ilgisi
ni çektiğini kaydetti. 
Sektörün, çocuğun, 
"satın alıcı", "satın 
almayı yapanı etki
leyici" 
ve "geleceğin tüketi
cisi" olma özelliğine 
önem verdiğini ifade 
eden Yrd. Doç. Dr. 
Gödelek, şöyle 
devam etti: "Buna 
karşın, ailelerin bil
inçli tüketici olması, 
çocuklar üzerinde de 
olumlu etki yarata
caktır. Aile, pozitif bir 
tutuma sahip olmalı, 
bilgilendiren, yön
lendiren ve 
destekleyen bir 
tutum izlemelidir. 
Böylelikle hem har
camaların hem de 
çocukların harçlık
larını en iyi şekilde 

değerlendirmeleri 
sağlanmış olur. 
Aileler, 4-5 yaşından 
itibaren çocuklarına 
ürünler arasında bil
inçli seçim yapmayı 
öğretmelidir.
Çocuğa, 'satın 
aldığın şeye çok 
dikkat etmelisin', 
'ürünü, sağlıklı 
olduğuna emin 
olduktan sonra 
almalısın' şeklinde 
tavsiyelerde bulunul
malıdır." 
-ÇOCUKLAR 
REKLAM ŞARKI
LARIYLA BÜYÜYOR- 
Televizyonu "elek
tronik bebek 
bakıcısı'*na benzeten 
ve çocukların reklam 
şarkılarıyla 
büyüdüğünü ifade 
eden Yrd. Doç. Dr. 
Gödelek, 
"Dolayısıyla reklam, 
çocuğu seçime zor
luyor. Çocuk, net bir 
şekilde hedef oluy
or" dedi. Özellikle 
çocuklarca ürün 
alınırken yanlış 
seçimler yapıldığına 
dikkati çeken Yrd. 
Doç. Dr. Gödelek, 
şunları kaydetti: 
"Harçlıklarla geçinen 
kesimin boyutu, 
konunun önemini 
göstermektedir. Bu 
bir ülke sorunudur. 
Çocukla en başından 
empatik iletişim 
kurulmalı, seçim 
yapabilme becerileri 
ortaya çıkarılmalıdır. 
Bu beceri ise eğitim
le geliştirilebilir. 
Konu asla 
tesadüflere bırakıl
mamalıdır. Çocuğun 
seçimlerinde 
ebeveynin bilinçli 
katkısı sağlanmalıdır. 
Bu nedenle ebeveyn 
de eğitimden 
geçirilmelidir. "

Çocukları ısırarak sevmeyin ŞİİR KÖŞESİ
Minik çocuklar sevimli 
hareketleriyle çoğu 
zaman yetişkinlerin 
kanını kaynatır. Birçok 
insan ise sevgisini 
ifade etmek için 
genelde ya bebekleri 
ısırarak ya da sıkarak 
severler. Ancak bu 
davranışın birçok 
zararı bulunuyor. 
Çocuklar sevilirken 
genelde öpülür, sıkılır 
ya da ışınlın Halbuki 
ısırarak sevmek, 
çocuğun dişlerini 
çıkardığı bir dönemde 
çocuğun da çevresin
dekileri ısırmasına 
dönüşebilir.
Bu yaklaşım çocuğun 
dünyasında ise

GEM1İK SİNEMA GÜNİİTGÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE
BEYNELMİLEL

TUTKU SİNEMASI
SON OSMANLI (YANDIM ALİ)

Seanslar
11.30 - 14.00 - 16.30 - 20.00
14.15 - 16.30 - 20.15 
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.M - 16.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)

zamanla kendini ifade 
etmek için kullandığı 
bir davranışa 
dönüşmektedir. Örnek 
olarak; oral dönem . 
dediğimiz özellikle diş 
çıkarmaya başladığı 
zamandan itibaren 
çocuk nesneleri ağzıy
la ısırarak tanımaya 
başlar. İlk etapta size 
sevimli ve komik gelen 
bu davranışlar, uygun 
bir yaklaşım sergilen
mezse, ilerleyen 
dönemlerde çocuğun 
her fırsatta annesini, 
bakıcısını, eve gelen 
misafirleri, kreşe gidiy
orsa kreşteki 
arkadaşlarını ısırması 
ile sevimsizleşir.

AİLEM
Bir dört kişiyiz
Mutlu bir aileyiz
Hiç kavga etmeyiz
Birbirimizi severiz

Biz çekirdek aileyiz 
Birbirimizi kucaklarız 
Mutluluktan uçarız 
Sevgi ile yaşarız»»»

Barış GÜLER
Özel Ay kent İlköğretim Okulu 1-B
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Görmeyen gözlerin umudu ‘göz nakli’
Halk arasında 'göz 
nakli' olarak da bilinen 
'kornea nakli' 
günümüzde geliştirilen 
yeni teknikler 
sayesinde başarıyla 
uygulanabiliyor. Aynı 
seansta gözdeki 
katarakt sorununa da 
çözüm sağlana 
bilirken, doku reddi 
de büyük oranda 
önlenebiliyor. Yaklaşık 
bir yıl süren iyileşme 
süresinin ardından 
göz, ışığına yeniden 
kavuşabiliyor!
Pırıl pırıl bir güneş, 
alabildiğine yeşil 
ormanlar...
Tüm bu güzellikleri, 
gözümüzün korneası 
sayesinde görebili 
yoruz. Kornea; 
gözün renkli kısımları 
üzerindeki saydam 
tabakaya deniliyor. 
Göze gelen ışınlar, 
ilk olarak korneada 
kırılıyor ve saydam 
olma özelliği sonucu 
gözün arka tabakaları
na geçebiliyor. Ancak 
korneda bir sorun 
oluştuğunda, tüm bu 
güzellikleri görmek 
zorlaşıyor, hatta 
imkansız hale gelebi 
liyor. Günümüzde say
damlığını yitiren veya 
şekli bozulan kornea, 
bir göz bankasından 
elde edilen sağlıklı 
kornea ile değiştir! 
lerek, görme 
yeteneğinin yeniden 

kazanılması sağla 
nabiliyor. Bu işleme de 
kornea nakli deniyor. 
Kornea naklinin ne 
sebeple yapıldığına 
göre başarı oranı 
değişiyor. Başarı oranı 
genellikle yüzde 90'ın 
üzerinde seyrediyor. 
Nakile hangi sorunlar
da başvuruluyor? 
Kornea sorunları her 
yaşta insanı etkileye
biliyor. Yaralanma ya 
da enfeksiyon gibi 
herhangi bir sorun 
korneada hasar 
oluşturursa, kornea 
bulanıklaşabiliyor ya 
da fonksiyon kaybına 
uğruyor. Hasar gör
müş bir kornea da ışık 
göze girdiğinde sap
malara yol açarak 
görmeyi olumsuz et 
kiliyor, hatta’ağrıya 
bile neden olabiliyor. 
Sonuçta, tüm yaşamı 
etkileyen bir göz 
sorunu ortaya çıkıyor. 
Acıbadem Göz Sağlığı 
Merkezi'nden Göz 
Hekimi Doç. Dr. Banu 
Coşar, ülkemizde 
kornea naklinin en 
çok yapıldığı durum
ları şöyle sıralıyor: 
Keratokonus 
(korneanın öne doğru 
sivrileştiği bir şekil 
bozukluğu), psödo- 
fakik büllöz keratopati 
(katarakt ameliyatı 
sonrası kalıcı kornea 
ödemi) ve kornea 
yaralanmaları.

Korneanın saydamlı 
ğını kaybettiği ve 
distrofi adı verilen 
kalıtsal hastalıklar da 
kornea nakliyle tedavi 
edilebiliyor. Herpetik 
keratit adı verilen 
göz uçuğunun ileri 
olgularında da kornea 
nakli gerekebiliyor. 
Göz Bankaları devrede 
Sadece kamu kurum 
ve kuruluşları ile 
üniversiteler bünyesin 
de kurulabilen Göz 
Bankaları, korneaların 
alınması, nakil için 
uygunluğunun 
değerlendirilmesi ve 
dağıtımından sorumlu 
bir kuruluş. 24 saat 
çalışan bu kurumlar, 
gerekli olduğunda 
kullanılmak üzere 
bağışlanmış olan 
korneaları topluyor, 
değerlendiriyor ve 
depoluyor. Nakil 
işlemlerinde kullanılan 
kornealar ölü döner
lerden, yani vericiler

den elde ediliyor. 
Doç. Dr. Banu Coşar, 
kornea nakli yapılan 
alıcının korunmasına 
yönelik olarak verici 
korneaların göz 
bankalarında çeşitli 
tetkiklere tabi tutul
duğunu belirterek bu 
süreci şöyle anlatıyor: 
“Öncelikle donörün 
ölüm nedeninin ve 
tıbbi durumunun 
dikkatli bir şekilde 
tetkik edilebilmesi için 
kan testleri yapılıyor. 
Aktif septisemi, kuduz, 
viral hepatit, bazı göz 
içi hastalıkların ve göz 
cerrahilerinin geçiril 
miş olunması, lösemi, 
lenfoma, hepatit B/C 
ve HIV (AIDS) gibi 
bulaşıcı hastalıklar, 
nedeni bilinmeyen 
ölümler ile bazı 
nörolojik 
hastalıkların 
varlığında verici 
kornealardan 
yararlanılmıyor.

Bağımlılar öfkeyi 
daha yoğun yaşıyor

Alkol ve madde 
bağımlıları, öfke 
duygusunu daha 
yoğun yaşıyor.
Ege Üniversitesi'nce 
yapılan “Alkol 
ve Madde 
Bağımlılarında 
Öfke İfadesi ve 
Kişilerarası İlişki 
Tarzı" konulu 
araştırma, fakültenin 
Psikiyatri Kliniği 
Bağımlılık 
Servisinde yatan ve 
bağımlılık polikli 
niğine başvuran 
50 hasta üzerinde 
gerçekleştirildi.
Araştırmada, bağım
lılık problemi olan 
bireylerin yaşam
larında karşılaştık
ları güçlükler 
nedeniyle öfke 

yaşadıkları, bu 
problemler ile baş 
edemedikleri durum
larda alkol ve 
madde kullandıkları 
belirtildi.
Alkol ve madde 
bağımlısı bireylerde 
bağımlılık problemi 
ile birlikte bir takım 
kişilik bozukluk
larının da görüldüğü 
ifade edilerek, 
"Bu bireyler öfke 
duygusunu daha 
yoğun yaşamaktadır. 
Bağımlılık sorunu 
yaşayan kişilerin 
gerek aile, gerekse 
özel ve iş hayatların
da karşılaştıkları 
zorluklar nedeniyle 
iletişim problemleri 
de bulunmaktadır" 
denildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polisİmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
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Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 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. 51310 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
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Topçular (226) 363 43 19
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Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
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TAKSİLER
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AKCAN PETROL 513 10 79
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Şubat’ta baharı, Nisan’da kışı yaşayacağız
Türkiye'nin Şubat 
ayını bahar havasında 
geçirmesinin meteo
rolojik açıdan normal 
olduğu, yarından 
itibaren hava sıcaklık
larının normal seviye
sine geleceği ve kış 
mevsiminin nisan 
ayı sonuna sarkabile
ceği belirtildi. 
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel Müdürlü 
ğü Analiz ve Tahmin 
ler Birim Sorumlusu 
Niyazi Öztahtalı ile 
Samsun Meteoroloji 
Bölge Müdürü Arif 
Yüksel, şubat ayının 
günlük güneşlik 
geçmesi, erik ve diğer 
meyve ağaçlarının 
çiçek açması ve bu 
durumun dünyanın ve 
Türkiye'nin geleceğini 
nasıl etkileyeceği 
yönünde değer
lendirmeler yaptı. 
Küresel ısınma tartış
malarının çeşitli plat
formlarda sürdüğünü 
ve küresel ısınma 
boyutunun dünya 
genelinde son 50 yılda 
0.74 santigrat derece
lik bir sıcaklık artışı 
nın bilimsel olarak 
ispatlandığını hatırla
tan Niyazi Öztahtalı, 
"Bu trendin önümüz 
deki dönemde nasıl 
bir seyir izleyeceği 
hak kında çeşitli 
senaryo ve varsayım

lar var. Dolayısıyla 
küresel ısınma ve son 
günlerde gündeme 
getiri len iklim değişik 
liği senaryoları ayrı 
konular. Bu içinde 
bulunduğumuz kış 
mevsimi itibariyle ülke 
genelin de yaşanan 
meteorolojik şartlar, 
gerçekten geçmiş yıl
larda yaşanmamış 
hadiseler ya da ilk 
defa yaşanan olaylar 
değil"_dedi.
Öztahtalı, "Ülke 
genelinde geçen yıl 
oldukça çetin kış şart
ları yaşandı. Onlar da 
bağlayıcı sonuçlar 
değildi, çünkü daha 
önce daha düşük 
sıcaklıklar yaşanmıştı. 
Şuraya gelmek istiyo
rum; bu tür hadiseler 
ülkemizin de içinde 
bulunduğu Akdeniz 
kuşağında zaman 
zaman yaşanan 
hadiselerdir. Bunların 

belirli bir salınımı, 
aralığı da yok. Yaşadı 
ğımız coğrafyayı tanı
mamız anlamında 
şunu iyi bilmemiz 
lazım; ülkemizde etkili 
olan meteorolojik ha 
va hadiselerine sebep 
olan hava kütleleri var. 
Bunlar birbirlerin den 
izin alarak geçiş yol
larını kullanırlar.
Diyoruz ki; 'Kış ayla 
rında ülkemizde ge 
neljikle Sibirya yüksek 
basıncı etkili olur.
Yazın iç ve doğu böl
gelerimizde Basra al 
çak basıncı, batıda da 
Azor yüksek basıncı 
etkili olur. Ama bunlar 
hep genel çizgilerdir. 
İşte ülkemizde yağışlı 
günlerin yaşanması 
için İzlanda'dan alçak 
basınç merkezlerinin 
gezici siklonlarının 
bize gelmesi gerekir. 
Bunlar hep 'gerekir, 
olmalı' genel şablon

larıdır. Gelmezse, bu 
işlemlerde bir miktar 
salınım olursa, içinde 
bulunduğumuz gün
lerdeki gibi şubat 
ayında baharı andıran 
günler kısa süreli yaşa 
nabilir. Bundan hemen 
'Hakikaten kış çok 
sıcak geçti yazın ha 
limiz ne olacak' sonu
cu çıkarmamalıyız. 
Kış henüz daha 
bitmedi. Önümüzde 
şubatın ikinci yarısı, 
mart var, hatta ülkem
izde za man zaman 
özellikle kış mevsi
minin bahara sarktığı 
dönemler de yaşan
mış. Bu yıl da böyle 
bir miktar sarkma ola
cakmış gibi elimizde 
veriler var.
Meteoroloji'nin yaptığı 
değerlendirme sonu
cunu da aktaran Öztah 
tali, çarşamba günü 
İtibariyle ülke genelin , 
de sıcaklıkların azala
cağı, yani yağışlı bir 
döneme girileceği 
yönünde beklentileri 
olduğunu da 
kaydetti. Öztahtalı, 
"Halkımızın değişik 
yorumların etkisinde 
kalarak korkmasına 
gerek yok.
Dolayısıyla hava 
sıcaklıklarında 
yaşadığımız salınımlar 
çeşitli oranlarda 
hep olmuş” dedi.

Otomobilde kendini vurdu
Bursa'da bir genç kız, bir arkadaşının otomo
biliyle geldiği Kent Mezarlığı yakınında kafası
na bir el ateş ederek kendisini vurdu. Bir süre 
önce ağabeyi intihar eden genç kızın, anne
sine "Ağabeyimin yanına gideceğim" dediği 
öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, olay önceki gece 01.00 
sıralarında merkez Osmangazi İlçesi'ne bağlı 
Hamitler Kent Mezarlığı yanındaki boş arazide 
meydana geldi. 3 ay önce Balıkesir'den aile
siyle birlikte Bursa'ya gelen Fatma K. (22), 1 
çocuk babası arkadaşı İsmail S.'ye (35) ait 
özel otomobille araziye geldi. İki arkadaş araç 
içinde bir süre alkol aldı. İsmail S. tabancayla 
önce bir el havaya ateş etti.
Daha sonra ruhsatsız tabancayı alan genç kız, 
İsmail S.'ye, "Kafanı geri çevir, bir el de ben 
ateş edeyim" dedi. Daha sonra silahı 
ateşleyen Fatma K. kendisini başından vurdu. 
Genç kızın vurulduğunu görünce şaşkına 
dönen İsmail S, hemen yaralı Fatma K.'yı 
Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan 
müdahaleye rağmen genç kız kurtarılamaz 
ken, polis ve jandarma soruşturma başlattı. 
Olayda kullanılan silah otomobilde bulunur 
ken, mezarlık çevresindeki arazide 2 adet boş 
kovan bulundu. İsmail S. gözyaşlarını tuta
mazken, genç kızın bir süre önce ağabeyinin 
öldüğü, annesine ise "Ben de ağabeyimin 
yanına gideceğim" dediği öğrenildi.
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruştur
mayı genişletip genç kızın cesedini otopsi 
için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırttı. 
İsmail S.'nin el sıvapları alınırken, hakkında 
ruhsatsız tabanca gerekçesiyle "6136 Sayılı 
Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
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Park halindeki araç 
cayır cayır yandı

Gazhane Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, park 
halinde bulunan özel bir oto, elektrik kontağından çıkan 
kıvılcım sonucu cayır cayır yandı. Saat 15.45 sıralarında 
çıkan yangın üzerine olay yerine gelen Belediye İtfaiyesi, 
yanan aracı köpük sıkarak söndürdü. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan
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Fabrika Q İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez : İskele Meydanı No: 15 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 42 20 Fax: 524 71 î)6 

Şube : Küçük Sanayi* Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 
Tel: (0.224) 524 8417 Cep Tel: 0.533 653 7755

İki okul arsası tahsis belgesi ile okulların piknik oturma masaları törenle Milli Eğitime verildi

Belediye’den eğitime destek
Kadri GÜLER
kadri_gulpr@hotmail.com

Beyaz Bayrak...
Beyaz bayrak denince, savaşlarda teslim 

olan tarafın kaldırdığı bayrak gelir aklımıza. 
Benim yazı konum olan Beyaz Bayrak, aklığı, 
temizliği, hijyeni temsil ediyor.

Sağlık Bakanlığı temiz bir toplum yaratıl
ması için başlattığı bir projeyi, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile birlikte yürütme kararı almış.

Bu iş için de önce okullardan başlanmasına 
karar verilmiş.

Bence bu iş giderek resmi kurumlara, işyer
lerine kadar yaygınlaştırılmalı..

Bunun bir örneğini Tarım Bakanlığı unlu 
mamul üreten fırınlarda uyguluyor.

Atasoy Fırını bu nedenle Altın Tabak ödülü 
ile ödüllendirildi.

Beyaz Bayrak almak için belirlenen kıs
taslara göre oluşan denetim kurulu, ilköğretim 
okullarında denetim yapıyor ve puan veriyor. 
100 puan üzeninden 90 ve üzeri puan alan 
okullara Beyaz Bayrak ödülü veriliyor. Bu 2 yıl 
süreyle o okulda asılı kalıyor.

Denetimler iki yıl boyunca devam ediyor.
Dün, Özel Aykent İlköğretim Okulu Müdürü 

Ahmet Cevdet İşler, okullarında yapılan değer
lendirme sonucunun yüzde 98 olduğunu ilk Be 
yaz Bayrak ödülünü okullarına kazandırmaktan 
mutluluk duyduklarını söyledi.

Beyaz Bayrak, temizlik ve hijyeni sembolize 
ettiğine göre, tüm okullarımız bu bayrağı almak 
için yarışa girmeli.

I Yöneticiler, okullarınızda Beyaz Bayraklar 
dalgalandırın.

Anne babalar bunu bekliyor.

▼ Belediye Meclisi’n 
de geçtiğimiz aylarda 
alınan kararlar sonucu 
ilçemizde bulunan ilköğ
retim okulu bahçelerine 
yaptırılan piknik masaları 
ile ilçemize yapılacak 
olan iki okulun arsaları 
nın tahsis belgeleri 
dün düzenlenen törenle 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’e 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından teslim edildi. 
Törende, Belediye 
Meclis üyeleri ile okul 
müdürleri de hazır 
bulundu. Başkan Turgut, 
eğitime desteklerinin 
süreceğini söyledi.

Haberi sayfa 3'de

Aykent İlköğretim Okulu’na1
Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa 
düzenlediği okulları temizlik ve hijyen konu
larında teşvik amacıyla yürütülen denetimlerde 
ilçemizde Özel Aykent İlköğretim Okulu ‘Beyaz 
Bayrak’ ödülünü almaya hak kazandı. Okul 
Müdürü Ahmet Cevdet İşler, yaptığı açıklama
da denetimlerde 100 puan üzerinden 98 puan 
aldıklarını belirtti. ‘Beyaz Bayrak’ ödülü 
önümüzdeki günlerde yetkililer tarafından okul 
yönetimine teslim edilecek. Haberi sayfa 5’de TEMİZ OKUL, SAĞLIKLI OKUL
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mailto:kadri_gulpr@hotmail.com
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Büyük coşku ve iddia ile kuru* 
lan Türkiye Cumhuriyeti kuruluş 
yıllarından sonra bir duraklamaya 
girmiş ve çağının değerlerini bir 
türlü yakalayamamıştır.

Bugün, kapısında beklediğimiz 
ve girmek için dayatılan her 
koşulu kabul ettiğimiz AB stan
dartlarını, bu ülke kuruluş gün
lerinde kendisine hedef seçmiş 
ve birçok kurum ve kavramı da 
toplumuna kazandırmıştır.

Ama geçen süre içinde uygu
lanan ilkesiz, öngörüsüz ve popü 
list politikalar ülkeyi hedefinden 
saptırmış, amaca ulaşılmasını 
geciktirmiştir.

Günümüz Türkiye'sinde 
siyaset toz duman. Kafalar iyice 
karışmış! AKP iktidarının dünya 
ya ve ülkeye verdiği mesajlar bir- 
biriyle çelişip duruyor.

Plansızlık diz boyu, günlük 
yaşanıyor, herkes günü kurtar
manın peşinde. Koca bir ulusun 
yurttaşları pusulasız, kaygısız, 
bilinçsiz dolanıp duruyorlar.

Günlük şeylerle mutlu olan, 
yarını düşünmeyen duyarsız bir 
toplum el birliği ile yaratıldı.

Günümüzde, çağdaşlaşmaya, 
insanca yaşamaya, çağdaş 
uygarlık içinde yerini almaya 
çabalayan ülkemizin kaynakları 
ve olanakları doğru planlanmı 
yor.

Ortak akıl....
Her şey küresel baronların 

elinde biçimleniyor.
Ekonomi, eğitim, sağlık, kültür, 

küresel dalgaya kapılmış. 
Sorunlar, küreselci lafazanlıklarla 
çözülecek sanılıyor.

Ama lafla peynir gemisi 
yürümüyor.

Yürümediği de ortada...
2007 yılında, bu ülkede;
Türkçe bilmeyen çocuklar ve 

anneler var,
Birçok kesimde cehalet diz 

boyu ..
Ortaçağdan kalma kan 

davaları, namus cinayetleri 
devam ediyor,

En doğal ihtiyaçlardan olan su, 
yol, elektrik, telefon olmayan 
köyler bulunuyor,

Bilgisayar ve TV tanıyanlar çok 
sınırlı,

Ebeveynler çocuklarını işgücü 
olarak görüyor ve kız çocuklarını 
çocuktan saymadıkları için 13 
yaşında başlık parası karşılığı 
zorla evlendirilebiliyorlar,

Öğretim ortalamamız ilkokul 
üçüncü sınıf,

Toplumsal yapımızın geçim 
kaynağı, can damarı olan tan m ve 
hayvancılık tükenmiş,

Gençlik ekmek parasını kaza 
nabileceği meslekten, eğitimden 
yoksun, bitirdiği üniversitenin 
olgunluğu ve ağırlığıyla işsiz ve

umutsuz geziyor.
Siyaset yozlaşmış ve halkın 

güvenini yitirmiş, sokaklarda 
tehlike diz boyu, ahlak ve aile 
kavramı değişiyor.

Çocukların ve gençlerin gele
cekten yana bir beklentileri 
kalmamış...

Küresel masallara kanan 
Türkiye'de çağ atlamak kulağa 
hoş geliyor. Değişen, çağ atlayan 
Türkiye, geldiği yeni bin yılda 
altından toprağın kaydığını (hala) 
idrak edemiyor.

Liberal yalanlar, şimdi AB 
masalıyla dünyaya açılmak, 
dünya ile birlikte hareket etmek, 
uluslararası toplum içinde yer 
almak biçiminde veriliyor.
, Küreselciler, organik, tarihsel 

ve geleneksel olan her şeye karşı 
alerji duyuyor.. Küçük olan denet 
lenebilir, yönetilebilir düşünce
siyle toplumları parçalıyor.

Ulusal heyecan ve ulusal 
hedef lafları kimilerine ürkütücü, 
kimilerine boş geliyor.

Ancak, bir toplum var olmaya 
niyetliyse, ortak akılla ortak heye
can, başarı ve hedeflerini de 
oluşturmak zorundadır..

Heyecanları ve idealleri 
olmayan bir ulusun bireyleri

SÖNER...
GERİLER...
ÇARESİZLEŞİR..

Gıdalarda 
KDV indirimi 

yapılacak
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 
bazı temel gıdalarda KDV indirimi 
yapacaklarını, bununla ilgili 
bakanlık olarak bir çalışma 
yaptıklarını söyledi
AK Parti TBMM Grup Toplantısı 
öncesinde gazetecilerin soruları 
nı cevaplayan Bakan Unakıtan, 
gıda ürünlerinde KDV indirimine 
ilişkin değerlendirmelerde bulun
du. Şu anda bir bilgi veremeye
ceğini dile getiren Unakıtan, bu 
konuda çalışmalar olgunlaştığı 
zaman basınla paylaşacağını 
söyledi. İndirimin hangi gıda 
ürünlerinde yapılacağının sorul
ması üzerine de Bakan Unakıtan, 
''Daha ziyade temel gıdalarla ilgili 
olmuştur. Teknik düzeltme mahi 
yetinde olabilir. Ama şu anda 
olgunlaşmış bir durum yoktur. 
Eğer olursa hükümetin de bir 
politikasıdır. Buna hükümet karar 
verir. Biz şu anda Maliye Bakan 
lığı olarak çalışmaları yaparız. Bu 
konuda bir ilerleme kaydedildiği 
zaman konuşuruz" dedi.
Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi 
Eker de, Başbakan'ın bu konuda 
iki ay önce bir talimat verdiğini 
hatırlattı. Maliye Bakanlığı'nın bu 
konuda bir çalışma yaptığını 
ifade eden Eker, çalışmanın bazı 
temel gıda maddelerini kap
sadığını kaydetti.
Eker, çalışmanın önümüzdeki 
haftalarda tamamlanmasını 
beklediklerini de sözlerine ekledi

www.kocakgayrimenkul.com
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GENEL MÜDÜRLÜK

GAYRİMENKUL 
BANKASI

'444 O 550

EDflS / 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 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-U50 Umurbey 5325 M2 yol konan 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçlan var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkurnla 1000 MK2 imarlı 100.000 YTL

IAA-061 Manastır 21260 M2 Çamlım üstü imara yakın 
50.000 YTL
AA-062 Gemlik Bursa Yolu 13.000 M2
Zernin Etüdlü 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 İmarlı 1.250.000 YTL
AA-072 Gemsaz 800 M2 Villa imarlı
AA-08Ü 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 rnt.
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 6ü 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

SATl LIKÇİFTLİK
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 eiekrik, 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

SATl Ll KDAİRE
EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL 
EE-005 Use Cad. 110 M2 2.kat 3+1 bakımlı daire 60.000 YTL 
E E-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 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 BaliKpazarı 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 deniz 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
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 Eşraf Dinçer Mh. 130M2 2.kat
3+1 yeni bina 80.000 YTL
EE-085 Manastır 110 M2 12.kat kartonpiyorll, 
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
kalariferll 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. Kadarda 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 NI2 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-15S 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

i 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, katar-
Iferii, 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 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 M 2 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.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 İçerisinde 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 trlplex 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 site içi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-U1 Orhaniye M.200 M2 dupleks bakımlı siper manzaralı 
250.000 YTL
EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks ste içinde yüzme hanımı, 
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,
İmarlı 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

Kayıl No'unbiltiiH rica dn

http://www.kocakgayrimenkul.com
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İki okul arsası tahsis belgesi ile okulların piknik oturma masaları törenle Milli Eğitime verildi YazıYORUM

Belediyeden eğitime destek
Gemlik Belediyesi 
tarafından Okullara 
verilmek üzere yap
tırılan Piknik Oturma 
Masaları dün düzen
lenen törenle okul 
müdürlerine teslim 
edildi. Törende 
Belediye Meclisi’nde 
alınan karar gereği 
iki okul arsasının 
tahsis belgeleri de 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'e verildi. 
Bahkpazarı 2 Nolu 
Cadde de bulunan 
Atatürk İlköğretim 
Okulu karşısındaki 
Belediye Garajında 
düzenlenen törene, 
Belediye Meclis 
üyeleri ile Müdürleri 
de katıldı.
Okul arsalarının 
tahsisi ve masaların 
yapılması Belediye 
Meclisi Milli Eğitim 
Kültür ve Spor 
Komisyonu tarafın
dan gelen taleplerin 
görüşülerek, meclise 
getirilmesinin ardın
dan geçtiğimiz ay 
görüş benimsenerek 
karar alınmıştı. 
2-3 YILSOHBA 
SORUN.
KALMAYACAK 
Törende konuşan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Gemlik 
Belediyesi ile çok 
heyecanlı bir işe el 
attıklarını belirterek, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un da 
katkı ve destekleriyle 
Gemlik'te 2-3 yıl 
sonunda okul sıkın
tısının çözüme kavuş 
turulacağını söyledi. 
Milli Eğitim'in ihtiyaç 
larının gönül veren 
hayırseverlerin özveri 
leriyle yürütüldüğüne 
dikkat çeken Ercü 
men, "Gemlik'teki 
okulların fiziki

Okulu bahçe düzen-

■I ımıjaıııjiiimyıo

şartları zorlayarak 
eğitim yaptığını 
hepimiz biliyoruz. 
Başkanımızın 
katkılarıyla Gemlik'in 
bu sorununun 2-3 
yılda tamamen çözü 
leceğinin fotoğrafını 
görüyorum. Bütün 
Milli Eğitim camiası 
adına baş kanımıza 
ve belediye meclis 
üyelerine teşekkür 
ediyorum" dedi.
EĞİTİME 
DESTEĞİMİZ 
SÜRECEK 
Milli Eğitim ile ilişki
lerin kopmadığı 
bir kurum olduğunu 
hatırlatan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, her aile ferdi 
nin okulla ilişkisi 
bulunduğunu belirte 
rek, "Bu beraberlik 
ömür boyu sürer. 
Bizler okullara neler 
yapabiliriz diye hep 
düşünüyoruz, daha 
önce belediyeler 
katkı için sıkıntı 
yaşıyorlardı, yeni 
yasa ile bütçemizin 
imkanları nispetinde 
yardım yapmaya 
çalışıyoruz. Gemlik 
halkı ve okul müdür
lerinden sürekli ders
lik sıkıntısı talepleri 
geliyordu. İtfaiye 
arkasında kamulaş 
tırdığımız alanı Milli 
eğitime tahsis ettik 
ve okul binası bitmek 
üzere. Bunun yanın
da 11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanındaki arsa 
imar planında tadilat 
yapılarak okul alanı 

oldu. Ayrıca, Manas 
tır'da huzur evi ola 
rak görülen yeri de 
imar planında yap
tığımız tadilatla okul 
alanına dönüştürerek 
Milli Eğ iti m'e tahsis 
kararını meclis 
arka daşlarımızın 
yardımlarıyla aldık. 
Cumhuriyet İlköğre
tim okuluna ek ders
lik yapmaktansa 
yeni bir okul yapmayı 
daha uygun bulduk. 
Gemlik'in en sorunlu 
bölgesi olan Manastır 
böylece sıkıntı çek
meyecek. Sunğipek 
arazisindeki okul 
alanının tadilatı 
gerçekleşirse 
Gemlik'in okul 
sıkıntısı tamamen 
çözümlenir" 
şeklinde konuştu. 
OKULLARIN 
YANINDAYIZ 
Gemlik'te bulunan 
tüm okullara sürekli 
destek vermekte 
olduklarını da 
söyleyen Başkan 
Turgut, sırasıyla 
Atatürk İlköğretim 

lemesi ve ihtiyaç 
olan pinpon masası 
alımı, Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
bahçe düzenlemesi, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu bahçe satrancı 
ve basket potaları, 
EML Kapalı Spor 
Salonu sondaj çalış
ması, Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
bahçesi, Lale Kemal 
İlköğretim Okulu 
bahçe ve oyun 
grubu, özürlüler 
Okulu bahçe düzen
lemesi ile Gemlik 
Lisesi Spor Salonu 
zemin çalışmalarının 
yapıldığını söyledi. 
HEM'E YENİ YER 
Halk Eğitim Merke 
zi'ne 11 Eylül İlköğre
tim okulu yanında 
bulunan bin metreka 
relik arsanın 300 met 
rekaresine sağlık 
ocağı ve HEM 
Merkezi binası 
yapacaklarını 
bildiren Başkan 
Turgut, kalan 700 
metrekarelik yer de 
ise kütüphane ve 
toplantı salonu yapa 
caklarını söyledi.
130 adet Piknik Masa 
sı yaptıran Mehmet 
Turgut, bunların 
okulların ihtiyaçlarına 
göre dağıtılacağını 
bildirerek, Gemlik 
Belediye Meclisinin 
aldığı karar gereği 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne verile
cek olan arsaların 
tahsis belgelerini 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'e verdi.

Di? Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 

HEHtaaduHİ www.milliyet/blog/özcan vural

Tarih ağlama duvarı değil!...
Televizyonlarda oldukça kaliteli bir prog 

ram var.. “Oradaydım”
Bir olayın içinde olanlar, bilenler 

konuşuyor... Gördüklerini bire bir anlatıyor
lar. Oldukça doğru bir program.

Dün gece bir kanalda Nazlı Ilıcak hanım, 
“Adnan Menderes’i konu eden “Hatırla 
sevgilim” dizisini ele alarak, o zaman ki 
başta olan Celal Bayar’ın torunu Emine 
Gürsoy, iç İşleri Bakanı Namık Gedik’in 
oğlu, İstanbul Emniyet müdürünün oğlunu 
yanına alarak Ihtilal’e ve İnönü’ye hücum 
ederek kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyor, 
şimdiki genç nesle, o günleri bilmeyen 
kişilere yanlış, tek taraflı mizansenler yarat
maya çalıştılar..

Dizinin senaristti olarak 
orada bulunan Sayın Yılmaz Karakoyunlu 
doğruları söylemesine de tepki koymaya 
çalıştılar...

Şimdi ben'söylüyorum...
BEN ORADAYDIM...
Askerliğini yapmış, ikinci Üniversite (Diş 

Hekimliği) öğrenimi yapmakta olduğum için 
orada Beyazıt meydanında, İstanbul Üniver
sitesi içinde öğrenci topluluğu olarak olay
ları, polisin ateş açmasını, atlı polislerin 
üzerimize saldırmasını ben yaşadım. 
Orada masa başında oturup tarihi ve halkı 
yanıltmaya çalışanlar değil..
Aileleri, kurdukları rantlı düzenleri bozul
duğu, sıkıntılara girdikleri için tek yönlü 
düşünmelerini de normal buluyorum.. 
Bu bir oyun değil, ihtilaldi..

İhtilallerde kendi yasaları, istedikleri 
olur. Onun için demokratlık, adalet, eski 
yasalar yürürlükte değildir.

Bu işe ihtilale soyunanlar canlarını 
ortaya koymuşlardı.

Şöyle düşünün; Bu hareket başarılı 
olmasaydı bu subaylar ya idam edilecek 
veya kurşuna dizilecekti.

Misal mi; Albay Talat Aydemir.. 
O halde sızlanma niye?..

Canını kurtaranlar işi tarihe bırakıp sus
malılar..

Siz Üniversite içinde Yumruklanıp yere 
yıkılan yüzünden kanlar akan 80 yaşında 
Üniversite Rektö rünü (Ord. Prof. Sıdık 
Sami Onar), yerlerde sürüklenen, üzerlerine 
jip sürülen (Polis amiri Bumin Yamanoğlu), 
öğrencileri (ben de hırpalandım), Uşak’ta 
kafasına taş atılarak başı yarılan İsmet 
İnönü’yü, Topkapı’da linç etmek için 
İnönü’ye saldıran partilileri, Mecliste kuru
lan tahkikat komisyonu adı altında 
Anayasayı çiğneyenleri, “Battal gazi 
ordusu, ben orduyu yedek subaylarla idare 
ederim”, “Üniversitenin çanına ot tıkaya
cağım”, “Odunu koysam seçtiririm” diyen 
bir Başbakanı gördünüz mü?

Ben gördüm, yaşadım diyorum..
Müdahaleler, ihtilaller tabidir ki siyasi 

hayat içinde istenmeyen şeylerdir..
Ama ama...
Şartlar kötüye giderse bunun olabile

ceğini tarih kitapları yazıyor..
Her yerde mesele Fransa’da, Rusya’da, 
Çin'de ihtilaller olmadı mı?

Kısaca gördüğüm için yazıyorum (ORA
DAYDIM), Demokrat parti ve liderleri de 
sütten çıkmış ak kaşık değillerdi.. 
Bile bile, göre göre, bütün ikazlara rağmen 
işin üzerine gittiler, havayı sertleştirdiler, 
sonunda da fırtına koptu..

öyleyse öyleyse bunca yıldan sonra 
ağlamak, masum insanlar rolü oynayıp, 
gençleri yanıltmak niye..
O zamanda yakışmıyordu, hele şimdi hiç 
yakışmıyor.

Bu böyle biline...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Marmarabirli^e yeni müdür atandı
72 Nolu Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi'ne 
Genel Merkez 
tarafından 
müdür atandı.
Mustafa Naci 
Gürsel'in emekliliğini 
doldurarak ayrılması 
sonucu boş kalan 
Müdürlük görevine 
Marmarabirlik 
Genel Merkezi 
Teftiş Kurulu 
Başkanı İsmail 
Acar getirildi. 
17 yıldan bu yana 
Marmarabirlik 
bünyesinde görev 
alan evli ve

‘Seçilme yaşı 25’ten vazgeçmeyiz’
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
seçilme yaşının 25'e 
indirilmesine ilişkin 
düzenlemeden 
kesinlikle vazgeçme 
yeceklerini söyledi. 
Erdoğan, "Seçimlerin 
öne alınmasına yöne
lik herhangi bir çalış
mamız yok” dedi. 
Meclis'te gazeteci
lerin sorularını 
yanıtlayan Başbakan 
Erdoğan, genel 
seçimlerin öne alın
ması halinde 25 yaşı 
m doldurmuş olan
ların seçilip seçilme 
yeceğine ilişkin soru 
üzerine, "Bunun 
kararını verecek olan 
merci Yüksek Seçim 
Kurulu'dur" dedi. 
Erdoğan, bir gazete 
cinin ”YSK, 25 yaş

Hava sıcaklığı düşecek
Baharın müjdecisi cemre havaya düştü ama hafta sonunuda kar var.
Havaların ısındığını 
gösteren cemreler
den ilki havaya 
düştü ama hafta 
sonu kar geliyor. 
Ilık bahar havası 
Cumartesi günü yeri
ni soğuk havaya 
bırakacak. Soğukla 
birlikte yurdun doğu 
sunda kar yağışı 
bekleniyor.

3 çocuk babası 
İsmail Acar, 
Pazartesi gününden 
itibaren

Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi’ndeki

uygulamasında sıkın
tı var derse ne olur?" 
sorusu üzerine de 
"Böyle bir şey 
Anayasa değişikliği 
gerektirebilir. 
Anayasa değişik
liğiyle ilgili konu da 
bizim muhalefet par
tisiyle oturup konuş-

Kor halindeki ateş 
anlamına gelen cem
reler bir hafta arayla 
havaya, suya ve 
toprağa düşüyor. 
Küresel Isınma 
Cemre'yi Tanımıyor..! 
Eskiler cemrelerin 
düşmesiyle artık 
baharın geldiğine 
inanırlardı, ancak 
küresel ısınma cemre 

mamızı gerektiren 
bir konu. Yani 
burada bir mutabakat 
gerekebilir. 
Gündemimizde 
olmayan bir şeyi de 
konuşmak gereksiz" 
diye konuştu.
Çelik: "Erken 
Seçim Gündeme 

tanımıyor.
Hava sıcaklığı hafta 
sonunda, kuzey ve iç 
kesimlerde 6 derece 
birden düşecek. 
İç ve Doğu 
Kesimlerde 
Kar Bekleniyor 
Karadeniz üzerinden 
gelen yağışlı hava 
ile birlikte iç kesim
lerde ve yurdun 

yeni görevine başladı. 
Yeni görevine 
başlayan Müdür 
İsmail Acar, verdiği 
bilgide, Birliğin 
ortaklarına zirai ilaç 
desteği sağladığını 
ve her ortağın 
300 YTL tutarında 
zirai ilaç kullanma 
hakkının 
bulunduğunu 
duyurdu. 
Acar, ayrıca 
belirlenen rakamın 
üzerinde zirai 
ilaç kullanmak 
isteyenlerin ise 
kooperatife 
verdikleri ürün 
miktarının baz alı
nacağını söyledi.

Gelmedi" 
AK Parti Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik de seçimin 
erkene alınmasıyla 
ilgili kurumsal 
hiçbir değerlendirme 
yapmadıklarını 
kaydetti.
Çelik, "Bunlar, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri sonrası 
değerlendirilecek 
görüşlerdir. Bugün 
kurumsal olarak 
erken seçimle ilgili 
hiçbir yerde, 
hiçbir toplantımızda 
ve Başbakanla 
görüşmemizde 
konu gündeme 
gelmemiştir." dedi. 
Faruk Çelik, konuyla 
ilgili CHP ile de 
hiçbir temaslarının 
olmadığını söyledi.

doğusunda kar 
bekleniyor. 
Kıyı kesimlerinde 
ise yağmur etkili 
olacak. Meteoroloji 
yetkilileri hafta 
sonu için fırtına 
uyarısı da yapıyor. 
Kuzey ve iç kesim
lerde şiddetli poyraz 
kısa süreli fırtınalara 
yol açacak.

Hızlı tren
hatları belli oldu

Hükümet, duble 
yollardan sonra 
yatırım önceliğini 
demiryollarına, 
ağırlıklı olarak da 
hızlı tren projelerine 
verme kararı aldı. 
Hızlı trende ilk 
güzergahlar 
belli oldu. 
Milyarlarca dolarlık 
yatırım harcamasının 
yapılacağı hızlı tren 
seferlerinin başla
masıyla Türkiye, 
dünyada yüksek 
hızlı tren 
hattına sahip 
8 ülkeden biri ola
cak. Türkiye’nin 
önümüzdeki 15 yıllık 
yatırım programları 
ve kalkınma 
programlarının 
parlayan yıldızını 
demiryolları 
oluşturacak.
Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) 
tarafından hazır
lanan kalkınma 
projeksiyonlarına 
göre, önümüzdeki 
10 yılda yaklaşık 
15 milyar dolarlık 
bir kaynağın genelde 
demiryollarına, 
özelde ise hızlı tren 
projelerine kaydırıl
ması öngörülüyor. 
Halen Türkiye’de 
yolcu taşımacılığın
da demiryollarının 
payı yüzde 2’yi, 
yük taşımacılığında 
da yüzde 5’i 
geçmiyor.
Yatırımların gerçek

öimAB0NE0LDUNUZMU?
ARnUF Al IIM MIIYMIITIII

sak

■■GÜNLÜK SİNSİ GAZETEI
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 1

leştirilmesiyle bu 
oranlarda 10-15 
yıl içerisinde 10 
katına varan artışlar 
gerçekleşecek. 
Karayollarının, 
yük ve yolcu taşıma 
ağırlığı gerileyecek, 
asfalt yollar daha 
çok özel taşıtların 
kullanımında kala
cak. Hızlı tren pro
jelerine şimdiden 
hız veren Türkiye, 
3 ayrı etapta ülkenin 
önemli kentlerini 
tıpkı Avrupa 
ülkelerinde olduğu 
gibi, hızlı tren 
ağlarıyla birbirine 
bağlayacak.
3 ETAPLI PROJE 
Birinci etapta; 
Ankara-lstanbul, 
Ankara-Konya ve 
İstanbul Boğaz 
geçişi projeleri yer 
alıyor. Birinci etabın 
ilk iki hızlı tren 
projesinin inşa 
süreci halen devam 
ediyor, ikinci 
etapta Ankara-izmir, 
Ankara-Sivas ve 
İstanbul Halkalı- 
Bulgaristan Hududu 
ile Kars-Tiflis hattı 
yer atıyor, ratırım 
programına giren bu 
hatların proje çalış
maları devam ediyor. 
Etüt çalışmaları 
devam eden 
üçüncü etap 
ise; Eskişehir- 
Bursa ile Istanbul- 
Antalya hatlarından 
oluşuyor.

BURSA HRKIMIYCT V€ K€NT |fnDEE7 OElfl 4IM 
GAZ€T€L€RİN€ İLAN ve R€KLRM ALINIR ItUnFEl. nEHLMIH

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
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gazhane Caddesi’nde 
park halindeki 
özel bir otomobilde 
elektrik kontağından 
çıkan yangın sonucu 
araç tamamen yandı. 
Dün, saat 15.45 
sıralarında meydana 
gelen olayda, 
Tahsin Kaya'ya 
ait olduğu belirlenen 
15 ZN 093 plakalı 
Doğan SLX 
marka özel 
otonun direksiyon 

bölümünden çıkan 
alevler ile araç 
bir anda tutuştu. 
Vatandaşların 
itfaiyeye haber 
vermeleri üzerine 
olay yerine 
gelen Belediye 
itfaiyesi, köpük 
sıkarak yangını 
söndürdüler.
Ön kaputu, itfaiye 
ekipleri tarafından 
levye ile açılan 
aracın motor 
kısmında herhangi 
bir zararın 

olmadığı görüldü. 
Yangında özel 
aracın iç bölümü 
tamamen 
yanarken, aracın 
elektrik kontağı 
sonucu alev 
aldığı sanılıyor. 
Nehir Boya 
Mağazasının önüne 
park ettiği aracı 
Tahsin Kaya’dan 
emanet aldığını 
söyleyen Haşan 
Güllü, araçtan 
bir anda alevlerin 
çıktığını söyledi. 

itfaiye ve trafik 
ekiplerinin olaya 
müdahale ettiği 
yangında, Nehir 
Boya Mağazasının 
tabelaları 
ısıdan eridi.
Yangın sırasında 
yüzlerce kişi olay 
yeri ne gelerek, 
aracın cayır cayır 
yanmasını meraklı 
bakışlarla izlediler. 
Yangın, çevreye 
fazla zarar 
vermeden 
söndürüldü.

Aykent İlköğretim Okulıı’na ‘Beyaz Bayrak’ ödülü
Sağlık ve Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından, 

। okulların temizlik ve 
I hijyen konularında 

teşvik amacıyla 
. yürütülen proje 

çerçevesinde 
ilçemizde denetlenen 
Özel Aykent

, İlköğretim Okulu 
“Beyaz Bayrak” ödülü 
almaya hak kazandı. 
Dün, ilçemize Bursa 
dan gelen Sağlık İl 
Müdürlüğü ve Milli 
Eğitim İl Müdürlüğü 
Değerlendirme 
Grubu Aykent 
ilköğretim Okulu’nda 
yaptığı denetimlerden 
sonra okulun 
temizlik ve hijyen 
durumuna 100 puan

' üzerinden 98 verdi. 
Yapılan kontrollerde 
Denetim ekiplerinin 
100 puan üzerinden 
90 ve üzeri puan 
vermeleri halinde 
okullar “Beyaz 
bayrak” almayı 

hak ediyorlar. 
SEVİNÇ YARATTI 
Denetimlerde 100 
puan üzerinden 98 
puan alarak “Beyaz 
Bayrak”almayı 
hak kazanan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
bu denetimlerin 
okullardaki temizlik 
ve hijyen olayının 
daha dikkatli yapıl
masına neden ola
cağını belirterek, 
şunları söyledi: 
"Okulumuz gerçekten 
temizlik ve hijyenik 
bakımdan örnek 
bir okuldur.
öğrenci sayımız, 
okulun fiziki durumu 
ve okul personeli ile 
öğrencilerimiz her 
yönden temizliğe 
dikkat ediyorlar.
Bu da öğrencilerimizin 
sağlıklı bir ortamda 
öğrenim görmesini 
sağlıyor. ” dedi.

TEMİZ OKUL, SAĞLIKLI OKUL

Özel Aykent İlköğretim Okulu "Beyaz 
Bayrak" ödülü almaya hak kazandı.

Okullarının "Beyaz 
Bayrak" ödülüne 
layık görülmesine 
sevindiklerini belirten 
İşler, "Biz bu sonucu 
bekliyorduk. Denetim 
grubu objektif değer
lendirme yapmış" 
şeklinde konuştu. 
ÖDÜL TEŞVİK İÇİN 
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü yetkilileri, 
toplum sağlığını 

koruma ve geliştirme, 
yaşam kalitesini yük
seltme, temizlik ve 
hijyen konusunda 
yeterli eğitim almış 
sağlıklı nesiller 
yetiştirmenin, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının asli 
görevleri arasında 
olduğunu bildirdi. 
Umumi Hıfzısıhha 
Kanunu gereği toplum 
sağlığını koruma ve 
geliştirmenin bakan

lığın asli görev
lerinden olduğunu 
kaydeden yetkililer, 
bu bağlamda 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ile işbirliğine gidilerek, 
ilköğretim okullarının 
belli kriterler 
esas alınarak 
denetlenmesinin 
öngörüldüğünü 
kaydettiler.
100 ÜZERİNDEN 
90 ALANA
BEYAZ BAYRAK 
Proje kapsamında, 
çocukların ruh ve 
beden sağlığının 
korunması amacıyla 
ilköğretim okullarına 
yönelik hijyen kural
larının belirleneceği 
"Okul Sağlığı 
Denetleme Formu" 
hazırlandı. Buna göre, 
okul içi ve çevresi, 
idari birim, öğretmen 
odası, kütüphane, 
ısıtma durumu, spor 
ve tiyatro salonu, atol 
yeler, laboratuarlar, 

revir, kantin, tuvaletler 
ve içme suları 
göz önüne alınarak, 
100 puan üzerinden 
bir değerlendirme 
yapılıyor.
Bu çerçevede 
iki Bakanlığın 
yetkililerince denetle
nen okullarda, 
yapılan değerlendirme 
sonucunda 90 ve 
üzerinde puan alan 
okullara, sağlık ve 
temizliği simgeleyen 
Beyaz Bayrak ve 
sertifika verilecek.
Bu belge 2 yıl süreyle 
geçerliliğini olacak, 
kontroller de bu süre 
içinde devam edecek. 
Özel Aykent İlköğretim 
Okulu’nun 100 
üzerinden 98 puan 
alarak almayı hak 
kazandığı ‘Beyaz 
Bayrak’ ödülü 
önümüzdeki günlerde 
yetkililer tarafından 
okul yönetimine 
teslim edilecek.
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İçimizden biri....
Gemlik Eski Belediye Başkanı

İsmail Hakkı Çakır
Hazırlayan :Yelda BAYKIZ

Gemlik'in siyaset 
adamları dendiğinde 
akla gelen ilk isimler
den bir tanesi şüphe
siz ki, 1984-1989 yıl
lan arasında Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
yapmış, Sayın İsmail 
Hakkı Çakıldır.
Dürüst siyaset 
kavramını kişiliğiyle 
özdeşleştiren ve bunu 
tam beş yıl boyunca 
Gemlik'e yansıtan 
Sayın Çakır'la 
Gemlik'e dair çok 
özel bir söyleşi 
gerçekleştirdik.
Yelda BAYKIZ:
Sayın Çakır, okuyucu- 
lanmıza, siyaset 
konusunu konuş
madan önce kısaca 
kendi portrenizi 
çizebilir misiniz?
Hakkı ÇAKIR: 
1928 Umurbey 
doğumluyum. Bursa 
Ziraat Meslek Lisesi 
mezunuyum. Ziraat 
teknisyeni olarak 
Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinde memurluk 
yaptım. 1954 yılında, 
eşim Emine Uygun ile 
evlendim. Ahmet ve 
Umur adında iki 
çocuk babasıyım.
Yelda BAYKIZ: 
Siyaset sahnesiyle 
tanışmanız nasıl ve ne 
zaman gerçekleşti?
Hakkı ÇAKIR: 
1977 yılında emekli 
olduktan sonra 
Adalet Partisi'ne üye 
oldum. 1980'de 
ise ilçe kongresinde 
yönetim kurulu 
üyesi seçildim.
Yelda BAYKIZ: 
12 Eylül Darbesi'nin 
tüm siyasetçilerin 
politik yaşamlarını 
sekteye uğrattığı 
dönemde Gemlik'te 
durum nasıldı?
Hakkı ÇAKIR: 
Gemlik'te de durum 
farksızdı. Adalet 
Partisi başta olmak 
üzere tüm partiler 
kapatıldı. Biz de üç yıl 
boyunca içten içe 
siyaset yaparak bu 
zamanı geçirdik.
Yelda BAYKIZ: 
1983 yılına gelindiğin 
de darbe sonrası 
seçimli ve partili 
hayata geçişin hukuki 
temelleri atılmaya 
başlandı. Bu da yeni 
siyasal oluşumları da 
beraberinde getirdi. 
Siz bu oluşumun 
neresindeydiniz?
Hakkı ÇAKIR: 
Sayın Turgut 
Sunalp'ın partisinden 
teklif almıştım. Ancak 
benim görüşüm ile 
bağdaşmadığı için bu 
teklifi geri çevirdim. 
Benim siyasi kişi

liğime uyan ANAP'a 
1983'te üye oldum.
Yelda BAYKIZ: 
Gemlik'te o yıllarda 
ANAP'ın teşkilâtlanma 
gereksinimi vardı. 
Bunun için ne tür 
girişimlerde 
bulundunuz?
Hakkı ÇAKIR: 
Benimle beraber on 
arkadaşım ile, çeşitli 
girişimlerden sonra 
Gemlik'te ANAP 
ilçe teşkilatını 
hayata geçirdik.
Yelda BAYKIZ: 
Bir yıl sonra da 
zaten mahalli seçim
ler gerçekleşti. 
Teşkilattaki diğer 
kişiler arasında sizin 
aday gösterilmeniz 
rastlantı olmasa 
gerek?
Hakkı ÇAKIR: Aslında 
bunun bir hikâyesi 
vardır. O dönemde bir 
arkadaşım Sayın Celal 
BAYAR'ı ziyarete git
mişti. Bu esnada 
Sayın BAYAR'a benim 
aday olmam konusun
da çevrenin büyük 
baskısı olduğunu, 
ancak bunu pek iste 
mediğimi söylüyor. O 
zaman Sayın BAYÂR 
da aynen şöyle diyor: 
"Başkan, adaylığı 
kabul etsin. O, 
Gemlik'in sorunlarını 
çözer." Bu telkin be 
nim adaylığımı koy
mamdaki en önemli 
etken olmuştu.
Yelda BAYKIZ: 
Adaylığınızı kesin 
açıkladıktan sonra 
seçimlere birkaç gün 
kala Sayın Turgut “ 
ÖZAL kulis yapmak 
için çıktığı yurt gezi 
sinde, Gemlik'e de 
uğruyor ve ilçe teşki
latıyla bir toplantı 
yapıyor. Bu toplantıya 
dair neler söyleye
ceksiniz?
Hakkı ÇAKIR: 
Hayatım boyunca 
unutamayacağım 
günlerimden birini 
yaşamıştım o toplantı
da. Şimdiki çay bah 
çelerinin bulunduğu 
yerde eski çay bahçe
si vardı. Toplantımızı 
orada yapmıştık. 
Gerekli konuşmalar
dan sonra Sayın 
ÖZAL insanlara 
dönerek: "Çalışmazsa 
nefesim ensesin 
dedir!" dedi. Bu da 
benim başkanlığımla 
ilgili halka verdiği 
güvencenin en 
önemli göstergesiydi. 
Yelda BAYKIZ: 
Daha sonra seçimler 
gerçekleşti ve siz 
Gemlik'e beş yıl 
hizmet etmek üzere 
belediye başkanı

seçildiniz. Seçildikten 
sonra Sayın BAYAR'ı 
ziyaretiniz oldu. O 
günü kısaca bize 
anlatabilir misiniz? 
Hakkı ÇAKIR: 
16 Mayıs 1984 Sayın 
BAYAR'ın doğum 
günüydü. Biz de 
Umurbey Heyeti 
olarak Sayın BAYAR'ı 
ziyaret etme kararı 
aldık. İstanbul Gözte 
pe de bulunan evine 
gittik. Çeşitli proto 
kolden sonra benim 
başkanlığımla ilgili 
konuşmalar yaptık, 
konuşma sonunda 
Sayın BAYAR 
Umurbey Heyeti'ne: " 
Gemlikli hemşehrile 
rim belediye başka 
mm isabetli 
seçmişler" dedi. O an 
beni bu konuşma o 
kadar onurlandırdı ki 
size anlatamam. Ben 
de bu duyguyla beş 
yıl hizmetlerin en 
iyisini halkıma vere
ceğim, diye kendi 
kendime söz verdim. 
Yelda BAYKIZ: 
Başkanlık koltuğuna 
oturduktan sonra 
yapacağınız işleri 
gerçekleştirmek için 
çalışmalara başladı 
mz. İlk düşünceniz 
neydi?
Hakkı ÇAKIR: 
Ben insan sağlığını 
hayatın olmazsa 
olmazı diye düşünü 
rüm. Gemlik'te de 
insan sağlığına yöne
lik tek bir kuruluş 
vardı. O da birinci 
Sağlık Ocağı'ydı.
Burası oldukça yeter
sizdi ilçemiz için. 
1984 Ekim ayında 
Hastane ve Koruma 
ve Yaşatma Derneği'ni 
kurduk. Eski Devlet 
Hastanesi'ni önce 65 
yataklı kurduk. Daha 
sonra 10 yatak daha 
ekledik ve kapasiteyi 
75'e çıkarttık.
Yelda BAYKIZ: 
Sayın Çakır, sizin 
göreviniz olmasa da 
Gemlik'te eğitim 
kurumlarıyla ilgili 

çalışmalarınız asla 
göz ardı edilemez. 
Eğitim alanında 
Gemlik'e katkılarınızı 
anlatır mısınız?
Hakkı “ÇAKIR: 
Eğitim, bir ulusun 
geleceği için çok 
önemlidir. Gemlik göç 
alan bir yerdi ve mev
cut eğitim kurumlan 
artık ihtiyacı karşıla
mayacaktı. Ben de 
dönemimde Gazi ve 
11 Eylül İlköğretim 
Okullan'nın ek 
binalarını yaptırdım. 
Borusan A.Ş tarafın
dan yaptınlan okul 
Endüstri Meslek 
Lisesi ve Ataevler’de 
ki Engelliler Okulu 
yine benim döne
mimde kuruldu..
Yelda BAYKIZ: 
Endüstri Meslek Lise 
si'nin açılış gününde 
okula öğrenci olarak 
başlayacak olanların 
size minnet duyduk
ları ve hâlâ unuta
madıkları bir dnıları 
var. Bize bundan 
bahseder misiniz? 
Hakkı ÇAKIR: 
Endüstri Meslek 
Lisesi'nin açılacağı 
gün 80 talebe alına 
çaktı okula. Ancak 
128 kişi başvurmuştu. 
Yani 48 kişi açıkta 
kalacaktı. Ben de ço 
cuklar imtihandayken, 
dönemin Bursa 
Valisini bizzat ziyaret 
ettim. Açıkta kalan 
çocuklarına okula 
alınması için. Sağ 
olsunlar beni kır
madılar ve dönemin 
Milli Eğitim Bakam'n 
dan olur sözü aldılar. 
Ben de aceleyle 
Gemlik'e döndüm. 
Çocuklar sınavdan 
çıktık sonra, sınavın 
bir önemi olmadığı ve 
başvuran herkesin 
liseye kayıt olabile
ceği açıklandı.
Unutmadan, benim bu 
işi gerçekleştirdiğim
den kimsenin haberi 
yoktu. Gemlik'e gelip 
açıkladığımda tale
belerin ve velilerin

sevincini ve aynı 
zamanda şaşkınlığını 
size anlatamam.
Yelda BAYKIZ: 
Gemlik’te bulunan 
basketbol sahası ve 
çocuk parkı 80 kuşağı 
ve sonraki kuşakların 
vazgeçilmezi 
olmuştur değil mi? 
Hakkı ÇAKIR: 
Kesinlikle doğru. 
Benim dönemimde 
çocuklar ve gençler 
için bir şeyler yapıl
ması gerektiğine 
inanıyordum. 
Ben de Kayıkhane'de 
bulunan tesisleri 
halka kazandırdım.
Yelda BAYKIZ: 
Gemlik'in, içme suyu
na sahip olsa da, bu 
konuda temel bazı 
sorunları vardı. Siz bu 
sorunlara nasıl bir 
çare buldunuz?
Hakkı ÇAKIR: 
Evet, su sıkıntısı 
gerçekten çok büyük
tü. İlk iş olarak 
Hamidiye Mahallesi'n 
de üç adet kuyu 
açtırdım. Bunları mev
cut sulara eklettirdim. 
Tavşantepe Mevkii'de 
işletme binası, 
ikinci lojman ve 
arıtma tesislerini 
hizmete soktuk.
Yelda BAYKIZ: 
Gemlik'e gelip de 
çay bahçelerine 
uğramadan olmaz. 
Buraların yapımında 
da sizin imzanız 
olduğu biliniyor. 
Mevcut çay bahçesi 
sanırım yetersizdi. 
Hakkı ÇAKIR : 
Hem de çok yetersiz
di. Bir de çirkin bir 
görüntüsü vardı. 
Uzun incelemelerden 
ve farklı yerleri 
gezdikten sonra, 
beş adet çay 
bahçesini yaptırdım. 
Yelda BAYKIZ: 
Başkanlık dönemi
nizde şimdiki limanın 
yapımı için çaba har
cadığınız biliniyor. 
Bu konuyu biraz 
açabilir miyiz?
H.Ç: İskele o zaman

Belediye işletmesin 
deydi. 50'li yıllarda 
devlet tarafından 
Vapur İskelet Matrak 
yaptırılmıştı. Ancak 
ağır yük gemisi olarak 
kullanılıyordu. Şehrin 
tam ortasında tahmil - 
tahliye yapılıyordu. 
Bu da çok tehlikeliydi. 
Bence en uygun yer 
GEMPORT sahasıydı. 
Çeşitli olaylardan 
sonra GEMPORT 
şirketini ilgili firma 
ile kurduk.
Y.B: Bu limanın 
Gemlik' en önemli 
katkılarından bir tane
si de % 25 lik hisse 
alarak Belediyeye 
büyük bir gelir sağla
masıdır. Bunun da 
mimarı sizsiniz.
H.Ç: Elbette. Bu da 
Gemlik'e büyük bir 
potansiyel sağlama 
açısından çok yararlı 
oldu. Ancak benden 
sonra bu oranı yan 
yarıya azalttılar. 
Bu da Gemlik'in 
kaybıdır bence.
Y.B: Diğer hizmet
lerinizden de kısaca 
söz edersek? 
Belediye Hizmet 
Binası, düğün salo
nunu ve altındaki 
iş yerlerini hizmete 
sundum. Belediye 
araçlannın sayısını 
24'ten 45'e çıkarttım. 
Y.B: Beş yıl sonunda 
gerçekleşen seçim
lere adaylığınızı 
koydunuz. Ancak 
seçilemediniz. 
Daha sonraki 
seçim zamanlannda 
neden adaylığınızı 
koymadınız? 
H.Ç: Ben bir kere 
adaylığımı koymuş
tum ve seçilememiş- 
tim. Artık gençlerin 
yolunu açmak 
gerekiyordu.
Ben, beş yıl boyunca 
çok iyi işler yaptığıma 
inanıyorum.
Y.B: Sayın Çakır şöyle 
bir geçmişe dönersek, 
yapmak istediğiniz en 
önemli uygulamalar 
neler olurdu?
H.Ç: Nacakh'ya gölet 
yaptınrdım.Terminal 
Gemlik'in en önemli 
eksiği ve bu eksiği 
gidermek için çok 
uğraşırdım. Bir de 
unutmadan, eğer 
üniversite olayı 
olsaydı madden 
ve manen destek 
olurdum.
Y.B: Sayın Çakır, 
verdiğiniz bilgiler 
için çok teşekkür 
ederim.
H.Ç: Ben de size 
çok teşekkür eder, 
çalışmalarınızda 
başarılar dilerim.

qum.uk
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Bursa’da bir yıl içinde 112 bin 
korsan cd ele geçirildi

Malki cinayeti davası karara bağlandı

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nce 
geçen yıl düzenlenen 
operasyonlarda 
4 bin 300'ü porno, 
112 bin 800 korsan 
CD ele geçirildi.
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü 
ekiplerince, geçen 
yıl Bursa ve 
ilçelerinde, 190 
işyerinde mahkeme 
kararıyla yapılan 
aramalarda, 212 
kişi hakkında '5846 
sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanununa 
muhalefet* suçundan 
işlem yapıldı.
Operasyonlarda 
108 bin 500 bandrol
süz, 4 bin 300 porno 
CD ele geçirilirken 
12 bilgisayar, 
47 CD, DVD, RW 
çoğaltıcıya el 
konuldu.
Yetkililer, 2005 yılın
da ise 112 işyeri ile 
225 kişi hakkında

işlem yapıldığını, 
110 bin kaçak CD 
ele geçirildiğini 
bildirdi.
Operasyonlarda, 
korsan CD 
satıcılarının yaka
landıklarında zarara 
uğramamak için, 
artık çok sayıda CD 

çoğaltmak yerine 
beğenilen filmleri 
tek tek basarak 
satış yaptıkları 
belirlendi.
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü 
yetkilileri, denetim
lerin devam 
edeceğini açıkladı.

YARGITAY'I n bozma 
kararının ardından 
Nesim Malki cinayeti 
davasında Erol Evcil'in 
de aralarında bulun
duğu 7 sanığın 
yargılanmasına devam 
edildi. Karar aşaması
na gelen davanın 
duruşmasında mütalaa 
veren savcı, sanıkların 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapsini istedi. 
Savcı, Evcil'in ayrıca 
yağma suçundan 
10 yıl ağır hapis 
cezasına çarptırıl
masını talep etti. 
Bursa 2'nci Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
duruşmaya, 'Bozuk 
Para Operasyonu' 
kapsamında tutuk
lanan Erol Evcil ile 
bir başka suçtan 
cezaevindeolan 
Burhanettin Türkeş, 
tutuksuz sanıklar 
Şükrü Elverdi, Emin 
Menge ve Mücahit 
Çakal katılmadı. Aynı 
davada sanıklara 
işkence gördükleri

Yabancılara 4 yılda 7 milyar dolarlık emlak salısı

halde işkence 
görmediklerine 
ilişkin rapor verdiği 
iddiasıyla tutuksuz 
yargılanan Hükümet 
Tabibi Feridun 
Abdullah Karadağ 
ve Dr. Gündüz 
Sümeyya Göl'ün 
de gelmediği 
duruşmada, Evcil'in 
avukatı Kemal 
Kumkumoğlu ile 
diğer sanık avukatları 
hazır bulundu. 
Sanıklar hakkında 
mütalaa veren 
cumhuriyet savcısı, 
'tasarlayarak adam 
öldürmek' suçundan 
Erol Evcil, Burhanettin 
Türkeş, Şükrü Elverdi, 
Emin Mengü ve 
Mücahit Çakal'ın 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapsini istedi. 
Bu arada Erol 
Evcil'e, 'Erol Erkohen'e 
yönelik yağma' suçun
dan da ayrıca 10 yıl 
ağır hapis cezası 
verilmesini istedi. 
Savcı, Evcil'e işkence 

görmediği yönünde 
rapor verdikleri iddia 
edilen Hükümet Tabibi 
Feridun Abdullah Kara 
dağ ve Dr. Gündüz 
Sümeyye Döl'ün ise 
6'şar ay hapisle ceza
landırılması talep etti. 
Duruşma, sanıkların 
son savunmalarını yap 
maları için ertelendi. 
Yargıtay 1'inci Ceza 
Dairesi, Bursa 2'nci 
Ağır Ceza Mahkeme 
si'nce ömür boyu 
hapis cezasına çarp
tırılan Erol Evcil, 
Burhanettin Türkeş ve 
Şükrü Elverdi hakkın- 
daki kararı, yeni Türk 
Ceza Kanunu uyarınca 
bozmuştu. Kararın 
yeni TCK'ya göre 
yeniden değer
lendirilmesi, cinayet 
suçundan beraatlerine 
karar verilen Emin 
Menge'nin 'cinayete 
yardım etmek' ve 
Mücahit Çakal'ın ise 
'cinayet' suçundan 
yargılanmalarını 
istemişti.

Baz istasyonlarını 
soyan şebekeye darbe
Bursa'nın 
Büyükorhan ve 
Orhaneli ilçelerinde, 
GSM şirketlerine 
ait baz istasyonların
dan 34 adet akü 
çaldığı öne sürülen 5 
kişi, jandarmanın 
operasyonuyla 
yakalandı.
Alınan bilgiye 
göre, Büyükorhan 
ilçe merkezi ve 
Orhaneli İlçesi 
Karaoğlanlar 
Köyü'ndeki 

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY Eî
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.53277991 94

baz istasyonlarından 
hırsızlık yapıldığı 
Turkcell yetkilileri 
tarafından 
jandarmayâ 
bildirildi.
Operasyon 
başlatan jandarma 
ekipleri, Orhaneli 
yolu üzerinde 
durdurdukları 
16 HK 329 plakalı 
kamyonda 
O.K. (25) ve 
R.K. (27) isimli 
şahısları 34 adet 

aküyle yakaladı. 
Şüpheli şahıslar 
söz konusu aküleri 
S.Ş. (23), G.G.
(29) ve G.Ö. (24) 
isimli şahıslardan 
aldıklarını, 
bu kişilerin de 
lüks bir otomobille 
Bursa yönüne 
gittiklerini 
beyan etti.
Doğancı 
Jandarma 
Karakolu ekipleri 
de bu kişileri 
gözaltına aldı. 
Yakalanan 
5 kişi hakkında 
'hırsızlık* 
suçlamasıyla 
tahkikat evrakı 
hazırlandığı 
öğrenildi.

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Yabancılara mülk 
satışından elde edi 
len gelir geçen yıl 
sonunda 2005 yılına 
kıyasla yüzde 59 
artarak 2.9 milyar 
dolara ulaştı.
BİR YILDA YÜZDE 
59'LUK ARTIŞ 
İktisatçı Mustafa 
Sönmez'in belirleme 
lerine göre, yaban 
cılara mülk satışın
dan sağlanan gelir 
geçen yıl 2005 yılına 
kıyasla yüzde 59 
oranında artarak 1 
milyar 841 milyon 
dolardan 2 milyar 922 
milyon dolara kadar 
yükseldi.
AYLIK ORTALAMA 
243 MİLYON DOLAR 
Geçen yılın aylık 
satış ortalaması 
243.5 milyon dolar 
seviyesinde gerçek
leşti. Aylar itibariyle 
bakıldığında ise en 
yüksek mülk satış 
geliri 322 milyon 
dolarla ocak ayında 
gerçekleşti. Geçen yıl 
şubatta 211 milyon 
dolar, martta 263 
milyon dolar, nisanda 
251 milyon dolar 
gelir elde edilen gay 
rimenkul satışları, 
mayısta 274 milyon 
dolar, haziranda 296 
milyon dolar, tem
muzda 187 milyon 
dolar, ağustosta 284 
milyon dolar, eylülde 
241 milyon dolar, 
ekimde 222 milyon 
dolar, kasımda 185 

milyon dolar ve aralık 
ta ise 186 milyon 
dolar tutarında oldu.
7.2 MİLYAR DOLAR
LIK GAYRİMENKUL 
Türkiye'ye 2003 yılın
dan bu yana geçen 
dört yıllık süreçte 
gayrimenkul satışın
dan 7.2 milyar dolar
lık gelir sağlandı. Söz 
konusu satışlar 2003 
yılında yürürlüğe ko 
rTan yasayla düzen
lenmişti. Yabancılara 
satılan gayrimenkul 
den sağlanan gelir, 
bu dönemdeki sana 
yi, finans gibi diğer 
yabancı sermayeyle 
kıyaslandığında, 
yüzde 25'i aştı. Bu 
kapsamda, 2005 ve 
2006'nın yüksek 
görünen yabancı ser
maye girişinin ağır
lıkla özelleştirmeler 
ve banka satışların
dan gelen yabancı 
sermaye olduğu 
dikkate alındığında, 
gayrimenkul satışı 
önemli bir yer tuttu. 
CUMHURİYET 
TARİHİNİN EN 
YÜKSEK SATIŞI 
Geçen yıl, Cumhuri 
yet tarihinin en yük
sek gayrimenkul 
satış yapıldı.
Cumhuriyet öncesi 
de dahil olmak üzere 
yaklaşık 66 bin mülk 
yabancılara satıldı ve 
bunun yüzde 51'i son 
4 yılda gerçekleşti. 
TAŞINMAZ ALAN 
YABANCI ŞİRKET

SAYISI ARTTI 
Türkiye genelinde 
2003 yılında Tapu 
Kanunu'nda yapılan 
değişiklikten sonra 
(4916 sayılı yasa 
yürürlüğe girdikten 
sonra) taşınmaz mal 
edinen yabancı tica 
ret şirketlerinin 
sayısı da arttı. Tür 
kiye genelinde 10 
adet yabancı ticaret 
şirketi, Çanakkale, * 
İstanbul, Muğla'da 13 
adet taşınmaz mal 
ediniminde bulunuy
or. Bunların dışında 
İzmir'in Bornova ilçe 
sinde 127 adet mes 
ken üzerinde 
bir adet yabancı 
ticaret şirketi 
49 yıllığına üst 
hakkı kurdu.
Verilere göre yaban 
cıların daha çok tu 
rizm bölgelerine ilgi 
gösteriyor. Bu taşın
mazların 39 bin 291 
tanesi bina-bağımsız 
bölüm, 18 bin 800 
tanesi arsa-arazi 
oluşturuyor. Satışla 
rın en çok yapıldığı 
10 ile bakıldığında 
ise Antalya'da 14.6 
bin, İstanbul'da 10.6 
bin, Muğla'da 8.2 bin, 
Aydın'da 5.8 bin, 
İzmir'de 4.5 bin, 
Bursa'da 4.3 bin, 
Hatay'da 3.8 bin, 
Mersin'de 1.7 bin, 
Ankara'da 1034 ve 
Gaziantep'te ise bin 
13 yabancılara ait 
mülk bulunuyor.
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Tarım Bakanlığının sofralık 
zeytinlerde destekleri kısma kararı

Organ ve doku bağışı 
masaya yatırılacak

Tarım Bakanlığının 
yağlık zeytin 
dikimin! özendirmek 
gayesiyle tüm 
sofralık zeytinlerde 
destekleri kısma 
kararına, BursalI 
üretici ve ihracatçılar 
karşı çıktı.
Tarım Bakanı 
Mehdi Eker'in 
geçtiğimiz hafta 
desteğin bütün 
sofralık türlerine 
kısılacağı yönündeki 
açıklamasına 
tepki gösteren 
sektör temsilcileri, 
üretim fazlası 
bulunan Gemlik 
zeytininde desteğin 
kısılmasını doğru 
bulurken, üretim 
eksiği olan diğer 
sofralık türlere 
desteğin sürdürülme
si gerektiğini belirtti. 
Geçtiğimiz yıl 25 
milyon 400 bin 
adet sertifikalı 
zeytin dikildiğini, 
bunun büyük çoğun
luğunun Gemlik

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 m* SATILIK DAİRE £ 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 g

Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire |
| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçi nde)Yeni Devlet Hastanesi Altı |

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan i
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 i

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik |
Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 4Ö0 m2 uzaklıkta i

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve |
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. t
SEKER SİGORTA

Macide ÖZALP I
| [Je^51324^4_Fa)c5141021^ |

zeytini olduğunu ve 
bu zeytin türünün 
yağlık olarak verimli 
olmadığını belirten 
yetkililer, bu nedenle 
Gemlik zeytinine 
verilen desteğin 
kısılmasını doğru 
bulduklarını, buna 
karşın bütün sofralık 
türlere desteğin 
kısılması kararını 
onaylamadıklarını 
ifade etti.
Orhangazi Ziraat 
Odası Başkanı 
Cevdet Altın, destek
lemenin bölgelere 
göre yapılması gerek
tiğini dile getirdi. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın ekolojik 

dengenin bozulması 
için ve ürünün 
yetiştiği yerle ilgili 
olarak gündemine 
aldığı bölgeye 
göre destekleme 
projesini ise 
ilerleyen günlerde 
bakanlığın kendi 
arasında görüşerek 
uygulamaya geçirme' 
si bekleniyor.
Marmarabirlik Başka 
nı Refi Taviloğlu, 
ihtiyaç olan sofralık 
zeytin türlerinde des 
teğin devam etmesi 
ve hangi bölgelerde 
hangi zeytin türünün 
yetiştirileceğini 
belirleyen bir zeytin 
haritasının çıkarıl

ması gerektiğini 
söyledi. Taviloğlu, 
bazı sofralık 
türlerinde iç pazarda 
ürün bulamayan 
Ege İhracatçı 
Birlikleri'nin ithalat 
için uğraştığını, 
bu nedenle bazı 
sofralıklarda desteğin 
sürdürülmesi 
gerektiğini kaydetti. 
Taviloğlu, bakanlığın 
her ürünün bölgesine 
göre desteklenmesi 
kararını doğru bul
duğunu ancak bu 
kısıtlamanın bütün 
sofralık türlerine 
getirilmesine karşı 
olduğunu söyledi. 
Uluslararası Zeytin 
Konseyi (IOOC) 
Başkanı Habib Essid, 
hükümet tarafından 
oluşturulan yeni 
destekleme poli
tikasının zeytin ve 
zeytinyağı sektörü 
için oldukça önemli 
gelişmeler sağlaya
cağını söyledi.
Ancak yağlık 
zeytin çeşitlerinin 
yanı sıra sofralık 
zeytinin de ihmal 
edilmemesi gerektiği
ni vurgulayan Essid, 
"Türkiye tek tip 
zeytin türünde 
ısrar ederse, örneğin 
Gemlik zeytininde 
herhangi bir hastalık 
olursa bir felaket olur 
ve sektörü kaybede
bilirsiniz" dedi. 
Zeytin üretim 
oranının Türkiye'nin 
yanı sıra dünyada da 
artış kaydettiğini 
ifade eden Essid, 
önümüzdeki yıllarda 
da üretimin arta
cağını, bu nedenle 
hem sofralık hem de 
yağlık zeytinde 
tüketimin de 
teşvik edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Bakanlık verilerine 
göre Türkiye 
sofralık zeytinde 
yüzde 13'lük payla 
dünya genelinde 2. 
sırada yer alırken, 
yağlık zeytinde ise 
yüzde 6'lık payla 
4. sırada yer alıyor. 
115 milyon adet 
zeytin ağacının 
80 milyon adedi 
yağlık, 35 milyonu 
sofralık zeytin.
Bu yıl 2.5 milyon 
sertifikalı fidan 
ekimi yapılacak. 
2006 yılında 25 
milyon 400 bin 
adet sertifikalı fidan 
üretimi yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca 
2007'nin "Organ ve 
Doku Bağışı Yılı" ilan 
edilmesinin ardından 
ülkede organ ve doku 
bağışının artırılması 
amacıyla yapılması 
fjerekenler, bugün 
stanbul'da düzen

lenecek toplantıda 
ele alınacak.
Kartal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesin 
deki toplantıya, 
Marmara Bölgesindeki 
sağlık kuramlarının 
yoğun bakım 
ünitelerinde görev 
yapan hekim ve diğer 
sağlık personeliyle 
başhekimler, organ 
nakli koordinatörleri, 
il sağlık müdürlük
lerinden yetkililer, 
Sağlık Bakanlığı

Türkiye’de karbondioksit 
salınımı artıyor

Türkiye'nin, Birleşmiş 
Milletler'in (BM) son 
açıkladığı, "İklim 
Değişikliği Raporu"na 
göre, 1990-2004 yılları 
arasında yüzde 72.6 ile 
karbondioksit gazı 
salınımında dünyada 
en hızlı artış kaydeden 
ülke olduğu bildirildi. 
Türkiye Erozyonla 
Mücadele Ağaçlan 
dırma ve Doğal Varlık 
lan Koruma Vakfı 
(TEMA) Kaynak Geliş 
tirme ve Halkla İlişkiler 
Bölüm Başkam Yeşim 
Beyla, BM Hükümetler 
arası İklim Değişikliği 
Paneli'nin, 6 yıllık 
çalışma sonucunda 
hazırlanan , "İklim 
Değişikliği Raporu 
nun, küresel ısınmanın 
son 50 yılda yüzde 
90 oranında insan 
eliyle yaratıldığını ve 
bu durumun daha 
asırlarca süreceğini 
bilimsel olarak ortaya 
koyduğunu ifade ede 
rek, rapora göre Türki 
ye'nin 1990-2004 yılları 
arasında yüzde 72.6 ile 
karbondioksit gazı 
salınımında dün yada 
en hızlı artış kaydeden 
ülke olduğunun sap
tandığını vurguladı. 
Beyla, Türkiye'nin, yıl
lık 294 milyon tonluk 
karbondioksit 
salınımıyla, ABD (5.5 
milyar ton), Rusya (2.8 
milyar ton) ve 
Japonya'nın (1.3 mil
yar ton) ilk 3 sırayı 
oluşturduğu dünyada; 
en fazla karbondioksit 
gazı salan ülkeler 
arasında 13. sırada

Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
yetkilileri ve organ 
nakliyle ilgili bilimsel 
kurulların başkan ve 
üyeleri katılacak.
Sağlık Bakanlığı Organ 
ve Doku Nakli Ulusal 
Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Prof. Dr.
Osman Ilhan, yarın 
yapılacak Marmara 
bölgesini kapsayan 
organ nakli koordi
nasyon toplantısında, 
ülkede organ ve 
doku bağışının artırıl
ması için yapılması 
gerekenlerin ele 
alınacağını 
bildirdi.
Ilhan, bu toplantıların 
Ankara ve İzmir'de 
de düzenleneceğini 
söyledi.

yer aldığını bildirdi. 
"Hızlı ve çevreyi 
dikkate almadan 
sanayileşme"nin, 
atmosfere salınan 
gaz miktarındaki 
artışın en önemli 
etkenlerinden biri 
olduğunu anlatan 
Beyla, enerji 
ihtiyacının hiç dikkat 
edilmeden fosil yakıt
larla karşılanmasının 
da karbondioksit 
artışında payı 
olduğunu kaydetti. 
Beyla, enerjbüretimi 
ve tüketiminde kul
lanılan fosil yakıtların 
sera etkisi yaratarak, 
çevre kirliliğine ve 
iklim değişikliğine 
neden olduğuna 
vurgulayarak, "Bu da 
enerji sorununu gün 
geçtikçe artırıyor. 
Enerji verimliliği ve 
başta güneş olmak 
üzere bir an önce 
yenilenebilir kay
naklara ağırlık veren, 
fosil yakıtlara bağım
lılığı azaltan enerji 
stratejisi geliştirmemiz 
gerekli. Artık enerjide 
devrim yapmanın, 
enerji verimliliği ve 
yenilenebilir kaynak 
lara yeni yatırımlar 
yapmanın zamanı 
geldi, hatta geçiyor" 
dedi. Yeşim Beyla, 
küresel ısınmayı önle
mek için en önemli 
çalışmalardan birinin 
ağaçlandırma olduğu 
nu, bu nedenle 
ormanların korunması 
ve daha fazla ağaç 
dikilmesi gerektiğini 
bildirdi.
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Yeni kurulan şirket sayısı arttı
Türkiye'de bu yılın 
Ocak ayında kurulan 
şirket ve kooperati
flerin sayısı, 2006 
yılının aynı ayına 
göre yüzde 21,9 artfı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
"Kurulan-Kapanan 
Şirketler Ocak 2007" 
verilerini açıkladı. 
Verilere göre, 
bu yılın Ocak ayında 
kurulan şirket ve 
kooperatif sayısı 
5 bin 567 oldu.
Geçen yılın aynı 
ayında bu rakam 
4 bin 568 idi.
Ocakta yeni kurulan 5

bin 567 şirketin, 
2106'sı İstanbul, 
593'ü Ankara, 
355'i İzmir ve 2513'ü 
diğer illerde 
bulunuyor.
Kurulan şirket ve 
kooperatifin yüzde 
93,4'ü limited şirket, 
yüzde 4,6'sı anonim 
şirket, yüzde 
0,04'ü kollektif 
şirket ve yüzde 
1,9'u kooperatif 
türünde oldu.
Ocakta kapanan şirket 
ve kooperatif sayısı ise 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,4 
azalarak 1549'dan

1527'ye geriledi eratifin 1847'si, ticaret
Bu yılın ilk ayında sektöründe faaliyet 
kurulan şirket ve koop- gösterecek.

Fiş getiren öğrenciye 
hediye kampanyası

Deprem sigortasında asgari prim 30 YTL
Zorunlu deprem 
sigorta talimatında 
değişikliğe gidildi. 
Asgari prim tutarı 30 
YTL şeklinde belir
lenirken, bir mesken 
için verilebilecek 
azami teminat 
tutarı da 110 bin 
YTL'ye yükseltildi.

I
 Devlet Bakanlığının 

dünkü Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
"Zorunlu Deprem 
Sigortası Tarife ve 
Talimatında 
Değişiklik Yapılma 
sına İlişkin Tarife ve 
Talimat Tebliği"ne 
göre, ödenecek 
prim, daha önce 

k belirlenen esaslara

göre tespit edilen 
sigorta bedeline, 
deprem bölgesine ve 
yapı tarzına göre 
bulunan tutara, 10 
YTL ilave edilerek

hesaplanacak. 
Ancak İstanbul ili 
dahilinde bulunan 
rizikolar için bu tutar 
15 YTL olarak 
uygulanacak.

Böylece İstanbul 
için ilk defa ayrı 
bir prim 
düzenlemesine 
gidildi.Deprem 
bölgesine ve 
yapı tarzına göre, 
herhangi bir ayrım 
yapılmaksızın 
25 YTL olarak 
uygulanan primdeki 
asgari tutar da 30 
YTL'ye çıkarıldı. 
Zorunlu deprem 
sigortası kapsamın
da, bir mesken için 
verilebilecek 
azami teminat 
oranı da yeni düzen
leme ile 100 bin 
YTL'den 110 bin 
YTL'ye çıkacak

Ankara Vergi Dairesi 
Başkanlığı, fiş geti 
ren öğrencilere 
yönelik hediye 
kampanyasının 
uygulama 
esaslarını belirledi. 
Ankara Vergi Dairesi 
Başkanı Şinasi 
Candan'dan alınan 
bilgiye göre, 
vergi konusunda 
kamuoyunun 
dikkatini çekmeyi 
ve vergi bilincini 
geliştirmeyi 
amaçlayan kampa
nyaya Ankara'nın 
merkez ve 
ilçelerinde bulunan 
(köyler dahil) 
ilköğretim okulların
da eğitim görmekte 
olan bütün öğrenci 
ler katılabilecek. 
Kampanyaya katıl
mak isteyen öğren
ciler, 15 Şubat 2007 
ile 15 Mayıs 2007 
tarihleri arasında 
kendileri ya da 
aileleri adına düzen
lenen toplam 100 
adet belge ve fişi bir 
zarfa koyarak, 16-25 
Mayıs 2007 tarihleri 
arasında idareye 
ulaştıracak.
Zarfın ön yüzünde

öğrencinin adı, soy
adı, ilköğretim oku
lunun adı, sınıfı, 
şubesi ve öğrenci 
numarası yer alacak. 
Fişlerin bulunduğu 
zarflar, Kızılbey, 
Hitit, Dikimevi, 
Keçiören, 
Yenimahalle, 
Gölbaşı, Sincan, 
Çubuk, PolatlI, 
Elmadağ, 
Şereflikoçhisar, 
Beypazarı ve 
Haymana Vergi 
Dairelerine, veliler 
aracılığıyla teslim 
edilecek.Öğrenci 
velileri, fiş zarflarını, 
Vergi Dairesi 
Başkanlığının 
"Rüzgarlı Sokak, 
Nor 12, Çatalhan 
B Blok, Ulus- 

Ankara" adresine 
posta yoluyla da 
gönderebilecek. 
Fiş çekilişi, 08 
Haziran 2007 tari
hinde yapılacak ve 
çekiliş sonucu 5 
öğrenciye masa 
üstü bilgisayar, 20 
öğrenciye bisiklet, 
50 öğrenciye MP3 
player, 100'lerce 
öğrenciye puzzle ve 
top hediye edilecek

Sigarada fiyat karmaşası

DEVREN SATILIK

DEVREN MM 
ÇOCUK GİYİM MAĞAZASI 
0.535 834 42 50

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 

tescilli EX 000048 sayılı ve 
04/01/2007 tarihli Gümrük çıkış 

beyannamesi kaybolmuştur.
Geçersizdir.

Müslim OKUKLU 
Alım Satım Sınır Ticareti

ELEMANLAR ARANIYOR

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok», 

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

Bilgisayar kullanabilen 
KASİYER BAYAN ELEMAN 
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
NIAMMA MIA PİZZERIA 

' Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

SATILIK

www.elkoyun.com
www.teffla.org.tr

Az kullanılmış 40 binlik otomatik 
Kömürlü Kat Kalorifer 

Kazanı sahibinden satılıktır
513 96 83 GEMLİK

Sigarada, ÖTV'nin 
paket başına 1,2 
YTL'den 1,4 YTL'ye 
çıkarılmasının ardın
dan, üreticilerin zam 
yapmaması üzerine, 
sigara fiyatlarında 
farklılaşma başladı. 
Bazı bayilerin hafta 
sonu çıkan 0,2 YTL'lik 
ÖTV artışım direkt 
fiyatlara yansıttığı 
gözlenirken, bazda 
rımn da ÖTV'deki 
yüzde 16,7'lik artışı 
baz alarak fiyat 
belirledikleri 
görülüyor.
örneğin, henüz zam 
gelmemesine karşın, 
2,5 YTL olan bir paket 
sigara, ÖTV artışı 
kadar zamla 2,7 
YTL'ye ya da yüzde 
16,6'hk ÖTV artış 
oranı yansıtılarak

2,9 YTL'ye satılabi 
liyor. Bazı bayilerin 
ise yüzde 10'lik bir 
artışı baz aldıkları 
ve 2,75 YTL'ye satış 
yaptıkları tespit 
ediliyor. Bunun 
yanında üst fiyat 
grubunda yer 
alan sigaraların 
5,2 YTL'ye varan 
fiyatlarla bazı 
bayiler tarafından 
satılmaya çalışıldığı 
da gözleniyor.
Bazı üretici firmalar 
da konuyu doğru
larken, henüz zam 
yapılmadığı halde 
böyle münferit olay
lara rastladıklarını, 
kendilerine 
tüketicilerden bu 
yönde şikayetler 
geldiğini 
belirtiyor

‘Gemlik Körfez’ internette mgemlikkorfezgazetesi.com

http://www.elkoyun.com
http://www.teffla.org.tr
mgemlikkorfezgazetesi.com
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Okul başarısını 
etkileyen faktörler

Çocuğunuzun okul 
hayatında başarılı 
olabilmesi için her 
şeyden önce sağlıklı 
olması gerekiyor. 
Çocuk Hastalıkları 
Uzmanı Salih Şenli, 
sağlık problemleri 
yaşayan çocukların, 
konuyu öğrenme ve 
dikkatini elerse 
verme şansının 
azaldığına dikkat 
çekiyor. Anne 
babaların bu konuda 
son derece duyarlı 
olması gerekiyor. Bu 
nedenle çocuğunuz 
için bir check-up 
programı oluştura
bilirsiniz. Dr. Salih 
Şenli, çocukların 
okul hayatında 
başarısız olmalarına 
yol açabilen rahatsız 
lıklardan bazılarını 
sıralıyor.
SORUN NEDİR?
* Görme bozuklukları 
ve kusurları: Görme 
ile ilgili rahatsızlıklar, 
tahtaya yazılanları, 
öğretmenin 
gösterdiği eğitim 
araç±gereçlerini ve 
kitapları görmeyi 
zorlaştırabilir.
* İşitme bozuklukları: 
Çocuk, öğretmen
lerinin anlattığı 
konuları iyi 
duymuyor olabilir. 
* Öğrenme güçlük
leri: Psikolojik 
nedenlerden dolayı 
derste dikkatini 
toplayamayabilir ya 
da öğrenme güçlüğü 
yaşıyor olabilir.
* Uyku problemleri: 
İyi uyuyamayan 

çocuklar güne 
yorgun başlar. 
Bu da sınıftaki 
performanslarının 
düşmesine yol 
açabilir.
* Kansızlık: Çeşitli 
nedenlere bağlı ola
bilir. En sık görülen 
nedeni, demir 
eksikliğidir. Demir, 
beyin gelişimi için 
son derece önem
lidir. Demir eksikliği 
çocukların okul 
başarısını engelleye
bilir. Kansızlık 
ayrıca halsizliğe de 
yol açarak çocuğu 
olumsuz etkiler.
* Enfeksiyonlar ve 
hormonal bozukluk
lar: Çocuklarda idrar 
yolları enfeksiyonu 
veya akciğer 
enfeksiyonu gibi 
rahatsızlıklar ortaya 
çıkabilir. Bunlar 
çocuğun gelişimini 
engelleyebilir.
* Beslenme yetersiz
likleri ve hatalı 
beslenme alışkanlık
ları: Kahvaltı yapma
ma veya abur-cubur 
gıdaları çok miktarda 
tüketmek, çocukların 
aşırı kilolu olmasına 
(obezite) ya da 
yetersiz kilo atımına 
yol açarak çocuğu 
olumsuz etkiler. 
Sağlıklı beslenen ve 
gerekli besin mad
delerini alan çocuk
lar, yetersiz besle
nenlere göre 
derslerine daha iyi 
konsantre olur ve 
anlatılanları daha 
kolay kavrar.

Kadınlara neler teslim edilmemeli?
Bayan okuyucu
larımız biraz 
alınabilirler ama 
sonuçta bu şaka 
yollu bir haber. 
Yine de doğruluk 
payı tartışılmaz 
değil hani) 
işte kadınlara 
teslim edilemeyecek 
nesneler... 
Elektronik posta 
kutumuza düşen 
bu ilginç şakayı 
sizlerle paylaşarak 
bir nebze olsun 
haftanın sıkıntısını 
gülümseyerek 
bitirmenize yardımcı 
olmak istedik.. 
DİREKSİYON 
(çarpışan arabalar 
dahil) 
KREDİ KARTI 
TELEVİZYON 
KUMANDASI 
RÜYA TABİRLERİ 
KİTABI 
ŞİRKET 
HİSSELERİNİN %5Tİ

HARİTA (hedeften 
daha fazla uzaklaş
mak istemiyorsanız) 
BUZ KIRACAĞI 
İNGİLİZ ANAHTARI 
BAŞBAKANLIK 
KOLTUĞU
KOZ
TELEFON
PUSULA (klavuzu 
karga olanın...) 
KALEM
İNİSİYATİF

HESAP MAKİNESİ 
(kullanacaklarını 
pek sanmıyoruz) 
UÇURTMA (ya 
tele takarlar 
ya yere çakarlar) 
AYNA
NARGİLE ("Tankut 
bunu üflüyo muy
dum, yoksa 
çekiyo muydum1' 
?!!?!) 
PİPO

AHMET ALTAN 
KİTAPLARI 
ÇEKİRDEK 
BİLARDO ISTAKASI 
FALA HAZIR 
KAHVE FİNCANI 
OLTA (Allah 
muhafaza) 
BULMACA KİTABI 
(hem cevabı 
bulamazlar hem de 
bulcam diye inat 
ederler)

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

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell 

hanınızdan 3464’e mesaj atın.

TEMAâ
www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE 
BEYNELMİLEL

TUTKU SİNEMASI
SON OSMANLI (YANDIM ALİ)

Seanslar
11.30- 14.00- 16.30-20.00
14.15 - 16.30 - 20.15 
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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Su, sağlık ve güzellik için gerekli
Aç karnına içildiğinde 
organizmayı zararlı 
toksinlerden arındıran 
su, bebeği olan kadın
larda süt üretimini 
artırıyor.
Devlet Su İşleri 
Vakfının internet 
sitesi olan "www. 
dsivakfi.org.tr" 
adresinde, hayat kay
nağı suyun faydaları 
anlatılıyor. Sağlığın 
korunması ve 
canlılığın 
sürdürülebilmesi 
için gerekli en 
önemli maddenin su 
olduğunun vurgu
landığı sitede, vücu 
dun yüzde 55-75'lik 
kısmını suyun oluştur
duğu, suyun metabo-

Zatürree tehdit olmaya devam ediyor
Türkiye'de her yıl 90 
bin kişinin zatürreeye 
yakalandığı ve bir 
yılda 2 bin 500 kişinin 
bu hastalık nedeniyle 
hayatını kaybettiği 
bildirildi.
Artan zatürree vaka 
larına dikkat çekmek 
için Trabzon'da bugün 
Zorlu Grand Otel'de 
düzenlenecek olan 
basın toplantısıyla 
ilgili olarak yapılan 
yazılı açıklamada, 
zatürree tehlikesine 
dikkat çekildi.

lizmanın düzenlen
mesinde ve vücuttaki 
tüm reaksiyonlarda 
görevli olduğu 
belirtiliyor.
Gün boyu içilecek 
2 litre suyun, enerji 
oluşumunu artıracağı 
ve zayıflamaya yar 
dımcı olacağı, besin 
maddeleri ve oksijeni 
taşıyarak organ ve 
dokuları koruyacağı 
nın bildirildiği sitede, 
"Aç karnına 
içilen su, organizmayı 
zararlı toksin 
maddelerden 
arındırıyor. Bağışıklık 
sisteminin görevini 
yapabilmesi için su 
gerekiyor. Cildin nem 
ve elastikiyetinin

Açıklamada, Türk! 
ye'de her yıl 90 bin 
kişinin zatürreeye 
yakalandığı ve bir yıl 
da 2 bin 500 kişinin bu 
hastalıktan ötürü haya 
tını kaybettiği kaydedi 
lirken, zatürreenin 
halen Türkiye'de ve 
dünyada en sık rast
lanan ölüm nedenleri 
arasında ilk sıralarda 
yer aldığı belirtildi. 
Halk arasında 'zatür
ree' olarak bilinen 
pnömokok enfeksiyon
larının özellikle risk

ilk sırayı alıyor. 
Su, emziren 

kadınlarda, süt 
üretimini artırıyor' 
bilgileri yer alıyor

düzenlenmesinde rol 
oynayan su, kadınların 
korkulu rüyası haline 
gelen selülit oluşumu
nun önlenmesinde

grubu hastalarda 
ölümle sonuçlanabile
cek ciddi bir akciğer 
hastalığı olduğu ifade 
edilen açıklamada, 
"Türkiye'de her yıl 
ortalama 90 bin kişinin 
bu hastalığa yakalan 
dığı ve günde 7-8 kişi 
nin zatürree nedeniyle 
yaşamını kaybettiği 
tahmin ediliyor. 
Zatürree, küçük 
çocuklarda, yaşlılarda, 
kalp, şeker, böbrek ve 
KOAH hastalarında 
ölümlere yol açabil!

yor. Uzmanlar, yaşlı 
bireylerde bu sıklığın 
daha üst sıralara yük
seldiğini belirterek, 
erişkin aşılamasının 
önemine dikkat çekiy
or. Erişkin dönemi 
bağışıklamanın en az 
çocukluk dönemi 
aşılaması kadar önem
li olduğunu belirten 
uzmanlar, aşılamaya 
sadece çocuklukta 
değil erişkin yaşta da 
önem verilmesi gerek
tiğini vurguluyor" 
ifadelerine yer verildi.

Var mı alıçtan 
daha sağlıklı meyve

Dağ bayır gezerken 
görüp yabani meyve 
muamelesi yaptığı 
nız Alıçların bir şifa 
kaynağı olduğunu 
biliyor muydunuz? 
Alıç başta tansiyon 
ve kalp hastalıkları 
olmak üzere pek çok 
derde deva oluyor. 
Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Seyhun Yurdu 
gül, "Alıç sirkesi, 
tansiyon ve kalple 
ilgili sorunlarda yar 
dımcı tedavi olarak 
kullanılıyor" dedi. 
Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Seyhun Yurdu 
gül, alıcın (Cratae 
gus spp.), genel 
olarak Kuzey 
Yarımküre'nin ıhman 
ormanlık bölgelerin 
de yetişen doğal bir 

bitki türü olduğunu 
ifade ederek, "10 
metreye kadar yük- 
selebilen, dikenli, 
beyaz veya pembe 
çiçekli bir ağaçta 
yetişmekte olup 6-10 
milimetre çapında 
meyvelere sahip, 1-3 
tohumlu, esmer-kır- 
mızı renklidir. Hafif 
ekşimsi lezzetli mey 
veleri yenilmektedir" 
diye konuştu. 
Yurdugül, alıcın 
Bolu'da sirkesinin 
yapıldığını kayded
erek, şunları ifade 
etti: "Bu sirkenin 
henüz günümüze 
kadar tanımlanması 
yapılmamış olup, 
piyasalar için yeni 
bir gıda maddesi 
özelliğini taşımak
tadır. Bu sirke, alıç 
ağacının meyvesin
den yapılan ender 
ürünlerden birisidir”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
513 18 79
51312 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 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

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

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 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım 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. 51345 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. I513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 5134546
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

21 Şubat 2007 Çarşamba 
YASEMİN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No 40 
Tel: 513 0116 GEMLİK

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 34 SAYI : 2678 
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) ,

dsivakfi.org.tr
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Sinema desteğine rekor başvuru
Bakanlığın sinema projeleri desteği için 439 başvuru yapıldı.

Dünyanın 35 inli yönetmeni aynı filimle

Kültür ve Turizm 
Bakanlığının sinema 
projelerine vereceği 
destekten yararlan
mak için bu yıl 439 
başvuru yapıldı. 
En fazla başvuru 
136 proje ile "Senaryo 
Yazım ve geliştirme" 
dalında oldu.
Bir önceki yıla oranla 
90 proje ile "Uzun 
Metrajlı Kurgu Film" 
dalında artış kaydedil
di. Geçen yıl yapılan 
356 başvurudan 54'ü 
uzun metrajlı kurgu 
film dalında olmuştu. 
"Amatör Projeler"de 
105, "Belgesel Yapım 
ve Geliştirme"de 100, 
"Animasyon"da 3 
başvuru gerçekleşti. 
Başvuru sırasındaki 
yoğun talep nedeniyle 
Telif Hakları ve 
Sinema Genel 
Müdürlüğünde, proje 
dosyalarına yer bul
mada sıkıntı çekildiği 
bildirildi.
Telif Hakları ve 
Sinema Genel Müdürü 
Sefahattin Ertaş, 
geçen yıllarda pro
jelerin sadece yüzde 
30'una destek vere
bildiklerini, kanun

değişikliğiyle bu yıl 
oranın yüzde 50'ye 
çıktığını ve bunun 
sektörü teşvik 
ettiğini söyledi.
Kanun değişikliğinden 
önce, yıl içinde 
bitirilemeyen projelere 
ödeme yapılamadığını 
anlatan Ertaş, artık 
projenin yüzde 
50'sini geçmemek 
üzere, sonraki yıla da 
destek aktarmanın 
mümkün olduğunu 
belirtti.
Ertaş, bu yıl sinemaya 
destek için 6 milyon 
YTL ayrıldığını, 
ancak geçen seneden 
aktarılan 5 milyon

YTL ile toplam 
rakamın 11 milyon 
YTL olduğunu 
kaydetti.
Hangi kategoriye 
ne kadar destek 
verileceğine 
Sinema Destek 
Kurulunca karar 
verileceğini 
kaydeden Ertaş, 
ancak genelde yüzde 
70'inin uzun metrajlı 
filmlere ayrıldığını 
bildirdi.
Ertaş, sinema 
projelerine destek 
için ikinci başvuru 
sürecinin
16 Nisan'da başlaya
cağını kaydetti.

Dünyaca ünlü 35 
yönetmen, Cannes 
film festivalinin 
60. yıl dönümü 
dolayısıyla ortak bir 
filme imza atacak. 
Kanadah David 
Cronenberg, 
FinlandiyalI Aki 
Kaurismaki ve 
Mısırlı Yuşuf 
Şahin'in de 
aralarında bulunduğu 
yönetmenlerin 
yapacağı film, 
festival sırasında 
20 mayısta 
gösterilecek. 
"Herkesin Kendi 
Sineması" adını 
taşıyan film için, 
25 ülkeden seçilen 
35 yönetmenin her 
biri yaklaşık üç dakika 
sürecek, "sinema 
salonlarından esin
lenerek, şu anda 
kafalarından geçen
lerini" anlatan kısa 
metrajlı bir film 
çekecek. Ünlü yönet
menlerin çekeceği 
bu filmler, daha 
sonra ortak bir film 
haline getirilecek. 
Ortak film, festivalde 
gösterildiği gece, 
aynı anda
Fransız televizyon

‘GemlikKörfez'internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
• -V. • .‘A. -y • »-. «M.-.'*- • ________ . • • ■ '

larından da canlı 
yayımlanacak. 
Filme katkıda 
bulunacak ünlü 
yönetmenler şunlar: 
Theo Angelopulos, 
Olivier Assayas, 
Bille August, Jane 
Campion, Yusuf 
Şahin, Chen Kaige, 
Michael Cimino, 
Ethan et Joel Coen, 
David Cronenberg, 
Jean-Pierre et Luc 
Dardenne, Manoel 
De Oliveira, Raymond 
Depardon, Atom 
Egoyan, Amos 
Gitai, Hou Hsiao 
Hsien, Alejandro 
Gonzalez Inarritu,

Aki Kaurismaki, 
Abbas Kiarostami, 
Takeshi Kitano, 
Andrei 
Konchalovsky, 
Claude Lelouch, 
Ken Loach, Nanni 
Moretti, Roman 
Polanski, Raoul 

• Ruiz, VValter Salles, 
Elia Suleiman, 
Tsai Ming liang, 
Gus Van Sant, Lars 
Von Trier, Wim 
VVenders, VVong 
Kar wai, Zhang 
Yimou." 
16 mayısta başlaya
cak 60. Cannes 
film festivali, 27 
mayısta sona erecek

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


önce iple kendini astı olmadı, sonra oturduğu dairenin 2. katından fendini sokağa attı

İki kere intiharı denedi ölmedi
Hamleliye Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, 70 yaşındaki H. Deniz adlı yaşlı kadın 

çocuklarına yük olduğunu düşünerek, intihar etmek istedi. Yaşlı kadın önce boynuna ip geçirerek kendine astı. İpin 
kopması üzerine yeniden intihar etmek isteyen yaşlı kadın bu kez kendini 2. kattan aşağıya attı. Haberi sayfa 3’de

\ YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 

Goldstar Cemal Turan 
Babrika & İşyeri Toplu 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez: İskele Meydanı No: 15 GEMLİK 
Tel: (0.224f513 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

Evi soyup soğana çevirdiler
Bursa'da gündüz vakti bir şahsın evine giren 
hırsızlar, televizyon, bilgisayar, fotoğraf 
makinesi ve çok miktarda ziynet eşyasını 
çalarak kayıplara karıştı. Haberi sayfa 2’de

Derslerin boş geçmemesi için çeşitli branşlarda 15 adet öğretmenle sözleşme yapıldı.

Okullara sözleşmeli öğretmen
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Basını susturmak
AKP iktidarının basın ile arası pek iyi git

miyor.
Genelde iktidarların basın ile araları iyi 

olmaz.
İktidarlar eleştirilmeyi sevmezler, kendileri 

ne basın yoluyla yapılan muhalefeti hiç iste 
mezler.

Bunun için zaman zaman basın patronlarına 
koltuk altından sopanın ucunu gösterirler.

Televizyon kanalları içinde Kanal Türk ve 
Ulusal Kanal, AKP iktidarına karşı büyük 
muhalefet yapan iki yayın kuruluş.

Geçtiğimiz günlerde Kanal Türk’ün yapım
cılarına ve şirketi mali denetim altına alındı.

Bu iş için düğmeye Başbakan bastı, Maliye 
Bakam emri verdi, oradan da ilgili daire müdür
leri denetimleri uygulamaya koydu.

Kanal Türk ise muhalefetini sürdürüyor.
Demokrat Parti iktidarının en büyük zaaf 

larından biri basını susturmak istemesiydi.
1960’la gelirken tek sesli bir basın yaratıl

ması için gazeteciler hapishanelere doldurul
du.

DP’nin sonu hazin oldu.
Basını susturmak, yalnız yasalar sonucu 

cezalarla olmaz.
AKP iktidarının hiçbir medya grubuna yap

madığı mali denetimleri, Kanal Türk’e yaptığı 
gibi de olur.

Bu resmen bir baskıdır.
| özgür basının susturulmak istenmesidir.

yr İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından 657 sayılı Kanunun 
4/B kapsamında Gemlik'teki 
okullarda boş bulunan öğretmen 
kadrolarına atama yapıldı. 
Derslerin boş geçmemesi için 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 
bu yıl da İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne başvuran çeşitli 
branşlardaki 15 öğretmen ile 
sözleşme yapıldı. Sözleşmeli 
öğretmenlerin görevlerine 
başladığı öğrenildi. Sayfa 3’de

Doğruyol Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Müjgan Tatar 
ve yönetimi İlçe Kadın Kolları yönetimini ziyaret etti

‘DYP Bursa’nın 
kalesi olacak’
Dün parti binasın
da DYP’li hanımlar 
ve İlçe Başkan 
Yardımcısı Berkay 
kırmızı ay tarafın
dan karşılanan 
İl Kadın Kolları 
Başkanı Müjgan 
Tatar, ilde yapıla
cak çalışmalar 
hakkında Gemlik 
yönetimine bilgiler 
verdi. Tatar, "DYP 
Bursa’nın kalesi 
olacak" dedi.
Haberi sayfa 4’de

Bursa’da 
travesti 
dehşet 
saçtı

Bursa'da, tıraş 
olmak için 
kuaföre giden 
AIDS'İ i olduğu 
gerekçesiyle 
aynı yerde tıraş 
olmak istemeyen 
TEKEL büfesi 
sahibini bıçak
layan 25 yaşın 
daki B.T. adlı 
travesti kayıp
lara karıştı.
Haberi sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe!
İnan TAMER

Önemli bir ihtiyacı gidermek

M

Marmarabirlik Genel 
Müdürlü ğü’nün sahibi 
bulunduğu İstiklal 
Caddesi’ndeki hizmet 
binası ile, zeytin satış yeri 
bir bütün olarak kiraya ver
ilecekmiş. Gemlik 
Körfez’deki bir habere 
göre; bu bu yeri kiralamak 
için bir hayli talep olmuş.

Kiralamak isteyenler, 
kiralama süresinin uzun 
olmasını istiyorlarmış. Kimi 
otel olarak kullanmayı, kim
leri de sağlık hizmetlerinde 
kullanmayı düşünüyorlar- 
mış.

Marmarabirlik uzun 
süreli kiralamaya sıcak 
bakmıyormuş.

Marmarabirlik 6 Zeytin 
Tarım Kooperatifi’nin oluş
turduğu bir kuruluştur.

Zeytin ürününün üretici
lerini ve tüketiciyi 
spekülasyonlara karşı koru
mak üzere devlet desteği 
ile kurulmuş beş büyük bir
likten biridir. Gemlik, 
Orhangazi, İznik, Erdek, 
Edincik ve Şarköyzeytin 
üreticileri bu birliğin 
ortağıdır.

Marmarabirlik son 5-6 yıl 
öncesine kadar devletçe 

desteklenmiştir. 175 trilyon
luk borcu devletçe silinmiş, 
bir özel ticari kuruluş 
hüviyeti almıştır. Devlet 
desteği kaldırılmıştır.

Üretimi durdurulan 
Sunğipek Fabrikası büyük 
uğraşlar sonrası Uludağ 
Üniversitesi’ne 
kazandırılmış. Hamiyetli, 
büyük insan Sayın Asım 
Kocabıyık’ın büyük maddi 
yardımları ile Asım 
Kocabıyık Meslek Yüksek 
Okulu iki yıl önce eğitimin 
hizmetine sunulmuştur. Şu 
an 190 öğrenci eğitim 
almaktadır bu okulda.

Bir grup öğrenci de gıda 
teknolijisi ve zeytin tarımı 
üzerine ders görmektedir. 
Yörenin özelliği dikkate alı
narak bu bölümler özellikle 
eğitime alınmıştır.

Zeytin yetiştirilmesi, 
zirai mücadelesi, budan
ması, gübreienmesi, sulan
ması, toplanma desteği, 
tuzlanıp olgunlaştırılması, 
ambalajlanması, pazarlan- 
ması biigileri verilerek 
modern bir ürün devşi- 
rilmesi, sağlıklı ve bol ürün 
alınması amaçlanmaktadır.

Marmarabirlik’in esas

amacıda bu doğrultudadır. 
Ürünü en iyi şekilde değer
lendirmek, üreticisini 
ekonomik yönden 
güçlendirmektir.

Rekoltenin arttırıl
masının, kaliteli ürün alın
masının başlıca yolu, 
eğitim almış bilgili insan 
gücü ile sağlanacağı 
gerçektir.

Eğitim almışların sayısı 
ne kadar çok olursa, arzu 
edilene ulaşılmak o kadar 
çabuk olacak, devamlılık 
sağlanacaktır.

Konumuz zeytin hakkın
da eğitim alacakların 
sayısının artırabilmek için 
barınma öncelikli ihtiyaçtır.' 
Çok büyük ihtiyaçtır.

Onun için, öğrencinin 
barınacağı yurtlar büyük 
önem taşımaktadır. Tercih 
için Marmarabirlik’in İstiklal 
Caddesi’ndeki bu mülkü bu 
iş için ideal bir yerdir.

Marmarabirlik’in ilgi 
alanı sebebi hikmeti zeytin- 
tir. Kaliteyi sağlamak birinci 
görevidir.

Bu doğrultuda eğitime 
katkıda bulunması doğaldır. 
Bu zarurettir.

Elindeki varlık

üreticinindir. Yani mil
letindir. Eğitim alacaklar da 
bu ülkenin üreticilerinin, 
insanının evlatlarıdır.

Devlet bu kuruluşa 175 
trilyonu bağışlamıştır. O da 
devletin eğitim sistemine 
bağışlananın cuz’i bir kıs
mını verebilmelidir, har- 
cayabilmelidir. Fedakarlıkta 
bulunabilmelidir.

Mülkü bağışlaması şart 
değildir.

Bina Uludağ Üniversite
si’ne veya kredi veya yurt
lar kuruma sembolik bir 
ücretle tahsis edilebilinir. 
Olmadı, öğrenci yurdu yap
mak kaydı ile ihaleye 
çıkarılarak kiraya verilebilir.

Marmarabirlik ticari bir 
şirket olduğu için yurdu 
kendi yapar, öğrenciye 
kiralayarak gelir edinir ve 
de sosyal yönden 
topiumada yararlı olabilir
ler.

Konuyu bir düşünün 
Sayın Refi Taviloğlu...

Kimse öteki aleme bir 
şey götürmüyor.

Gidecek olan hayır 
dualar.

Bırakılacak olan ise, iyi 
bir isim..

Evi soyup 
soğana 

çevirdiler 
Bursa’da gündüz vak 
ti bir şahsın evine 
giren hırsızlar, tele
vizyon, bilgisayar, 
fotoğraf makinesi ve 
çok miktarda ziynet 
eşyasını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Barış Mahallesi 
Yavuz Sokak üzerin 
deki Erdal Yüksel’e 
(33) ait eve gündüz 
vakti giren kimliği 
belirsiz hırsızlar, 1 
adet televizyon, 1 
adet bilgisayar, 1 
adet fotoğraf makine
si, 1 adet cep telefo 
nu, 1 adet altın yaka 
broşu, 1 adet cumhu 
riyet altını, 2 adet 
çeyrek altın, 1 çift 
altın pırlanta kol 
düğmesi, 1 adet altın 
kelepçeli bilezik, 1 
adet altın takı seti, 1 
adet altın pırlanta 
kolye, 1 adet inci kol 
ye, 1 adet altın kol 
ye, 3 adet altın küpe, 
2 adet pırlanta tektaş 
yüzük, 1 adet pırlanta 
sırataş yüzük, 1 adet 
alyans, 2 adet pırlan 
ta küpeyi alarak ka 
yıplarakarıştı. Ak 
şam iş çıkışı evlerine 
dönen Yüksel çifti 
durumu fark edip 
polise başvurdu.

www.kocakgaynmenkul.com
1/ H T â İA GAYRİMENKUL 
I\WÇ/İİV BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

CDRS / GCMLİK 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 Büyükkumla 928 M2 İmarlı 35.000 YTL
AA-00 5 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 Hlsartepe 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 Kan al boyu 970 M2 eski zeytin hail arkası 
ticari imarlı 15.000 YTL
AA-020 Engürü Köyü 12000 M2 1/Z5.000 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 a4U0 met 
cephe depolama imarlı 7.500.000 YTL
AA-034 Serbest Bölge 538000 M2 Depolama imanı
AA-045 Umurbey 380 M2 deniz manzaı alı
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 ken in 25.000 YTL
AA-055 Umurbey 3850 M2 körfez manzaralı
zeyitin ağaçlan var 95.000 YTL
AA-060 Küçükkumla 1000 MK2 İmarlı 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
AA-068 Orhangazi 19.077 M2 sanayi imarlı 1.250.000 YIL
AA-072 Gem saz 800 M2 Villa Imartı
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 İmarlı 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 6ü mt. 350.000 YTL
AA-105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır 
konut imarlı 65.000 YTL
AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Irtzrn reşviK böl
gesinde ve villa yapılabilir. 2.000.000 YTL

S AT I Ll K ç I FTL IK
EE-048 Gölyaka 2.000 M2 içinde evi olan 
İznik gölüne artır 65.000 YTL
EE-080 Orhangazi Cd. 7800 M2 Ev ahır elektrik, 
eu, artezyen, meyve ağaçlan 200.000 YTL 
EE-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M2 dubleke 
ev8 oda, 2 banyo olekrik, 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-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2*1 kaloriferi! 70.000 YTL 
EE-005 Lise Cad. 110 M2 2Jcat 3*1 bakanlı daire 60.000 YTL 
EE-011 Narlı Köyü 75 M2 Zkat 2*1 eşyalı 2 adet yüzme 
havuzu, spor atanı 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 yan i sahil 
masrarsız deniz manzaralı 85.000 YTL 
EE-014 Manastır 124 M2 l.kat masrafsız 
bakımlı daire 85.000 YTL

IEE-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, 
kalontar, full eşya 115.000 YTL
EE-033 Orhangazi Cad. 140 M2 l.kat 3+1 doğalgaz 
bakımlı daire 75.0U0 YTL
EE-057 Cumartesi Pazarı 70 M2 5.kat
2+1 çelik Kapı, kartonpiyer, pırnapen 41.000 YTL 
EE-Obb Manastır 130 rn2 5.kat aurıız yoıa cephe, 
kalorıterll 70.ÜU0 YTL
EE-OÖO ManuMur 130 M2 5.kat 3+1 deniz yola 
cepheli Kaloriferli <0.000 YTL
EE-Oöl Balıkpazan 88 M2 5.kat 
2*1 Pakım ister 35.000 YTL 
EE-Ü82 Manastır 12ü B2 4. Kat 3+1 full 
daire lüü.UÜU YTL
EE-077 Hamidiye Mh. 114 M2 l.kat 3+1 
hakirnlı uaıre ttü.Oüü YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 çift
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 90.001) YTL 
EE-083 Eşref Dinçer Mh. 130M2 2.kat
3+1 yeni bina 80.U00 Y FL
EE-085 Manastır 110 M2 12.knt kartonplyertl, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3+1 Deniz manzaralı 
kalanfer özel yapım 130.000 YTL
EE-100 Manasbr 140 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks 
kalariferll 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. Kadarda 3+1 daire 2007 
temmuz taslım 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, doğaigazlı 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 
YIL
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.UU0 YTL
EE-155 Manastır 120 M2 3+1 deniz manzaralı, bakımlı 
denize sıfır mutfak 80.UU0 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. 106 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 istiklal 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, kalor
iferli, full daire 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 Bernılı daire 60.000
YTL ı
EE-192 Manastır 00 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, yatınmhk, 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
E E-049 İznik yolu 38000 M2 13000 M2 
kapalı alanlı hazır, ipotekli 4.275.000 YTL

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

"sATILlK MÜSTAKİL EV L • ’
EE- Hisariepe 190 M2 2,5 Katlı müstakil 2,5 
katlı sobalı 70.000 YTL
EE-056 Balıkpazan 165 M2
2.katlı 5 kat İmarlı, 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 ağaçlan var.
110.000 YTL
EE-184 Eski Pazar Caddesi 2 katlı 400 M2 
bahçe İçerisinde 4 adet 2 kattı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

ATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı
EE-076 Karacaali 550 M2 trlplex denize sıfır,
jakuzili bahçe 325.000 YTL
EE-078 Orhaniye Hh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 triplex site İçi 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, 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 nazır işyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, her katın ayrt 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

NOHeHpşnıelfflztle
Kayıt No’« irilmesi raoliK
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Önce iple kendini astı olmadı, sonra oturduğu dairenin 2. katından kendini sokağa attı

İki kere intihan denedi ölmedi ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

I

Hamidiye 
Mahallesi’nde 
dün meydana 
gelen intihar 
girişiminde, 
çocuklarına yük 
olmaktan kurtulmak 
isteyen yaşlı kadın 
önce boynuna 
ip geçirerek, 
ölmek istedi ancak, 
ipin kopması 
sonucu yaşamına 
son veremeyince, 
bu kez pencereden 
atlayarak 
ölmeyi denedi. 
Olay, dün saat $5.30

Derslerin boş geçmemesi için çeşitli branşlarda 15 adet öğretmenle sözleşme yapıldı.

Okullara sözleşmeli öğretmen
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçedeki çeşitli 
okullara İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
sözleşmeli öğretmen 
atamaları yapıldı. 
657 sayılı kanunun 
4/B maddesi 
kapsamında 
Gemlik'teki 
okullarda boş 
bulunan öğretmen 
kadrolarına 15 adet 
çeşitli branşlarda 
sözleşmeli öğretmen 
ataması yapılarak 
derslerin boş 
geçmesi 
önlenmiş oldu. 
16 Şubat 2007 tarihi 
itibariyle evraklarını 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
teslim eden 
öğretmenler

Çöken binadan 28 kişi kurtarıldı
Zeytinburnu'nda 
çöken binanın 
enkazında kurtarma 
çalışmaları dün gün 
boyunca sürdü. 
28 vatandaş enkaz 
altından kurtarılırken, 
2 kişi de hayatını 
kaybetti.
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
yapılan açıklamada, 
Zeytinburnu Çırpıcı 
Mahallesi Taşocağı 

sıralarında 
Hamidiye Mahallesi 
Mercan Sokak
21 Nolu apartmanın 
ikinci katında 
meydana geldi.
H. Deniz adlı 
70 yaşındaki 
yaşlı kadın, eşinin 
ölümünden sonra 
çocukları ile birlikte 
aynı apartmanda 
oturmaya başladı. 
Kalp rahatsızlığı 
olduğu öğrenilen 
H. Deniz sık sık 
rahatsızlanması 
üzerine kendisinin 

yeni görevlerine 
başladılar.
Brüt maaşlarının 
1,165 YTL olduğu 
bildirilen sözleşmeli 
öğretmenlerin işe 
başlamalarından 
itibaren verecekleri 
15 saat üstündeki 
her ek ders içinde 
ayrıca ücret 
alacakları öğrenildi. 
Yeni atanan 
sözleşmeli öğretmen
ler ile görev alacak
ları okullar şöyle; 
Kevser Özer 
Yeniköy İlköğretim 
Okulu Sınıf 
öğretmeni.
Özel Arslan, 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu Türkçe 
Öğretmeni. 
Elif Yeşildağ, 

caddesinde bulunan 
5 katlı binanın 
enkazından kurtarma 
çalışmalarının 
sürdüğü bildirildi. 
Açıklamada, çöken 
binada 30 kişiden 
28'inin itfaiye ve 
Zabıta ekipleri 
tarafından 
kurtarıldığı ifade 
edilirken, 1 kişinin 
hastanede 
hayatını kaybettiği, 

çocuklarına yük 
olduğunu düşünerek, 
ölmek istedi.
Yaşalı gelini ve oğlu
nun hastanede 
olduğu 
bir sırada, önceden 
hazırladığı ipi 
boynuna bağlayarak 
intihar girişiminde 
bulunduğu öğrenildi. 
Ihtihar girişimi ipin 
kopması sonucu 
gerçekleşmeyince bu 
kez 2. nci katta otur
duğu dairenin 
penceresinden 
kendini aşağıya attı.

Katırlı İlköğretim 
Okulu Sınıf 
Öğretmeni.
Emine Tanbay, 
Küçük Kumla 
Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 
Sınıf Öğretmeni. 
Ayşe Turan, 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu İngilizce 
Öğretmeni. 
Münevver Deniz, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Beden Eğitimi 
Öğretmeni.
Özlem Gökçe 
Kahyacı, E.M.L. 
İngilizce Öğretmeni. 
Burcu Gürkan, 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
İngilizce Öğretmeni, 
Nesrin Gürsoy, 
İmam Hatip Lisesi 
Arapça Öğretmeni. 

GÜNLÜK SIYASI GAZETE

bir kişinin de 
enkaz altından

ölü olarak çıkarıldığı 
belirtildi.

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bu sırada alt katta 
mutfakta yemek 
yapmakta olan 
torunu, yere 
bir cismin 
düştüğünü görünce 
sokağa çıktığında 
babaannesi 
ile karşılaştı.
112 Acil Ambulansı 
ile Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan 
H. Deniz’in sağlıklı 
olduğu belirlendi. 
Olayla ilgili polis 
soruşturma başlattı.

Zeynep Sungur, 
Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu Türkçe 
Öğretmeni.
Sinan Helvacı, 
Engürücük 
İlköğretim Okulu 
Türkçe Öğretmeni. 
Recep Açıkgöz, 
Kurşunlu Nursel 
Çağlar İlköğretim 
Okulu Türkçe 
Öğretmeni.
Muhammet Yatkın, 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Türkçe Öğretmeni. 
Hüsna Topal, 
Kurşunlu Nursel 
Çağlar İlköğretim 
Okulu Matematik 
Öğretmeni.
Raif Arslantürk, 
Gemlik Lisesi 
Tarih öğretmeni.

ÖLÜLERİMİZE KARŞI SAYGISIZIZ (!)..

Uzun süredir yazmak istiyordum, ancak 
bir türlü elim varmıyordu.

Geçenlerde İstanbul’da bir yakınımın 
cenazesini görünce, artık dayanamadım. 
Oradakiler de feryat ediyordu.

Ölülerimize karşı nasıl hoyratça davran 
dığımızı anlatıyorlar ve Hristiyanlarla bizlerin 
arasındaki farka dikkat çekiyorlardı..

Ne kadar doğru...
Cenaze merasiminden başlayalım...
Canımız kadar sevdiğimiz yakınımız anne, 

baba veya çocuğumuzun, portakal sandığın
dan beter bir tabuta konmasını içimiz burku
larak seyrederiz.

Neden?
Hristiyanlar pırıl pırıl maundan yapılmış 

tabutu tercih ederken, biz neden böylesine 
hoyratça davranırız?

Sonra, sırada cami avlularında yaşanan 
eziyet başlar. Hele kaybedilen kişi bir de 
tanınmış kişiyse, yandık demektir.

Kameralar, fotoğrafçılar ve gazeteciler 
kendilerine özel bir yer gösterilmediğinden 
dolayı üst üste çıkarlar.

insanları ezerek çekim yaparlar. Kimse 
sıraya girmek istemediğinden dolayı, 
aileye ulaşmak için bir başka itiş kakış 
yaşanır...

Bağırarak cep telefonuyla konuşanlarımız, 
fosur fosur sigara İçenlerimiz ve koktely par-
tideymiş gibi "Ooo sevgili dostum 
diyerek, cenazeyi bir buluşma 
dönüştürenlerimiz..

Çelenk yerine, bağış almak için

nasılsın" 
ortamına

sıralanan
dernekçilerin "abi bir de bizden al" çığlık
ları...

Gülüşmeler, bütün gayriciddi hareketleri 
görebilirsiniz.

Mezarlık faslı daha da beter.
Mezarlıklarımız öylesine düzensiz, öyle

sine üst üstedir ki, yakınınızın mezarına vara
bilmek için her defasında bir kaç başka 
mezarın üstüne basıp* geçmek zorunda 
kalırsınız.

Hele yeni açılan mezarın etrafındaki diğer 
mezarlar, bakımsız, kirlilik içinde, ama tekrar 
çiğnenerek, genelde darmadağın edilirler.

Orası bir savaş alanına döner.
Bütün bu karmaşa sırasında, mezara su 

döktüğü için para isteyen dilenci kılıklı 
çocuklardan, çiçek taşıdığından dolayı 
bahşiş peşinde koşan ve ne oldukları anlaşıl
mayan mafya kılıklı adamlara kadar 
bir sürü insanla uğraşırsınız.

Ne üzüntünüzü, ne de acınızı paylaşa
bilirsiniz.

Kelimenin tam anlamıyla içler acısıdır.
Perişanlık, hoyratlık ve saygısızlık dolu bir 

törenden ayrıldığınızda hep yanı soruyu 
sorarsınız:

"Neden? Neden bizler böyleyiz?".
Lafa gelince atar tutarız, dinden imandan 

bahsederiz, ama ölülerimizi de çiğner geçer
iz.

Müslümanlık bu mu, kitabımız böyle mi 
yazıyor ?...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Doğruyol Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Müjgan Tatar ve yönetimi İlçe Kadın Kolları yönetimini ziyaret etti

‘DYP Bursa’nın kalesi olacak’
■■■■■■—wibpimwiin———»mır nı TiTiîr r~' ırm & ma ıın

Yaptıkları başarılı 
çalışmalarda 
Genel Merkezin 
ilgi odağı olan 
Gemlik İlçe Kadın 
Kolları yönetimine 
I Kadın Kolları 

Başkanı Müjgan 
Tatar ve yönetimi 
nezaket ziyaretinde 
bulundu.
Ziyarette konuşan 
Bursa İl Kadın Kolları 
Başkanı Müjgan 
Tatar, "DYP Bursa’nın 
kalesi olacak" dedi. 
DYP İlçe Başkan 
Yardımcısı Berkay 
Kırmızlaydın da 
hazır bulunduğu 
ziyarette, İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik ile yöne
tim kurulu üyeleri 
ilden gelen partilileri 
ağırlayarak Gemlik'te 
yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgiler 
verdiler.
KADINLARIMIZI 
SİYASETE DAVET 
EDİYORUM 
Ziyaretin DYP'li 
kadınlar arasında 
birlik ve kaynaşmayı 
üst seviyede tutmak 
amacıyla yapılan 
ziyarette kadınları 
siyasete davet eden 
Başkan Yardımcısı 
Berkay Kırmızıay, 
siyasi partilerin

toplumda birlikteliği 
sağlayarak büyük bir 
görev üstlendiklerini 
söyledi.
Kırmızıay, 
"Doğru Yol Partisi 
İl Kadın Kollarımız 
Bursa'da partimizi 
çok güzel temsil 
ediyor, sîzlere teşek 
kür ediyorum. Kimse 
maddi menfaat 
beklemeden amaçları 
doğrultusunda 
ülkenin çıkarları için 
mücadele veriyor. 
Siyaset sadece maddi 
menfaat değildir, 
severek yapıldığında 
insana huzur verir" 
şeklinde konuştu. 
BURSA DYP'NİN 
KALESİ OLACAK 
önümüzdeki 
seçimlerde Bursa’nın 
DYP'nin kalesi 
olacağının altını 
çizen II Kadın 
Kolları Başkanı 
Müjgan Tatar, göreve 
geldiğinde kendine 
bir verdiğini ve 
bununda DYP'yi ikti
dara taşıyanların 
yanında bulunmak 
olduğunu ifade ederek, 
"En başarılı ilçelerimiz
den biri olan 
Gemlik'te sîzlerle 
birlikte olmaktan 
büyük mutluluk 
duyuyorum. Partimizi 
sizlerle birlikte iktidara 
taşıyacağız, başka

alternatif yok. Bu bizim 
halkımıza olan göre
vimizdir. Kadınlarımıza 
önümüzdeki seçim
lerde büyük görev 
düşüyor, vatana, 
millete hep birlikte 
hizmet vermek 
için çalışacağız.
DYP bayrağını 
inanıyorum ki 
burca dikeceğiz. 
Her gün aynı sevinçle 
partiye geliyorum ve 
çalışmaya başlıyorum. 
Partimize çığ gibi 
büyüyen katılımları 
görmek beni mutlu 
ediyor. Genel 
Merkezimiz Bursa 
teşkilatımıza büyük 
önem veriyor ve 
DYP Bursa’nın kalesi 
diyorlar" diye

konuştu. 
OTURMAKLA 
SİYASET OLMAZ 
Kadınların evde otur
makla siyaset yapa
mayacağını söyleyen 
DYP İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Safiye Çevik, 
kadınların mutlu olma 
lan için amaçları doğ 
rultusunda siyaset 
yapmaları gerektiğini 
savundu.
Partisine fanatik 
denecek şekilde bağlı 
olduğunu ve sevdiğini 
söyleyen Safiye Çevik, 
"Bu gönül işidir, 
partim için koşturmak 
ve iyi şeyler yapmak 
istiyorum. DYP 
Gemlik'te eski günle 
rine geri dönmek üzere 
hızla başarı sağlıyor.

Siyaset evde oturmak
la olmaz, halkımızın 
içine katılarak 
onlara partimizi ve 
yapacağı işleri daha 
iyi anlatmalıyız. 
Önümüzdeki seçimler 
DYP'nin zaferiyle 
sonuçlanacaktır bun

dan kimsenin kuşku 
su olmasın" dedi. 
Ziyaret sonrasında 
İl Kadın Kolları 
Başkanı Müjgan 
Tatar, ilde yapılacak 
çalışmalar hakkında 
Gemlik ilçe yönetimine 
bilgiler verdi.

Çalıştığı bankayı dolandıran memur yakayı ele verdi
Bursa'da sahte 
belgeler düzenleyerek 
zimmetine 1 milyon 
500 bin YTL para 
geçirdiği ve bu 
paraları bir iddia 
bayii sahibinin 
hesabına E.F.T. 
yoluyla aktardığı 
ileri sürülen banka 
memuru ile bayi 
sahibi anne ve 
oğlu polis tarafından 
yakalandı.
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Mali

Suçlar Büro 
Amirliği'nce yapılan 
açıklamaya göre, 
merkez Osmangazi 
llçesi'ndeki bir 
banka şubesinde 
çalışan Fuat B. (38) 
isimli operasyon 
şefinin banka 
ATM'sinin kasasına 
sahte belgelerle 
yatırılmış gibi 
gösterip zimmetine 
geçirdiği 
1 milyon 500 bin 
YTL parayı, E.F.T. 
yoluyla başka bir 
şahsın hesabına

aktardığı ihbarı alındı. B.'nin 3 Ekim 
Mali polis, Fuat 2005 ile 6 Şubat

2007 tarihleri 
arasında zimmetine 
geçirdiği 1 milyon 
500 bin YTL'yi iddia 
bayii işleten 
Müberra D. (50) ve 
oğlu Mustafa D.'nin 
(29) ortak kullandığı 
banka hesabına 
aktardığını belirledi. 
Bunun üzerine 
operasyon 
düzenleyen polis, 
banka memuru 
ile iddia bayii 
işletmecisi anne 
ve oğlunu gözaltına 
aldı. Zanlıların

bilgisayarlarında 
birçok banka 
dokümanı, 7 bin 
611 YTL, 400 dolar, 
20 euro ile bir 
miktar ziynet 
eşyası ele 
geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından "suç 
işlemek için örgüt 
kurmak, nitelikli 
zimmet, suçtan 
elde edilen mal 
varlığını aklamak" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

BURSR HAKİMİYET V€ KENT 
GAZETELERİNE İLRN ve REKLAM ALINIR 

Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız ve 
reklamlarınız için bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
İstiklali Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Ozdilek’te indirim günleri başladı
özdilek Alışveriş 
Merkezlerinde 
22 Şubat-7 Mart 
tarihleri arasında 
marketlerde 
Panayır günleri, 
mağazalarda ise 
büyük indirim 
günleri başladı. 
Tüketicilere kaliteli 
ürünü daha hesaplı 
satmak amacıyla 
sürekli piyasa ve 
tedarikçi araştırması 
yapan Özdilek’in 
tüketicilere en 
iyi hizmeti ve 
ürünleri en ekonomik 
şekilde sunmayı 
hedefledikleri 
açıklandı.
Özdilek Halkla 
ilişkiler ve Tanıtım 
Sorumlusu 
Fuat Sığak, taze 
ürünlerden temizliğe, 
kırtasiye ürünlerinden 
kişisel bakım 

ürünlerine, temel 
tüketim ürünlerinden 
mutfak eşyalarına 
kadar yüzlerce 
üründe 25, 50, 75 Ykr 
ve ve 1, 2, 5 YTL 
fiyat aralıkları bulun
duğunu belirterek, 
“Mağaza sezon ürün
lerinde yüzde 50’ye 
varan indirim fırsat
ları müşterilerimizi 
bekliyor. Bayan 
giyimden erkek gi
yime, çocuk giyimden 
İÇ giyime, kırtasiye 
malzemelerinden 
ev dekorasyon 
malzemelerine kadar 
bir çok ürün ve 
markada indirim 
var" dedi.
Sığak, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Özdilek, 1983 yılında 
Yalova yolu üzerinde
ki 400 metrekarelik 
bir alanda fabrika

satış mağazası ve 
kafeteryası ile Bursa 
Alışveriş Merkezi’nin 
çekirdeğini oluştur
duktan sonra, 
bugün İzmir, Bursa, 
Afyonkarahisar ve 
Kocaeli Alışveriş 
Merkezleri, Kaphkaya, 
Ataevler, İnegöl ve 
Gemlik hiper market
leri, Bursa Ulucami, 
İstanbul Galleria ve 
Cevahir mağazaları 
ile Türk insanına 
hizmet vermektedir. 
Özdilek, 28 Mart 1998 
yılında aldığı ISO 
9001 Kalite Sistem 
Belgesi’yle, pera
kende sektöründe 
bu belgeye sahip 
ilk kuruluş olmayı 
başarmıştır. Market 
ve mağazalarında 
70 bini aşkın ürün 
çeşitliliği ve farklı 
beklentileri olan

tüketicilere alternatif 
Çözümler sunmak
tadır. Tüm üretim ve 
satış faaliyetlerini 
müşteri memnuniyeti

üzerine oluşturan 
Özdilek, 2005 ,ı 
yılında dünyanın 
48 ülkesinde faaliyet 
gösteren İngiliz;

Şirketi Superbfands 
International' 
tarafından Türkiye 
Süper markaları 
arasında gösterildi.”

Teknoloji sınıfları halka açılıyor
Milli Eğitim Bakan 
lığı, bilişim teknoloji
leri alanındaki çalış
malarına bir yenisini 
daha ekledi.
Tüm vatandaşların 
internete erişimini 
sağlamak için 
'Kamu İnternet 
Erişim Merkezleri' 
kurulması konusun
daki çalışmalar 
sürerken, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
bu konuda önemli 
bir adım attı. 
Bakanlık, Türkiye 
genelinde 26 bin 
615 okul ve kurumda 
oluşturulan 29 bin 
264 bilişim teknoloji 
sınıfını halkın kul
lanımına açıyor. 
Kendi alanında 
bir ilk olan bu 
düzenlemeyle 
birlikte bilgisayar 
öğrenmek isteyenler, 
en yakın okula 
başvurarak 
Bilişim Teknoloji 
Sınıflarından 
(BTS) öğretmen 
öncülüğünde ücret
siz yararlanabilecek. 
Yeni düzenleme 
çerçevesinde Milli 
Eğitim Bakanı Hüse 
yin Çelik valiliklere 
genelge gönderdi. 
Bakan Çelik, bilişim 
teknoloji sınıflarının 
halka açılmasını iste
di. 'Yaşam Boyu 
Öğrenme' kavramı 
kapsamında MEB'nin 
eğitimi sürekli kılma 
sorumluluğu bulun
duğunu belirten 
Ba kan Çelik, genel

gesin de, bu kapsam
da halkın bilişim 
teknolojisi araçlarını 
kullanması ve 
internet üzerinden 
sunulan hizmetlerden 
yararlanmasının öne
mini vurguladı. 
Genelgede, yeni iş 
alanlarının yüzde 
90'ında bilişim 
teknolojisi araçları 
konusunda bilgi ve 
becerilere gereksinim 
duyulduğuna dikkat 
çekildi.
Bakanlığa bağlı 26 
bin 615 okul ve 
kurumda ADSL ile 
geniş bant (512/256) 
internet eri şimi 
gerçekleştirildiği 
bildirilen genelgede, 
söz konusu teknoloji 
sınıflarından 
yararlanılabileceği 
belirtildi.
Genelgede, "Bilişim 
teknolojisi sınıfları ile 
bu sınıflarda bulunan 
araçlardan özellikle 
vatandaşların yarar
landırılarak, onlara 

bilgisayar okur
yazarlık becerilerinin 
kazandırılması ve 
yaşantıların da bili 
şim teknolojisi araç 
larını daha etkin kul
lanabilmeleri zorun
luluk haline gelmiş 
tir" denildi. Okul 
müdürlükleri ve bil
gisayar formatörleri, 
bilişim teknolojisi 
sınıflarından yararla 
nanların kimlik bilgi
lerini, bu sınıflara 
giriş-çıkış ve çalışma 
saatlerini, bilişim 
teknolojisi araçları 
nın kullanma amaçla 
rını kayıt altına 
alarak, beyan edilen 
amaca uygun yarar
lanıp yararlanmadık
larını izleyecek. 
Okullardaki bilgisa
yarların vatandaş ve 
öğrencilerin kul
lanımına açılmasıyla 
zararlı sitelerin 
etkilerinin en aza 
indirilmesi amaçlanı 
yor. Zararlı sitelere 
karşı filtrelenmiş 

okul bilgisayarlarının 
halka açılması ile 
öğrenciler ve vatan
daşlar okulların bil
gisayar sınıflarını 
internet kafe gibi 
kullanabilecek. 
Uygulama ile okul 
bilgisayarları hem 
daha verimli kul
lanılmış olacak, hem 
de atıl durumdaki 
bir kaynak harekete 
geçirilmiş olacak. 
Genelgeye göre, 
bakanlıktaki genel 
müdürlükler ile il 
ve ilçe milli eğitim 
müdürlükleri, kendi 
sorumluluklarında 
bulunan okullardaki 
bilişim teknolojisi 
sınıflarından ve bu 
sınıflarda yer alan 
bilişim teknolojisi 
araçlarından Özellikle 
çevre halkının yarar
landırılmasını sağla 
yacak. Bu faaliyetleri 
izleyip denetleyerek 
etkin kullanılması 
için her türlü tedbiri 
alacak. Okul müdür
lükleri de, bilişim 
teknolojisi sınıfların
dan amaca uygun, 
etkin, verimli ve 
yaygın şekilde 
yararlanılmasını 
sağlayacak. Okul 
idarecileri bilgisa
yarların sürekli işler 
vaziyette kalmasını 
temin edecek. 
İdareciler; öğretmen, 
öğrenci ile vatan
daşların ihtiyaç 
duyduğu eğitim için 
gerekli tedbirleri 
de alacak.

Erdoğan;‘Türkiye’yi çaresiz 
mürettebatın elinden aldık'
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, ikti
darı devraldıklarında 
Türkiye'nin fırtınada 
sürüklenmiş ve gird
aba yakalanmış'bir 
gemi gibi olduğunu \ 
ifade ederek, "Biz 
geldik Türkiye'yj, 
milletimizi o çaresiz \ 
mürettebatın elinden 
kurtardık" dedi.
Deniz Ticaret 
Odasının (DTO): 
Şubat ayı mecliş 
toplantısında . 
konuşan Başbakan 
Erdoğan, iktidarı 
devraldıklarında tüm 
sektörlerin temsilci
leriyle bir araya gelip 
sorunlarına çözüm 
üretmek için çalıştık
larını anlattı.
Erdoğan, bu alarmda 
dünyadaki tırmanışla 
Türkiye'nin tırmanışı 
arasında fark olduğu 
nu, dünyanın bu 
tırmanışta yorgun, 
Türkiye'nin ise 
dinamik olarak çok 
daha hızlı geliştiğini 
kaydetti.
Başbakan Erdoğan, 
"Türkiye birkaç yıl 
öncesine kadar... 
Bazen rotasını şaşı 
ran kaptanlar olur, 
aynen bunların elin 
de kalmış. Yol hari
tası, pusulası bulun
mayan bu kaptanlar 

ABONE ODDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

gibi hükümetler elin 
de çök zaman kay- 
betti/Ekonomik, siya 
si ve sosyal olarak 
çök büyük kayba 
uğradı" dedi. 
Milletvekili Cengiz 
Kâptaıiıoğlu'nun 
denizcilik sek
törünün Türkiye'ye 
en büyük katkıyı 
sağlayacak sektör 
otacağinı ifade ettiği
ni ve bü konuda da 
haklı çıktığını anla
tan Erdbğan, şunları 
söyledi) 
"İktidarı devraldığı 
mızda Türkiye fırtına
da sürüklenmiş, 
girdaba' yakalanmış 
bir gemi gibiydi. Biz 
geldik Türkiye'yi, ■ 
milletimizi o çaresiz 
mürettebatın elinden 
kurtardık.
Geminin rotasını 
doğru yola koyup 
karaya'çıkardık 
Bitti mi? Dahâ ala
cağımız yol var. 
Çok mesafe var. 
Kıyıya yanaştık. İkti
darımızla birlikte 
hamdolsun denizci 
diliyle (Yelkenler 
fora) dedik. Şimdi 
millet olarak 7'den 
70'e yeniden huzurlu 
günlere doğru yel 
ken açmanın heye
canını ve mutlu
luğunu yaşıyoruz."
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Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı arttı
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
'mortgage' 
tasarısının Türk mali 
sisteminin en büyük 
reformlarından biri 
olduğunu söyledi. 
Devlet Bakanı Şener, 
TBMM'de görüşülen 
Mortgage (Ucuz 
konut-Tutsat) 
tasarısının geneli ile 
ilgili milletvekillerinin 
soru ve eleştirilerini 
cevaplandırırken, 
"Bu tasan, Türk 
mali sisteminin en

I büyük reformlarından 
biridir. Herhangi bir 
yasal düzenlemeden 
öt&, konut edinmeyle 
bag/antüı bir kredi len 
dirme m ekanizmanı 
nıh devreye sokul
masından (öte, doğru
dan doğruy a Türk 
mali sisteminin 
derinden etk ileyecek 
bir büyük reforma 
bu tasarı kanunlaş 
tığı takdirde imza 
atmış olacağız" 
diye konuştu.
Bu yasanın hiçbir 
hükümet döneminde 
Meclis'e gelmediğin i 
belirten Bakan Şener, 
"Ekonomik iklimin 
müsait olması laı:ım 
dı. Buna bağlı olarak 
bazı mekanizmalann 
geliştirilmiş olması 
gerekirdi. Bu koşullar 
yerine gelmediği için, 
ülkede uygun a tmos
fer ortaya çıkmadığı 
için daha önceki 
hükümetler dönemin 
de mortgage sistemi
nin yürürlüğe girme
si, yasalaşması 
mümkün olmamıştır" 
ifadelerini kullandı.
İstikrar programları 
neticesinde sürdü 
rülebilir bir büyüme 
oranına ulaşıldığını, 
enflasyonun 3 yıldır 
tek haneli rakamlara 
indiğini, bankacılık 
sektöründe ve finans

“Sendikalar üyelerine borç vermesin”
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK), işçi 
sendikalarının 
üyelerine ve çalışan
larına borç verme
sine karşı çıktı. 
Sendikalar ile Toplu 
İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Yasa 
Tasarı taslaklarına 
ilişkin görüşlerini 
bir rapor halinde 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına

en lıiiâ reformlardan biri'

piyasalarında çok 
olumlu gelişmelerin 
ortaya çıktığını, 
bunun için de bu 
yasanın gündeme 
getirildiğini belirten 
Bakan Şener, 
"Yasalaştığı takdirde 
vatandaşlarımızın 
mortgage sistemi 
çerçevesinde konut 
kredileri almaları 
imkan dahiline gire
cektir. Ancak bu 
düzenlemeyi sadece 
konut edindirmede 
bir kolaylık olarak 
değerlendirmek, 
bunun dışındaki etki
lerini yok saymak bu 
yasayla ne yap
tığınızın anlaşıl
masını engellemek 
demektir" diye 
konuştu.
Bakarı Şener, bu 
yasayla birlikte 
herkesin ev 
sahibi olabileceğini 
ancak bunun bazı 
kuralları olacağını 
ifade etti.
"Bu yürürlüğe 
girdiği takdirde konut 
edinmek isteyen 
vatandaşlarımız ev 
sahibi olacaklardır" 
diyen Bakan Şener, 
"Konut edinmeyle 
ilgili kendi mali güç
lerini aşan bir finans
man gücüne sahip 
olacaklardır. 
Mekanizma gayet 
sadedir. Bugünkü 

ileten TİSK, 
Sendikalar Kanunu 
Yasa Tasarısı 
Taslağı'nın "sendika 
lârın ve konfederas 
yonların giderleriyle" 
ilgili bölümünde 
yapılması öngörülen 
değişikliğe 
karşı olumsuz 
görüş bildirdi. 
Taslağın ilgili mad
desinde "sendika ve 
konfederasyonların 
gelirlerini tüzüklerine 
ve genel kurulda

konut sistemine ben
zeyen şekilde sabit
tir.
Sahip olacakları 
konutu görecekler, 
eski ve yeni olması 
konusunda konutun 
farkı yoktur, beğene 
çeklerdir ve fiyatını 
belirleyeceklerdir, 
bunu satın alabilmek 
için belli bir miktar 
peşin ödeyeceklerdir, 
kalan kısmını da ban 
kadan kredi olarak 
temin edeceklerdir. 
Hiç parası olmayan, 
tamamını bankadan 
alamayacaktır. Bu 
kanunla belirlen
memiştir. 100 bin 
YTL değerindeki bir 
konutu edinmek 
istiyorsa, örneğin 
yüzde 25'i tutarında 
bir tutar kendisi 
tarafından karşı lana 
çaktır. Kalan tutar 
75-80 YTL tutarında. 
Gidecektir, herhangi 
bir banka veya finans 
kuruluşundan bu 
konutu peşin fiyatına 
alacaktır, içine girip 
yerleşecektir.
Otururken de almış 
olduğu krediyi tak
sitler halinde ödeye
ceklerdir. Burada 
önemli olan nokta 
şudur. İlk bakışta 
mekanizma, şu anda
ki konut kredi
lerinden farklı 
görünmüyor" dedi.

kabul edilmiş 
bütçe esaslarına 
göre kullan
abilmelerinin" 
hükme bağlandığına 
işaret edilen 
raporda, mevcut 

yasada yer alan 
tüm kısıtlamaların 
ve bu bağlamda 
sendikaların 
üyelerine ve çalışan
larına borç vermeleri
ni engelleyen 
hükmün de 
kaldırıldığı belirtildi.

Türkiye'yi ziyaret 
eden yabancıların 
sayısı, Ocak ayında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 7,1 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
bu yıl Ocak ayına 
ilişkin "Giriş-Çıkış 
Yapan Ziyaretçileri" 
açıkladı. 
Buna göre Ocak'ta, 
geçen yılın aynı 
ayına göre giriş 
yapan yabancı 
ziyaretçi sayısı yüzde 
7,1 oranında artarak 
714 bin 425 kişi 
olarak gerçekleşti. 
Bu rakam geçen yıl 
Ocak ayında 667 bin 
337 kişi olmuştu. 
Giriş yollarına 
bakıldığında, geçen 
yılın aynı ayına göre 
denizyolunda yüzde 
18,3, havayolunda 
yüzde 11 ve demir 
yolunda yüzde 22,4 
artış oldu.

Dışandan getirilecek 
elektronik eşyaya ek ödeme

Ticari ithalat amacı 
dışında yurt dışından 
getirilecek televiz 
yon, radyo, video, 
video kamera ve 
uydu alıcıları gibi 
eşyalardan bu yıl 
içinde ve bir defaya 
mahsus olmak 
üzere 10 Avro ile 
2J5 Avro arasında 
değişen tutarlarda 
ücret alınacak. 
Bakanlar Kurulu'nun 
dünkü Resmi 
Gazete'de yayım
lanan Kararı, renkli 
ve siyah beyaz 
televizyonlar ile 
radyolar, videolar, 
video kameralar, 
televizyon uydu alıcı 
cihazları, birleşik 
cihazlar, tüner 
kartları ve

5 İlçe Emnıvel talış Emniyet IIuMuşim donu jtunıldu
Bursa'nın, Gürsu, 
Kayseri'nin Hacılar, 
İncesu ve Yeşilhisar 
ile Trabzon'un 
Maçka ilçelerindeki

Milliyet ayrımına 
bakıldığında ise 
geçen yılın aynı 
ayına göre giriş 
yapan ilk on ülke 
sıralamasında 
Almanya yine 
birinci oldu. Bu 
ülkeyi, sırasıyla 
Bulgaristan, Rusya, 
Gürcistan, Iran, 
Azerbaycan, 
İngiltere, Suriye, 

bunların dışında 
kalan radyo- 
televizyon yayını 
almaya yarayan 
diğer her türlü 
cihazı kapsayacak. 
Bu arada Bakanlar 
Kurulu Kararları ile 
geçmiş yıllarda da, 

emniyet amirlikleri, 
ilçe emniyet müdür
lüklerine 
dönüştürüldü. 
Konuya ilişkin

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

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

Fransa ve 
Ukrayna izledi. 
Türkiye'den çıkış 
yapan yabancı 
ziyaretçi sayısında 
da geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
13,3 oranında artış 
oldu. Ocakta, çıkış 
yapan yabancı 
ziyaretçi sayısı 809 
bin 424 kişi olarak 
belirlendi 

o yıla mahsus 
olmak üzere ticari 
ithalat dışında 
yurt dışından 
getirilen elektronik 
cihazlar için 
ücret adı altında 
ek ödeme zorunlu
luğu getirilmişti.

Bakanlar Kurulu 
kararı Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.

www.tema.oig.tr

http://www.tema.oig.tr
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Bursa’da travesti dehşet saçtı Firari sürüciiyü kırık cam parçaları ele verdi
Bursa’da, tıraş olmak 
için kuaföre giden 
AIDS'ti olduğu 
gerekçesiyle aynı 
yerde tıraş olmak 
istemeyen TEKEL 
büfesi sahibini 
bıçaklayan travesti 
kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
llçesi'ne bağlı 
Çiftehavuzlar 
Mahallesi Güçlü 
Caddesi üzerindeki 
bir kuaför salonuna 
gelen travesti B.T. 
(25), aynı yerde 
tıraş olan Yener ö. 
(46) ile tartışmaya 
başladı. B.T.'nin 
kamuoyunda 
AIDS virüsü 
taşıdığının bilindiğini 
belirten Yener 
Öztürk, kan 
yoluyla çok 
kolaylıkla buluşan 
virüs sebebiyle 
işyeri sahibine 
hastalıklı genci 
işyerine almamasını 
söyledi. Müşterilerin 
itirazı üzerine kuaför 
salonuna sokul
mayan B.T, evinden

Deprem Doğu illerini sarstı
Diyarbakır, Malatya, 
Batman ve Tunceli'de 
hissedilen bir 
deprem oldu. Avrupa 
Sismoloji Enstitüsü 
depremin büyük
lüğünü 5.6 olarak 
açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, 
depremin merkez 
üssünün Elazığ 
Sivrice olduğunu ve 
şidetinin 5.5'e yakın 
olduğunu açıkladı. 
Batman'da dün saat 
13.10 sıralarında 
hissedilen depremde 
esnaf ve vatandaşlar 
evlerini ter ketti.

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kürbanlıklarunızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

aldığı ekmek bıçağıy
la yeniden kuaför 
salonuna geldi. 
Şahıslara 'Ne bakı 
yorsunuz?' diyerek 
tepki gösteren B.T, 
Yener Ö.'yü kalça 
sından bıçakladı 
Ekmek bıçağıyla 
travestinin kendisine 
saldırıp bıçakladığını 
belirten Yener Ö, 
"Mahallemizde bu 
tür insanları istemi 
yoruz" diye konuştu. 
Öte yandan, travesti- 
den şikayetçi oldu 
ğunu belirten dükkan 
sahibi ise "Ekmek 

Batman'da 13.10 
sıralarında hissedilen 
depremde esnaf

dükkanlarını boşal
tarak sokaklara 
döküldü. Deprem 
üst üste iki kez

bıçağıyla güpe gün 
düz mekan basıyor
lar, yetkililerden bu 
tür şahıslar için 
önlem almalarını 
istiyoruz" dedi. 
Olay yerine polis 
ekipleri ve 112 acil 
ekipleri çağrıldı. 
Ancak ambulansın 
gecikmesi üzerine 
vatandaşlar kan 
kaybeden Yener 
Ö.'yü özel bir otomo
bile bindirerek 
hastaneye götürdü. 
Olay yerinden kaçan 
B.T.'nin aranmasına 
devam ediliyor.

hissedildi. 
Vatandaşlar büyük 
korku içinde açık 
alanlarda toplandı. 
Batman'da Gülistan 
ve SSK Caddesi'nde 
sarsıntı daha yoğun 
yaşandı.

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Bursa’da, kamyo
netiyle bir şahsa 
çarpıp ölümüne neden 
olduktan sonra olay 
yerinden kaçan firari 
sürücü, jandarma 
ekiplerinin cam 
talebinde bulunan 
vatandaşlar üzerinde 
yaptığı araştırma 
sonucunda yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
3 gün önce merkez 
Nilüfer llçesi'ne bağlı 
Bursa-lzmir Karayolu 
18. kilometresinde 
meydana gelen kaza
da, 16 F 8737 plakalı 
kamyonetiyle İzmir 
istikametinden 
Bursa istikametine 
seyreden 2 çocuk

Tofaş, 2 bin 500 yeni eleman alıyor
Türkiye'nin en büyük 
otomobil fabrikası 
olan Tofaş, 2007 
yılında hayata 
geçireceği 2 yeni 
projeyle büyümesini 
sürdürüyor.
Italyan Fiat'ın Bursa 
fabrikasında çalışan 
toplam 4 bin 500 
mühendis ve işçiye 
ilave olarak bu yıl 
içerisinde yaklaşık 
2 bin 500 kişi 
daha işe alınarak, 
2008 yılında rekor 
üretim ve eleman 
sayısına ulaşılacak. 
Türk Iş'e bağlı 
Türk Metal Bursa 3. 
Nolu Şube Başkanı 
Mesut Gezer, işçi 
atımlarının büyük 
bir bölümünün 
tamamlandığını 
ancak yıl sonuna 
kadar oluşturulan 
havuzdan eleman 
çağrılmaya devam 
edileceğini belirterek, 
"Tofaş, Türk 
otomotiv sanayinin

Öğretmen adaylarına 150 YTL burs
Milli Eğitim 
Bakanlığı adına 
öğretmen ve 
eğitim uzmanı 
yetiştiren yüksek 
öğretim kurumla 
rında öğrenim 
gören burslu 
öğrencilere 
1 Ocak 2007 
tarihinden geçerli 
olmak üzere ayda 
150 YTL burs 
verilecek.
Bakanlar Kurulu'nun 
konuya ilişkin kararı, 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.

babası nakliyeci 
Mehmet D. (40), yolu 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 50 
yaşlarında bir erkek 
şahsa çarparak olay 
yerinden kaçtı. 
Mehmet D.'nin 
çarptığı şahıs olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, firar 
eden sürücüden 
geriye kamyonetten 
düşen kırık cam 
parçaları kaldı. 
Kamyonetin marka 
modelini tespit eden 
jandarma ekipleri, 
olaydan 2 gün sonra 
aynı modelde araçlar 
için yapılan cam 
taleplerinin tamamını 

en büyük kuru
luşudur. Bu kuruluş
ta Nisan-M ay ıs 
aylarında başlayacak 
Linea modeli için 
yeni bir oluşum içine 
girildi. 2008 yılında 
üretimine başlanacak 
ortak ticari araç 
projesi MCV üretimi 
için de eleman 
ihtiyacı doğuyor. 
Tofaş'ta oluşturulan 
havuzdan, firmanın 
kriterlerine uyan 
arkadaşlar, mülakat
lar sonrasında iş başı 
yaptırılıyor" dedi. 
Yeni projeler için 2 
bin civarında kişinin 
işe alındığını hatırla
tan Gezer, "Mart 
ayından itibaren 
yem arkadaşlar 
işbaşı yapacak. 
Daha önceki dönem
lerde işyerimizden 
ayrılan arkadaşların 
büyük bir kısmı zaten 
şu anda otomotiv 
sektöründe önemli 
firmalarda çalışıyor.

incelemeye aldı. 
Beşyol'daki bir 
camcıdan aynı 
model hasarlı bir 
kamyonete cam 
takıldığını 
tespit eden ekipler, 
Mehmet D.'yi evinde 
gözaltına aldı. 
Jandarma ekiplerini 
karşısında 
gördüğünde 
şaşkına dönen firari 
sürücünün, pişman 
olduğunu ve vicdan 
azabı çektiğini 
söylediği belirtildi. 
İfadesi alındıktan 
sonra adliyeye 
çıkarılan Mehmet 
D. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Ancak Tofaş bir 
kadirşinaslık örneği 
göstererek bu eski 
arkadaşlarımıza biz
imle birlikte yeniden 
çalışıp çalışmak 
istemediklerini soru 
yor. Durumu Tofaş'ta 
çalışmaya uygun 
arkadaşlarımız da 
yeniden aramıza 
dönüyor.
Askerlik gibi çeşitli 
sebeplerle kısa bir 
süre önce ayrılan 
arkadaşlar da tekrar 
{^yerimize geliyor. 
Tofaş'ın çalışma 
prensiplerini bilen 
arkadaşlarımızın 
şirkete tekrar uyum
ları çok daha kolay 
oluyor. 2007 yılı 
sonuna kadar yeni 
eleman ahmları 
devam edecek.
2008 yılında yaklaşık 
7 bin kişiyle Tofaş, 
üretim ve çalışan 
bakımından rekor 
kıracak" diye 
konuştu.
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24 saatte 10 bin ayıplı site açılıyor
Dünyada 24 saatte 10 bin cinsel içerikli internet sitesi açılıyor. Yeterince 

denetlemeyen bu siteler için filtre uygulamaları yüzde 100 çözüm getirmiyor.
Tüm Internet Evleri 
Derneği Başkanı 
Yusuf Andiç, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye’de 18 
bine yakın internet 
kafe bulunduğunu, 
bunlardan ancak 
15 bininin ruhsatlı 
olduğunu söyledi. 
Son aylarda özellikle 
çocuk pornosu 
olaylarının ardından 
internet kafelere 
yönelik operasyon
ların arttığını belirten 
Andiç, daha önce 
ayda 2 kez yapılan 
denetimlerin 4’e 
çıkarıldığını 
anımsattı. 
Denetimlerde 
herhangi bir sorun 
olmadığını anlatan 
Andiç, ancak başta 
porno içerikli olmak 
üzere sakıncalı 
sitelere erişimi 
engellemeye yönelik 
tedbirlerde sıkıntının 
olduğunu vurguladı. 
Elektronik ortamda 
işlenen suçların 
önlenmesi ile ilgili

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

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

IACİL 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 Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazan’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 atarı makineleriyle satılık dükkan. 

S Önünde 115 m2 Bahçeli1 K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

i 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.

SEKER SİGORTA
| Mac/de ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

2559 ve 2937 
sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılması
na ilişkin tasarının 
TBMM’ne sevk 
edildiğini anımsatan 
Andiç, "Yapılan 
değişiklikle 
Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı 
adı altında oluşturu
lacak ekip interneti 
izleyecek, gerekli 
şikayetleri alıp 
suç teşkil eden 
yayınların

durdurulması için 
site sahibini 
uyaracak. Eğer 
3 gün içerisinde dur
durulmazsa site 
kapatılacak" dedi. 
Kanunun uygulan
abilirliği konusunda 
ciddi sıkıntıların ola
cağını kaydeden 
Andaç, şöyle konuş
tu: "Dünyada günde 
10 bin porno içerikli 
site kuruluyor. Bir 
dakikada site 
yaparak yayına veri 

lebiliyor? Bunun 
takip edilmesi 
çok zor. Filtre 
uygulaması da 
yüzde 100 çözüm 
getirmiyor. Bunun 
takibi nasıl olacak? 
Sorun, ancak 
merkezden 
çözümlenebilir. 
İnternetin Türkiye’ye 
girdiği bir hat var. 
Bu hatta Telekomda. 
Eğer bu hattın başına 
bir filtre koyarsanız o 
zaman zararlı bir 
içerik varsa hiç 
kimse giremez ve 
sıkıntı çözümlenmiş 
olur. Ancak, bu kez 
de sansürcü kuruluş 
olmaktan korkuluyor. 
Bu konuda hiçbir 
kurum sorumluluk 
almak istemiyor." 
Türkiye’de ruhsatları 
olmayıp da internet 
kafe gibi hizmet 
veren salonları 
bulunduğuna dikkat 
çeken Andiç, Andiç, 
"Bu tarz yerlere de 
kurallar getirilmeli" 
dedi.

Emekli Sandığı 
otellerine inceleme
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Sağlık Korniş 
yonu, Emekli Sandı 
ğı'na bağlı otellerin 
kiralanması ve işle 
tilmesirıe ilişkin işlem 
ler hakkında suç du 
yurusunda bulunma 
kararı aldı.
Komisyon, konu 
hakkında Meclis'te 
genel görüşme açıl
masını da isteyecek. 
Sağlık Komisyonu, 
Emekli Sandığı'na 
bağlı otel ve gayri- 
menkullerin işletilme
si konusunda Sayış 
tay'dan istediği dene
tim raporunu görüştü. 
Sayıştay raporunda, 
otel ve gayrimenkul- 
lerin değerlendirilme
si sırasında hukuki 
olmayan işlemler ile 
yönetmeliklere aykırı 
ihaleler yapıldığı 
tespit edilmişti.
Milletvekilleri 
raporun gereğinin 
yapılmasını önerdi. 
Bunun üzerine 
komisyon, görevi 
kötüye kullandıkları 
ve kamuyu zarara 
uğrattıkları gerekçe
siyle ilgililer hakkında 
Cumhuriyet Savcılı 
ğı'na suç duyurusun
da bulunulmasını 
kararlaştırdı.

Felaket, Türkiye’ye 
Akdeniz’den girecek

Küresel ısınmanın 
dünyada en çok 
etkilediği bölgelerin 
başında gelen Akdeniz 
Havzası'nda bitkilerin 
yarısı yok olacak. 
Bölgedeki iklim 
değişikliği diğer böl
geleri de vuracak. 
Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı-Türkiye’nin 
(WWF-Türkiye) 
raporuna göre, 45 bin 
kilometrelik kıyı şeridi, 
ılık, kuru yaz iklimiyle 
dünyanın en sevilen 
tatil yeri olan Akdeniz, 
dünya turizminde tur
istlerin yüzde 30'unun 
tercih ettiği en önemli 
turizm bölgesi 
özelliğini taşıyor. 
İklim değişikliği 
çerçevesinde 20-50 yıl 
içinde 2 derecelik 
sıcaklık artışının ciddi 
anlamda etkileyeceği 
Akdeniz ve Türkiye'de 
Konya Ovası, dünya 
üzerinde küresel 
ısınmadan en fazla 
etkilenecek bölgelerin 
başında geliyor.
2 DERECELİK 
ARTIŞIN ANLAMI 
Sadece 2 derecelik 
artışın Akdeniz'i 
adeta cehenneme 
çevireceği belirtiliyor. 
2 derecelik artış sonu
cunda Akdeniz iklimi 
daha da ısınacak, 
kuraklık geniş ölçüde 
hissedilecek.
Bu artış Kuzey İtalya 
ve Türkiye gibi denizin 
hafifletici etkisinden 
uzak kalan iç kesim
lerde 5 derecelik artış 
olarak hissedilecek. 
Akdeniz’de yıllık yağış 
miktarının düşmesi, yıl 
boyunca kurak zaman
ların değişmesi ve 
uzaması, yangın 
tehlikesinin altı haf
taya kadar uzaması 
bekleniyor. Bu durum 
turizmi ciddi anlamda 
etkileyecek.
Sıcaklık ve kuraklık 
yüzünden tarımsal 
üretimin olumsuz 
etkileneceği, fasulye, 
soya fasulyesi ve mer
cimek gibi ürünlerin 
veriminin düşeceği

belirtiliyor.
İklim değişikliği 
Türkiye'de Akdeniz 
Havzası'm kuraklıkla 
vuracak. Mevcut 
etkisiyle bile tüm 
Akdeniz Havzası’nda 
yağışlar son 25 yılda 
yüzde 20 azaldı ve 
daha da azalacak. 
2050'd e Akdeniz’de 
deniz seviyesinin 20- 
40 santimetre oranın
da artması bekleniyor. 
Bu durumdan en çok 
zarar görecek yerler, 
Türkiye ve Cezayir 
gibi ülkeler ve 
deltaları olacak.
Küresel ısınma, 
Akdeniz’in dağlık alan
larındaki bitkilerin 
yansının kaybına yol 
açacak. Bu durum 
özellikle Ispanya ve 
Fransa’da daha vahim 
sonuçlara bitki tür
lerinin yüzde 80 
oranında kaybolması
na neden olacak. 
SUYA HASRET 
KALACAĞIZ 
Küresel ısınma 
Türkiye'yi sıcak 
dalgalarının süresinin 
altı haftaya 
uzamasıyla etkileye
cek. Yangın tehlikesi 
ve kurak günlerin 
sayısı üç haftayı 
aşacak.
Türkiye, tarım 
politikasını, 
sulama tekniklerini 
değiştirmezse, iklim 
değişikliğinin de 
etkisiyle susuzluk 
tehlikesiyle karşı 
karşıya kalacak. 
Türkiye bu gidişle 
su fakiri ülkeler 
arasına girecek. 
Giderek azalan 
yağışlar, kaçak su 
kullanımı ve yer 
altı suyuna olan 
yoğun talep sonucu 
yer altı su seviyeleri 
hızla düşüyor.
Yer altı kaynaklarında 
eksilen tatlı suyun 
yerine tuzlu su girişi 
olmakta, bunun 
etkisiyle yer altı 
suları nicelik ve 
nitelik olarak sürekli 
bozuluyor.
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Ülkemizde 100 koruyucu aile var
Türkiye'de 20 bin 
çocuğun koruma 
altına alınması 
gerekiyor, oysa 
koruyucu aile sayısı 
sadece binde kalıyor.. 
Koruyucu aile 
sisteminin yaygın
laştığı kentler arasın
da İzmir ve Kayseri 
öne çıkıyor. • 
Bu yıl, 3 bin çocuğun 
daha koruyucu 
aileye kavuşması 
hedefleniyor.
Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu İl 
Müdürleri toplantısı 
Ankara'da yapıldı. 
Toplantıda çoklu 
bakımın çocuğun 
gelişimine olan 
olumsuz etkisi 
vurgulandı. Kurum

bakımı ise seçenekler 
arasında son 
sırada yer aldı.
Çocuk bakımına 
ilişkin rakamlar 
da oldukça 
düşündürücü. 
Ülkemizde 20 bin 
çocuğa koruma 
kararı verildi, ancak 
koruyucu aile sayısı 
sadece bin.
Hedef ise 3 bin 
çocuğun koruyucu 
aile yanına 
yerleştirilmesi. 
Koruyucu ailelere 
700 YTL'ye varan 
destek sağlanıyor. 
"Gönüllülüğü 
profesyonel hale 
getirmeliyiz. 
Kuruluşlarla ilgilenen 
gönüllüler belli 
eğitimden geçmeli,

çocuklarla belirli 
süre ilgilenmeli, 
3 gün gelip başını 
okşayan bir daha 
uğramayan, çocukları 
giydiren bir daha 
uğramayan, her

dönüş çocuklar 
için derin hayal 
kırıklılığı biz onlara 
sürdürülebilir 
güven duyacakları 
yetişkinlerle 
geliştirmeliyiz."

Tarımsal kredilerde geri dönüş oranı yüzde 98
Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci 
Ali Babacan, tarımsal 
kredilerde geri dönüş 
oranının yüzde 98 
olduğunu belirterek, 
''Yüksek ödeme 
oranı çiftçilerimizin 
ne kadar dürüst ve 
borcuna sadık olduk
larının en önemli 
ölçüsü. Yeter ki uygu
lamada aynı ciddiyeti, 
kararlılığı gösterelim" 
dedi
Ziraat Bankası'nın 4 
yıllık faaliyetleriyle 
ilgili düzenlenen

basın toplantısının 
ardından soruları 
yanıtlayan Babacan, 
kendilerinin hüküme 
te geldiklerinde son 
kez yapılandırma 
yaptıklarını açıkladık
larını, ciddi ve ilkeli

DEVREN SATILIK
DM SATILIK 

ÇOCUK GİYİM MAĞAZASI

olunması sayesinde 
artık herkesin ödeye
bileceği kadar kredi 
aldığını anlattı.
Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Can Akın 
Çağlar ise 672 milyon 
YTL tutarındaki tarım
sal kredide yapılan 
dırmaya-gidildiğini, 
bunun yüzde 84'ünün 
tahsil edilmiş durum
da olduğunu, 46 bin 
kişinin takipte 
olduğunu ve stok ala
cağın 121 milyon YTL 
düzeyinde bulun
duğunu açıkladı. 
Uluslararası 
bankacılık kriterlerini 
kapsayan "Basel-

2"ye uyum sürecine 
girildiğini hatırlatan 
Babacan, şunları kay
detti: "İnsanlarımızın, 
firmalarımızın tek tek 
tkçRjI’ <atNr 
çok önemli. Bunların 
artık kayıtları tutula
cak. Bütün bankalar 
bunları izleyecek.
Bundan 10 sene son 
ra kayıtlara dönüp 
bakacaklar. Dolayı 
sıyla tüm vatandaş 
(arımızın daha temiz 
bir kredi geçmişi 
kazanmasına da 
yardımcı oluyoruz. 
"Kamu bankacılığının 
sistem içinde payının 
ne olması gerektiği 
yönünde bir hedefleri 
bulunmadığını 
belirten Bakan Baba 
can, bankacılık sek
töründe özel sektör 
ağırlıklı bir yapıya 
doğru gitmek istedik
lerinin en kuvvetli 
sinyalini verdiklerini 
vurguladı.

Serbest Kürsü
Naci PEHLİVAN 

Emekli Öğretmen 
Ağaç mevsimi gelirken..

Cumhuriyet Mahallesi’ne giderken Yeni 
Mahalle yokuşunun Topçular Mahallesi’ne 
sapıldığı yerde Can Bakkalı vardı. Şu an 
harabe şeklinde duruyor. Sahibini eskiden 
Cumhuriyet Mahallesi’nde oturanlar tanır. 
Toparlak, şişmanca, kırmızı yüzlü sevimli 
binişiydi. Bakkal dükkanında mahalleye bir 
kaç ekmek satarak geçiniyordu herhalde.

Çevre yolu yapılınca daha çok tanıdım 
ben onu. Boş zamanlarında kavşakta bulu
nan iki yol arasındaki araziyi temizler, sonra 
aşağıya toprak kaymaması için setler 
yapardı.

Ağaç dikim mevsimi gelince nereden bul
duysa çınar ağaçları, dut ve zeytin fidanları 
dikti. Hatta zaman zaman oralara bakla da 
dikerdi. Otobüs kavşağa gelince herkes ona 
bakar herhalde içinden de taktir ederdi. 
Ama hiçbirimiz bir gün gidipte hatırını sor
madık. O yılmadı. Yazın pet şişelere su 
doldurur, yaşlı ve şişman haliyle onları 
sulardı. Sanırım vefat etti ki evi harabe 
halinde. Otobüsle her çıkışımda gözlerim 
hep onu arar.

Bu günlerde küresel ısınmadan 
bahsediliyor. Hepimiz tehlikenin geldiğinin 
farkındayız. Ama elimizle bir avuç toprağı 
kazıpta bir fidan veya iki tohum ekmekten 
aciziz. Hepimiz yeşil özlemi, temiz çevre 
özlemi içindeyiz ama, çevremizin ne halde 
olduğunu hepimiz görüyoruz.

Bir de yapanları takdir etmemek vefa
sızlığımız var. Yaşlı adam sağ iken, ağaçlan 
dikerken hiç birimiz ilgilenmedik. Zaten di
kilen ağaçları söküldü. Yerine çim ekildi. 
Acaba belediyemiz büyük işlerinin yanında 
bu konuya eğilip de; “Bu ağaçlar falanca 
tarafından dikilmiştir.” diye bir tabela astıra- 
maz mı?

İlgililerden ve Gemlik halkından bu 
duyarlılığı bekliyorum.

Harcamalar vergi 
geliriyle finanse ediliyor

0.535 834 42 50
ELEMANLAR ARANIYOR

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

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

Bilgisayarkullanabilen 
KASİYER BAYAN ELEMAN 
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
MAMMA MIA PİZZERIA 

HL Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMUK

www.elkoyun.com

www.tema.org.tr

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik otomatik 

Kömürlü Kat Kalorifer 
Kazanı sahibinden satılıktır

513 96 83 GEMLİK

Gelir İdaresi Başkanı 
Osman Arıoğlu, vergi 
toplama konusunda 
getirilen yeni anlayış 
ve yapılan düzen
lemelerle Türkiye'nin 
son 5 yıldır hem 
büyüyen hem de 
kamu harcamalarını 
vergi gelirleriyle 
finanse etme oranını 
artıran bir yapıya 
kavuştuğunu bildirdi. 
Arıoğlu, Vergi Haftası 
dolayısıyla İzmir Vergi 
Dairesi Başkanlığı 
tarafından İzmir Eko 
nomi Üniversitesinin 
ev sahipliğinde ger 
çekleştirilen "Türki 
ye'de vergiler çok 
mu yüksek" konulu 
panel de yaptığı 
konuşmada, idare 
olarak öncelikle 
mükelleflere olan 
bakışlarını değiştirdik
lerini ve artık mükellef 
leri hesap sorulması 
gereken kişiler olmak

yerine birer ortak 
olarak gördüklerini 
dile getirerek, bunun 
Türkiye'de vergiye 
bakış açısından bir 
ezberi de bozduğunu 
belirtti.
"Vergi oranlarını artır
madan vergi toplama 
oranını artırmayı 
amaçlıyoruz" diyen 
Arıoğlu, verginin 
ancak bir ekonomik 
aktivite sonucunda 
oluşacağının unutul
maması gerektiğine 
işaret etti. Arıoğlu, 
bu anlayıştan 
hareketle 
sürekli olarak 
"Ar-Ge'yi nasıl teşvik 
edebiliriz, yabancı 
yatırımcıyı nasıl çe 
keriz, rekabet gücünü 
nasıl artırabiliriz, iş 
gücü üzerindeki yükü 
dengeleri bozmadan 
ne kadar aşağı çeke 
rlz" diye düşündük
lerini belirtti.

‘GemlikKörfez’intemette www.gemilMgazete$i.cöıiı

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Meşrubat kemilderi zayıflatıyor
Barış Güler’in 
kaleminden 7 YAŞ

Ege Üniversitesi 
(EÜ) Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı, 
Endokrinoloji ve 
Metabolizma 
Hastalıkları Bilim 
Dalı öğretim üyesi 
Doç. Dr. Damla 

■Gökşen, meşrubat- ' 
ların çocuk beslen
mesinde süt ve süt 
ürünlerinin yerini 
almasının, kalsiyum 
kaybına neden 
olduğunu bildirdi. 
Gökşen, uzun süreli 
kötü beslenme, nor
malin üzerinde fizik
sel aktivite ve sigara 
içiminin, kemik 
gelişimini engelledi 
ğini belirterek, 
çocukluk döneminde 
kazanılan beslenme 
alışkanlıklarının öne
mini vurguladı. 
Fosfor içeren gazlı 
içeceklerin, kemik
lerden kalsiyum kay
bına neden olduğunu 
kaydeden Gökşen, 
gazlı içeceklerin ye 
rine süt, su ve ayran 
içilmesini önerdi.

Sezon Sonu Gözyaşı
Boşalmış kamp yeri sessiz sedasız 
Aşikar mahsundur nazsız edasız. 
Mevsim çabuk geçti, sezon vefasız 
Yine kaldım martılarla başbaşa.

Rüzgar eser 'nerede bunlar ’ der gibi t 
Dolaşırım kıyılarda el gibi, 
Hüzün başlar gözyaşlarını sel gibi 
Yine kaldım martılarla başbaşa.

Böyle garip olur sevenin hali
Veda için bir el sallayın bari 
Bir türkü dostu edemedim o yari 
Yine kaldım martılarla başbaşa.

Söyledim de anlamadım dilimden 
Şiirler söylerdim sazın telinden 
Boğulurum gözyaşımın selinden 
Yine kaldım martılarla başbaşa.

Çocukluk ve ergenlik 
döneminde kemik 
gelişiminin en iyi 
dereceye ulaş
masının, ileri yaşlar
da kemik erimesi 
(osteoporoz) 
hastalığı riskini azal
tacağını ifade eden' 
Gökşen, osteo- 
porozun önlenebilir 
ve tedavi edilebilir 
bir hastalık 
olduğunu kaydetti. 
Çocukluk ve ergen
likte kuvvetli kemik 
yapısı oluşmasının, 
ileri yaşlarda kemik 
kaybı ve osteo- 
porozu engellemek 
için depoya yeterli 
miktarda kemik 
konulması anlamına 
geldiğini belirten 
Gökşen, 
"Meşrubatlar kemik
ten kalsiyum çalıyor. 
Çocuk beslen
mesinde meşrubat
ların süt ve süt ürün
lerinin yerini alması, 
kalsiyum kaybına 
neden oluyor" 
bilgisine yer verdi.

ÇİZİYORUM

Renklerle terapi hayatımıza yön veriyor
Alternatif terapinin 
modern tıbbın dışın
da bireylerin sağlığa 
kavuşturulmaları için 
uygulanan birçok 
metodun tümüne 
verilen isim olduğunu 
belirten Ege Üniver
sitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu Psiki 
yatri Hemşireliği 
Anabilire Dalı Öğre
tim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Ayça Gürkan, 
"Önemli olan 
Alternatif terpileri 
modern tıpla bütün
leştirerek, bireylerin 
yararına sunmaktır. 
Hedef bireyin kısa 
zamanda sağlığına 
kavuşturulmasıdır" 
dedi.
Türkiye'de de hasta 
hkların tedavisinde 
alternatif terapilerin 
kullanımı ve bu konu
da profesyonel bakım 
veren kuruluşların 
sayısının giderek art
tığını açıklayan

Yrd.Doç.Dr.Gürkan, 
"Alternatif terapilerin 
hemşireler tarafından 
kullanım sıklığı ile 
ilgili yapılan bir çalış
mada hemşirelerin 
yüzde 68'inin masajı, 
yüzde 59'unun aro- 
materapiyi, yüzde 
13'ünün ise terapotik 
dokunmayı kullandık
ları belirlenmiştir" 
diye konuştu. 
Alternatif terapinin 
birey ya da gruplara 
daha çok stres ile 
baş etmeleri için 
uygulanan bir tedavi 
tekniği olduğunu 
açıklayan Yrd. Doç. 
Dr. Gürkan, 
"Alternatif terapi 
tekniklerinden birisi 
olan renk terapisi; 
renk gözlüğü kul
lanılıp, kişinin prob
lemine görte değişik 
renkte takılarak renk 
filtreleri ile yapılan 
bir yöntemdir. Özel
likle aşırı stres., 

uykusuzluk, gerginlik 
ve çeşitli beden 
ağrıları gibi sorunlar
da 10 gün üst üstte 
uygulanır. Renk ter
apisinde kullanılan 
renklerin bireye etki
lerinin farklı olduğu 
belirtilmektedir.
Kırmızı; sahip olduğu 
yoğun enerji sebe
biyle bireyin bede
nine enerji ve canlılık 
veren bir ışındır.
İntikam, kin, öfke, 
aşk ve seks duygu
larını da harekete 
geçirebilir. Turuncu; 
neşenin ve bilgeliğin 
rengidir. İnsanlardaki 
sosyalleşme 
duyguları, turuncu 
yardımıyla faaliyete 
geçer. Mavi; sezgi
lerin güçlendirilmesi 
ve üzüntü duygusu
nun giderilmesi için 
çok uygun bir renktir. 
Lacivert ise ruhsal ve 
bedensel rahatsızlık
ların giderilmesinde

önemli bir renktir. 
Mor; vücudun 
iskelet yapısını 
etkiler. Kanser tür
lerinin tedavisinde 
kullanılabilir" dedi. 
Alternatif terapi 
tekniklerinde bireye 
bazı ortak noktaların 
önerildiğini kaydeden 
Yrd. Doç. Dr. Gürkan, 
"Beden kaslarını 
gevşetmek, solunum 
egzersizleri yapmak, 
bedensel ve zihinsel 
özgürlük sağlamak, 
bitkisel çayları tüket
mek, yaşamda olum
lu düşünceyi arttır
mak, konsantre 
olmak, rahat otur
mak, sosyal etkile 
şimde bulunmak, 
yaşamda olumlu 
düşünceyi arttırmak, 
masaj yaptırmak, 
kendlkendini 
gözlemlemek 
bunlar arasında 
sayılabilir" 
diye konuştu.

GEMLİK SİNEMA GÜNUÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE
BEYNELMİLEL

TUTKU SİNEMASI
SON OSMANLI (YANDIM ALİ)

Seanslar
11.30 - 14.00 - 16.30 - 20.00
14.15 - 16.30 - 20.15 
(Rezervasyon Tel s 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)
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Karabasan basit bir uyku hastalığı
Birçok kişinin endişe 

ettiği "karabaşının" 
basit bir uyku hastalığı 
olduğu belirtildi 
Karabaşının basit bir 
uyku hastalığı olduğu 
nu belirten Denizli 
Devlet Hastanesi 
Nöroloji Uzmanı Doç. 
Dr. Okan Bölükbaşı, 
"Karabasan, uykuya 
daldıktan bir süre 
sonra şeytanın gelip 
göğse oturması, 
boğazınızı sıkması, 
nefes alamama, hiçbir 
yerinizi oynatamama, 
bağıramama, yardım 
isteyememe şeklinde 
tarif edilen müthiş bir 
dehşet ve panik 
tablosu olarak tanım
lanır. Kültürümüzde 
cinlerle ilişkilendirilen 
ve sıklıkla hocalara 
danışılan bu durum,' 
aslında basit bir uyku

Şişmanlığa yol açan 10 hatalı davranış
Ondokuz Mayıs Üniver 
sitesi (OMÜ) Tıp Fakül 
tesi Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Uzman Diyetis 
yen Doç, Dr. Funda 
Elmacıoğlu, şişman
lığa yol açan 10 hatalı 
davranış hakkında 
bilgi verdi 
Su içmemek veya az 
içmenin, özellikle 
çalışan kişilerde 
akşam eve geldikten 

bozukluğudur. Bu 
olay, uykuya daldıktan 
kısa bir süre sonra 
özellikle genç insan
larda hafif uykudan 
derin uykuya geçiş 
esnasında üst beyinle 
alt beyin arasında 
geçici bir uyumsuzluk
tan kaynaklanan 
sorun nedeniyle 
yaşanabilmektedir. 
Bu olay bütün 
dünyada yaygın 
olarak görülmektedir, 
örneğin bunun Japon 
halk kültüründe deniz 
cinlerine, Ingiliz halk 
kültüründe hortlaklara, 
Kuzey Amerika'da 
cadılara bağlı olduğu 
zannedilirmiş. Ülke 
mizde bunun çok 
basit, tedavi edilebilen 
nörolojik bir sorun 
olduğu maalesef ' 
bilinmemektedir.

sonra yemek zamanı
na kadar atıştırmak ve 
sonra tekrar yemenin 
şişmanlığın ilk iki 
nedeni arasında 
bulunduğunu kayde 
den Doç. DrTElmacı 
oğlu, diğer hatalı 
davranışları şöyle 
sıraladı: "Hızlı yemek, 
büyük lokmalar almak, 
az çiğnemek, yemekte 
çatalı kaşığı elinden 
hiç bırakmamak.

İnsanlarımız bu 
konuda ehil olmayan 
kişilere gidip zaman 
kaybetmektedirler. Bu 
hastaların mutlaka 
nörolojik muayeneden 
geçmeleri gerekmekir. 
Bu tür hastaların 
bazılarında çok nadir 
olarak tümör, kanser, 
damar yumaklaşması

Öğün atlamak, öğlen 
aralarında sürekli bir 
şeyler atıştırmak. 
Yemek yerken konuş
mak, TV seyretmek, 
gazete okumak gibi 
başka aktivitelerle 
uğraşmak. Sıkıntılı 
veya stresli durumlar
da aşırı yemek. Ziyaret 
ve davetlere sık sık 
katılmak ve ikramları 
reddetmemek. Akşam 
yemeğinden sonra 

ya da iltihap gibi beyin 
sapı kisti saptana 
bilmektedir. Bu gibi 
durumların bertaraf 
edilebilmesi için 
hastaların ciddi bir 
nörolojik incelemeden 
geçirilmeleri şarttır. 
Tedavi kısa, basit, 
kolay ve kesindir" 
diye konuştu.

yatıncaya kadar sürek
li yemek. Güne geç 
başlamak, 8 saatten 
fazla uyumak. Kalorisi 
yüksek, sevilen yiye
cekleri gözönünde 
bulundurmak." 
Elmacıoğlu, bu hatalı 
davranışlardan vazge 
çilmesi ve şişmanlığın 
ömrü törpüleyen 
hastalık olduğunun 
unutulmaması gerek
tiğini sözlerine ekledi.

Aspirin kadınların 
kalbini koruyor

Haftada iki kez balık 
yağı içmek, günde 
60 ila 90 dakika spor 
ve günde ufak doz 
aspirinin, kadınlar
daki kalp damar 
hastalıklarının 
önlenmesine olanak 
sağladığı bildirildi. 
Amerikan Kalp 
Derneği'nin konuyla 
ilgili yeni talimatını 
kaleme alan ekibin 
başkanı Lori Mosca, 
uzun vadeli bir 
koruma politikası 
benimsediklerini, 
kadınlarda kalp 
damar hastalıkların
dan ölüm riski 
oranının üçte bir 
olduğunu belirtti. 
Yeni talimatta, kadın
ların tansiyonlarım 
denetim aranda tut
maları, bunun için 
kilolarını kontrol altı
na almaları, fiziksel 
aktivitelerde bulun
maları, sigara ve 
aşırı alkol ile tuz 
tüketiminden uzak 

durmaları, taze 
meyve sebze ve 
diyet süt ürünlerini 
tüketmeleri 
gerektiği belirtildi. 
Kilo vermesi 
gereken veya 
kilolarını koruması 
gereken kadınların, 
hemen hemen her 
gün-"en az" bir saat, 
hatta 90 dakika, 
yürüyüş gibi hafif 
fiziksel faaliyetlerde 
bulunmaları gerek
tiği kaydedilen 
talimatta, 65 yaşın 
üzerindeki kadınların 
hafif dozda, risk 
acındakilerin de 
daha fazla dozda 
aspirin almalarının, 
yararlı olabileceği 
ifade edildi.
Dernek, AWyde,-------
kadınlardaki ölüm 
nedenlerinin 
başında yüzde 
38'lik bir oranla 
kalp damar hastalık
larının geldiğini 
vurguladı.
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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. 51312 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcı lığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ÜLA$IM
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 
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 Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet 
İtfaiye

DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZAN E
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 14 14
513 13 64
524 85 86 
51310 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23 

51345 20
513 24 32

51345 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

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
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ
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D. Subaşı Mh. Şehit Cemal Sk. 
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Körfez

Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 45 21 -111
Yalnyz 185
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2679 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
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Ünlü tiyatrocular 
başkentte buluşacak
Başkent Ankara, 
gelecek ay ünlü 
tiyatro sanatçılarının 
geçidine sahne 
olacak. Mamak 
Belediyesi'nce 
düzenlenecek 
1. Tiyatro Festivali 
kapsamında, 
21-27 Mart tarihleri 
arasında özel 
tiyatro toplulukları 
izleyiciyle 
buluşacak.
Festival, Mamak 
Kültür Merkezi 
olarak düzenlenen 
eski konservatuvar 
binasında düzenle
nen bir toplantıyla 
tanıtıldı. Toplantıda 
konuşan Mamak 
Belediye Başkanı 
Gazi Şahin, yıllarca 
kültür ve sanatın 
kalbinin attığı bir 
binayı yeniden 
düzenleyerek farklı 
etkinlikleri seyirciyle 
buluşturduklarını 
söyledi.
Mamak Belediyesi 
nin eğitim ve kültür 
faaliyetleri kap
samında 21-27 Mart 
tarihleri arasında 

düzenlenecek olan 
1. Tiyatro Festivali, 
Levent Kırca-Oya 
Başar

Tiyatrosu'nun 
sahneleyeceği 
"Ateşin Düştüğü 
Yer" adlı oyunla 
başlayacak.
Festival kapsamın
da, 22 Mart 
Perşembe günü 
Tiyatro Kedi'nin 
sahneleyeceği 
"Casablanca" izleyi
ci karşısına çıkacak. 
Tiyatro Kedi'nin 
"Omuzumdaki 
Melek" isimli eseri 
de 23 Martta 
sahne alacak.
Virgül Tiyatrosu'nun 
"Çatkapı" adlı 
oyunu, 24 Martta 
festivale renk 
katacak.
Sadri Alışık 
Tiyatrosu'nun 
sunduğu "Bu 
Aşkta Birşey Var", 
25 Martta festivalin 
konuğu olacak. 
Sadri Alışık 
Tiyatrosu'nun 
diğer oyunu 
"Güllü" de 26 
Martta sahne
lenecek.
Festival, 27 ivfânfâ 
Can Gürzap ve 
Nurseli İdiz'in 
rol aldığı "Salın 
cakta iki Kişi" adlı 
oyunla sona erecek.

‘Romantik’ geliyor

Ünlü yönetmen Sinan 
Çetin'in çekimleri 
7 yılda tamamlanan 
filmi "Romantik" 
nihayet sinemasever
lerle buluşuyor.
2 M art'ta vizyona 
girecek filmin 
başrollerini Teoman, 
Okan Bayülgen 
ve Yasemin 
Kozanoğlu 
paylaşıyor.
Aynı kıza aşık iki 
yakın arkadaşın 
klasikmiş gibi 
görünen öyküsünün 

anlatıldığı 
film, ilerleyen 
zamanda seyirciyi 
alışılmadık bir 
durumun ortasında 
bırakıyor.
Şaşırtıcı virajlarla 
ilerleyen, insanı 
bir şeye inandırıp, 
sonra ondan 
şüpheye düşüren 
sahnelerin yer 
aldığı Romantik, 
aykırı, tuhaf, 
beklenmedik bir 
finalle son 
buluyor.

Avustralya hükümeti 
ampulü yasaklıyor

Avustralya 
hükümeti, küresel 
ısınmayla mücadele 
kapsamında yeni bir 
uygulamaya geçiyor. 
Hükümet, ülkedeki 
tüm ampülleri flo 
rasanla değiştirmeyi 
planlıyor.
Avustralya - 
hükümeti, küresel 
ısınmayla mücadele 
kapsamında sıcak 
ışık kaynağı olan 
ampullerin kullanı 
mim yasaklamaya 
hazırlanıyor.
Başbakan John 
Howard, bu duru
mun iklim değişikliği 
ile mücadele 
konusunda atılabile
cek pratik bir adım 
olacağını dile getirdi. 
Küresel ısınma 
sorununa karşı

Avustralya hükümeti 
bir dizi önlem 
paketi hazırlıyor. 
Sözkonusu 
önlemler kapsamın
da hükümet, ampul 
kullanımının yasak
lanmasını öngörü 
yor. Çevre Bakanı 
Malcolm Turnbull, 
2010 yılında ülkedeki 
tüm ampullerin 
yerini florasanların 
almasının plan
landığını dile getirdi. 
Turnbull, 1879'da 
Thomas Edison 
tarafından bulunan 
tungsteni! ampul
lerin kullanımının 
kesilmesi ile 
birlikte 2015 yılından 
itibaren her yıl 4 
milyon ton sera gazı 
emisyonu sağlanaca 
ğım vurguladı.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı
;J J - 111

34 YILLIK ' 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95



Kooperatif yönetimi Belediye’nin kapatma kararı alamayacağını iddia ederek, mahkemeye başvurdu 

145 Nolu Trayler Kooperatifine 
Beledive’den kapatma kararı

j Gemlik Belediye Encümeni 14 Şubat 2007 tarihinde aldığı kararla, bir süre önce kendi arsalarında hizmet vermeye başlayan
145 S.S. Gemlik Treyler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’nin işyeri ve çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle ruhsat alıncaya kadar ka

i patılmasına ve faaliyetten men edilmesine karar verdi. Ancak, bu karara Belediye’nin seçilmiş üyeleri İmdat Öztürk ve Ali Aykut 
Türe red oyu kullandı. 100 Gemlikli ortağı olan kooperatifin Avukatı Levent Dönertaş, belediyenin kooperatife ruhsat verme yet

| kişinin bulunmadığını belirterek, konuyu yargıya götüreceklerini ayrıca belediyeye de itiraz edeceklerini söyledi. Haberi syf 5’de

B YEMEK 
ÜRETİM 
LTO.ŞTİ. 

Goldstar Cemal Turan 
Fabrika & İşyeri Topla 

Düğün ve Cemiyetlere 
yemek verilir.

Merkez: iskele Meydanı No: 15 GEMLİK 
Tel: (0.224) 51? 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 Belediyesi dava açan kat malikine yaklaşık 52 bin YTL tazminat ödeyecek

Uğur Apartmanının yıkılmasında 
Belediye kusurlu bulundu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Manastır da bir yaya yolu
Gemlik Körfezin okurları yalnız gazeteyi 

satın alan okurlarımız değil.
Bizi sanal ortamda izleyen bir o kadar da 

okurumuz var. Bunlar bizimle kolayca sanal 
ortamda buluşuyor, bize dilek ve isteklerini 
iletiyor, ötesi yazdığımız haberlere yorum da 
da bulunuyor.

Dün, bir okurumuzdan gelen mailde bir 
istek yer alıyor.

Manastır’dan yürüyerek Atatürk 
Kordunu’na inmek isteyen vatandaşlarımız 
İnan Market karşısındaki Uzay Apartmam’mn 
yanından Sunğipek bahçeli evleri önünden 
Kayıkhane Spor Tesisleri’ne doğru tehlikeli bir 
yoldan gider gelirler.

Belediye ise bu yolu hiç görmez ve bilmez.
Oysa, onlarca insan yaya olarak kestirme

den bu yoldan Atatürk Kordonu’na inerler.
Bu yolun acilen yeniden düzenlenmesi 

gerekli.
Yolun üzerindeki bazı villa sakinleri zaman 

zaman yola müdahale ederek, küçük onaran
ları yapıyorlar ama, bu yeterli değil.

İniş ve çıkış için mutlaka korkuluk yapıl
ması gerekir.

Belediye Fen İşleri yetkilileri veya meclis 
üyeleri zahmet edip bu küçük isteği yerinde 
görüp, çözüm üretsinler.

Büyük hizmetler, aslında küçük hizmetler
den geçer.

Manastır’da 
zemin kayması 
sonucu yıkılma kararı 
verilen Uğur Apart 
manı 4 nolu mali- 
kince Belediye aley
hine açılan tazminat 
davası sonuçlandı. 
Mahkeme, Beledi 
ye’nin daire sahibine 
46 bin 880 YTL. 
daire karşılığı, 5 bin 
YTL. de maruz kal 
dığı üzüntü ve sıkıntı 
tazminatı ödemesine 
karar verdi. Belediye 
bu karan temyiz etti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Okul güvenliği ulusal 
bilgi sistemi kuruluyor 
Okullarda çocukların şiddet olaylarından 
uzak bir ortamda eğitim görmeleri amacıy 
la Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli 
Eğitim Bakanlığı önemli bir projeyi hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. Haberi sayfa 7’de

Başkan Turgut’a‘Emek’teşekkürü

Büyükşehir’den Tiyatro Kursu 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro 
su, tiyatroyu gelecek nesillere en iyi şekilde 
aktarabilmek ve bu sanatın daha geniş kitle 
lere ulaşmasını sağlayabilmek amacıyla ti 
yatro kursu açtı.Haberi sayfa 12’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut'a vergi 
dairesi binasının yapılışında gösterdiği emek 
lerinden dolayı teşekkür belgesi verildi. 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETINKAYA

Türkiye 
Cumhuriyeti çok 
önemli bir dönemece 
giriyor.

Cumhurbaşkanı 
seçimi nedeniyle 
ülke genelinde 
yoğun tartışmalar 
yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığı 
seçimi Türkiye'nin 
kaderini tayin ede
cek önemde..

AKP'nin Genel 
Başkanı'nın veya 
onun belirleyeceği 
bir "kişi"nin 
Cumhurbaşkanlığı 
makamına oturması 
"iktidarın" önündeki 
engelin aşılması 
anlamına geliyor..

Çünkü...
Yedi yıldır 

Cumhurbaşkanlığı 
Makamında Türkiye 
Cumhuriyeti'ni 
büyük bir onurla 
temsil eden Ahmet 
Necdet Sezer, 
yasalardan ve 
anayasalardan aldığı

Dönüm

güç ve Ulu Önder 
Atatürk'ten aldığı 
ilkelerle "Cumhuru" 
nu her türlü saldırıya 
karşı korudu..

ABD'nin de ... 
AB'nin de...

AKP'nin de 
Cumhuriyete ve 
değerlerine karşı 
yaptığı saldırılara 
geçit vermedi..

Şimdi o "kale" 
deki surlar aşılmak 
üzere..

Sezer, 
Cumhurbaşkanı 
seçildikten 
sonra yaptığı ilk 
açıklamada, 
"Ülke bütünlüğünü 
korumak ve 
pekiştirmenin, 
Atatürk milliyetçiliği, 
ilke ve inkılapları ile 
laiklik ilkesinin 
gereği, kutsal din 
duygularının devlet 
işlerine ve politikaya 
kanştırılmamasını 
sağlamanın en temel 
görevi olacağını"

Noktası....

bildirmişti...
Sonuna kadar da 

sözlerinin arkasında 
durdu.

Ahmet Necdet 
Sezer'den sonra 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
koltuğuna oturacak 
olan zat, 
Cumhurbaşkanlığı 
yeminine sadık kala
bilecek midir?

Asıl soru budur.
Seçim sisteminin 

bir "lütfü" olarak ikti
darı elde edenlerin 
uygulamaları "sadık 
kalabileceğini"göster 
memektedir.

Çünkü AKP, hem 
AB'ci hem de 
ABD'cidir. Dolayısı 
ile AKP siyasi 
erkinin ekonomik ve 
siyasal olarak 
AB'den ve ABD 
emperyalizminden 
bağımsız bir yol 
izlemesinin olanağı 

bulunmamaktadır.
Salt IMF'nin 

isteği nedeniyle 
ülkemizdeki 
emekçi kesimin 
yaşamı çekilmez 
durumdadır. Ülke 
tarımı batmıştır. 
Köylüler perişan 
durumdadır. 
Özelleştirmeler 
yüzünden Kamu 
İktisadi Kuruluşları 
yabancı sermayenin 
eline geçmiştir. 
Bankalar birer ikişer 
yabancı sermaye 
tarafından satın 
alınmışlardır.

- Küresel emperya . 
lizmin dayatmaları 
nedeniyle ülkemizde 
işsizlik oranı çığ gibi 
artmıştır.

Eğitim ve sağlık 
hizmetleri hızla 
özelleşti rilmektedir. 
Halk, her türlü 
sosyal güvenceden 
yoksundur.

Siyasi açıdan da 
durum farklı değildir. 

Öncelikle NATO 
aracılığı ile, 
sonra ikili 
anlaşmalar gereği 
Türkiye sürekli 
olarak istenmeyen 
görevlerle 
yükümlendirilmek 
istenmektedir. 
Bu politikaların 
sonucu olarak 
İstanbul'da ve 
Litvanya'nın başken
ti Riga'da yapılan 
NATO toplantısında 
alınan kararlar 
vardır ve her iki 
toplantıda da alınan 
kararların yönü 
Ortadoğu'dur. Be 
demektir ki 
önümüzdeki gün
lerde NATO 
Ortadoğu'ya daha 
çok burnunu soka
caktır.

Dolayısıyla NATO 
aracılığı ile Türkiye 
daha çok yükün altı
na girsin istenmekte
dir.

ABD ’nin 
emperyalist poli
tikası gereği 
Büyük Ortadoğu 
Projesi'nde (BOP) 
en çok adı geçen 
ülke de Türkiye'dir. 
Erdoğan'ın 
BOP'un eş 
başkanı görevini 

yüklenmesinin 
nedeninin iç yüzü de 
budur.

Bir diğer konu ise 
Türkiye'nin AB 
karşısında içine 
düşürüldüğü durum
dur.

ye sermaye 
e girmek 

■ her türlü
; vermektedir. 

AB, Türkiye'yi 
j :!mak iste- 

memokfe ama 
tamamıyla gözden 
de çıkarmak iste
memektedir.

"İmtiyazlı 
Ortaklık" benzeri bir 
ortaklığa Türkiye'yi 
razı edip, özellikle 
Türkiye'nin askeri 
konularda AB 
tarafından kullanılma 
istekleri vardır.

AKP ve Başbakan 
Recep Tayip 
Erdoğan'ın olumsuz 
politikaları ve 
olumsuzlukları 
sayılamayacak kadar 
çoktur.

Bu olumsuzlukları 
taşıyan düşünce 
yapısının Cumhur 
başkanlığı koltuğun
da oturması ise 
Türkiye açısından 
çok büyük tehlikeler 
taşımaktadır.

‘(Serinlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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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 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 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

> SATIClK’Çlİ^L-lK
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 
E E-134 Orhangazi İznik yolu 2500 M 2 dubleks 
ev8 oda, 2 banyo elekrik, su zeytin ve meyva 
ağaçları çocuk parkı ana yola 120 mt 85.000 YTL 
EE-136 Dürdane 2272 M 2 2 katlı ev

EE-172 İznik Çamoluk Köyü 10150 M2 yola cephe 
göl manzaralı içinde tek kat ev var 140.000 YTL

S ATI O K ^0 Al RE
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 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-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 dairo 75.000 YTL
EE-057 Cumartesi Pazan 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı, kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 rr>2 5,kat deniz yola cophe, 
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

EE-062 Manastır 120 B2 4. kat 3*1 ful i
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 kartonplyerli, 
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, doğalgazh 5 adet

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 90.000 YTL
EE-189 Gazhane Cad. 90 M2 4. Kat 2+1 Asansörlü, kalar- 
iforll, full dairo 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 kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka ipotekli 115.000 YTL 
ıEE-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 kath İşyeri 160.000 YTL

■HMH

SATİEIK 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" MÜSTAKILEV
EE- Hisartepe 190 M 2 2,5 Katlı müstakil 2.5 
kath sobalı 70.000 YTL
EE-056 Bahkpazarı 165 M2
2.kath 5 kat imarlı, bahçeli yığma tuğla 
EE-150 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 katlı 2 kath 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 YIL
EE-078 Orhaniye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YTL
EE-097 Kumla 250 M2 tr ip I ex site İçi denize 50 mt 220.000 YTL

SATİİ-IK ZEYTIN LIK

MUHTELİF

EE-141 Oıhaniye M.200 M2 dupleks ba tamlı süper manzaralı 
250.000 YIL
EE-160 Kurşunlu sahil 260 M2 tripleks site içinde yüzme havuzu, 
özel yapım lüks, yeni 300.000 YTL

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

AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL 
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto- 
bûn 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 kath 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

NOHeletolagö^melette 
Kayıt No'sunım iıilrei fa ota
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Gemlik Belediyesi dava açan kat malikine yaklaşık 52 bin YTL tazminat ödeyecek

Uğur Apartmanımın 
yıkılmasında Belediye 

kusurlu bulundu
Manastır’da zemin kayması sonucu yıkılma kararı verilen 

Uğur Apartmanı 4 nolu mal ikince Belediye aleyhine açılan tazminat 
davası sonuçlandı. Mahkeme, Belediye’nin daire sahibine 

46 bin 880 YTL. daire karşılığı, 5 bin YTL. de maruz kaldığı üzüntü ve 
sıkıntı tazminatı ödemesine karar verdi. Belediye bu kararı temyiz etti. 

Seyfettin ŞEKERSÖZ Hfern. ' ■

Manastır’da 2004 
yılında oturulamaz 
raporu verilerek 
yıktırılan Uğur 
Apartmanı 
4 nolu maliki 
tarafından açılan 
davada Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
tazminat ödemeye 
mahkum edildi. 
Bursa Üçüncü 
İdare Mahkemesi’nin 
verdiği tazminat 
kararının 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı 
tarafından 
Temyiz edildiği 
öğrenildi.
2004 yılı Temmuz- 
Ağustos aylarında 
yıkımı gerçekleşti 
rilen Manastır'daki 
Uğur Apartmanında 
oturan bir kişi 
tarafından açılan 
dava sonucunda 
Gemlik Belediyesi, 
kat maliki tarafından 
istenilen tazminatın 
bir kısmı Mahkemece 
kabul edildi. 
Böylece davacı kat 
maliki 46.880.76 YTL 
maddi ve maruz 
kalınan elem ve 
üzüntü karşılığı 
da yaklaşık 
5 bin YTL 
tazminat kazandı. 
Manevi tazminatın 
2004 yılının Nisan 
ayından itibaren 
işleyecek yasal 
faizi alınacak.
Bayındırlık birim 
fiyatlarına göre 
bilirkişi heyeti 
tarafından 
binanın 4.ncü 
kat bedelinin 
40.080,76 YTL 
olarak belirlendiği 
kararda gösterilirken 
yıkım ve taşıma 
karşılığı ödenen 6 bin 
800 YTL. olmak üzere

toplam 46 bin 
880 YTL. olduğu 
sonucuna varıldı. 
MANASTIR’DA 
OLAY 
YARATMIŞTI 
Manastır’da 
zeminin kayması 
nedeniyle 
oturulamaz ve 
tehlikeli raporu 
verilerek kat

malikleri tarafından 
yıktırılan Uğur 
Apartmanı, 9 katlı 
ve 18 daireden 
oluşmaktaydı. 
Binada hak sahibi 
olanların göz 
yaşlarıyla yıkımı 
gerçekleştirilen 
Uğur Apartmam’nda 
diğer hak sahip
lerinin de emsal

gösterilerek 
verilen karardan 
faydalanmaları 
bekleniyor. 
İlgili mahkeme 
heyeti tarafından 
alınan karar 
içinde mahkeme 
masraflarının 
da Gemlik 
Belediyesi tarafından 
ödenecek.

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvurall 93 3@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Kanal Türk susturulmaya çalışılıyor..
Kanal Türk’e çullandılar, çullandılar.. 

Bir açığını yakalasak diye kıvranıyorlar. 
Hırsızlara, soygunculara plaketler verip, 
bunları açıklayanları susturmaya çalışanları 
ey milletim gör...

Kendilerinden olmayan, hoşlanmadıkları, 
laik, yurtsever, ulusalcı, Atatürkçü kişi ve 
kurumlan susturmak için devlet gücünü, 
yargıyı, Maliye Bakanlığını, teftiş kurullarını 
Ak parti açıkça kullanıyor.

Kadrolaşma, kamuda ve özellikle 
belediyelerde, belediye şirketlerinde yapılan 
büyük hırsızlık, yolsuzluk, vurgun ve hor
tumlar yok.

İktidar partisi bunları görmüyor, görmek 
işine gelmiyor.

"Benim hırsızım iyidir" anlayışı egemen 
kılındı.

Şimdi Kana) i urk’ün başına gelen olaya 
bakalım.

Dikkat ediniz, medya bu işin üzerine 
gitmedi.

Birkaç köşe yazarı dışında haberi ’gören’ 
olmadı.

CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç 
pazartesi günü bu konuda basın toplantısı 
yapmıştı. İlginçtir, hiçbir gazetede bu haberi 
göremedim.

Hükümeti eleştiren bir yayın kuruluşunun 
ve orada program yapan gazetecilerin, yöne 
ticilerin üzerine bu yolla gidiliyor, susturul
mak isteniyor.

Önemli, ciddi ve her açıdan ürkütücü, 
vahim bir olaydır. Medyamız bu olayı görme
di, görmek istemedi!

Bu korku neden, niçin?!
Burada bir şey daha sorayım!
Kanaltürk’e düzenlenen bu yıldırma, 

sindirme ve yok etme operasyonu, acaba 
başka televizyon kanalları için yapılıyor mu? 
Hayır! Hayır, hayır..

Hükümeti destekleyen medya kuru
luşlarında acaba ‘araştırılması gereken’hiç 
mi konu yok?

Ya her gün "fikir ve ifade özgürlüğü, 
demokratlık" palavraları sıkan entellerimiz?.. 
AB’cilerimiz nerede?.. Tıs yok..

Onların tek derdi, Türklüğe hakarete ceza 
öngören 301. maddenin kaldırılması!

Karşılarında iktidar gücü olunca suspus 
olurlar!

Kanaltürk’ün ve gazetecilerin üzerine bu 
yöntemle gidilmesine seyirci kalan sadece 
bizimkiler değil.

Nefes verince mangalda kül bırakmayan, 
ifade özgürlüğü falan palavraları atan Ulus 
lararası basın kuruluşları nerede?

Şeşleri çıkmıyor...
Özgürlükçü olduğunu iddia eden Avrupa 

Birliği nerede?
Ankara’da ve Avrupa’da her konuda 

ahkam kesen, iç işlerimize karışan, 
her şeye maydanoz olan AB ülkeleri ve tem
silcileri uykuya mı yattı?

Ülkemizde her şey "adamına göre" uygu
lanıyor. En tehlikeli olay budur. Daha önce 
yıkılan iktidarlarda böyleydi...

AKP’nin sevmediği insanlar ve kurumlar, 
devlet gücü kullanılarak yıpratılmaya, tas
fiye edilmeye çalışılıyor. İşlerine gelince 
"özgürlükçü" kesilenler ise bu olayı 
üzülerek, kınayarak değil, belki de mutluluk
la ve ellerini ovuşturarak izlemeyi sürdürü 
yor. Bir atasözünü unutuyorlar!

"Keser döner sap döner, gün gelir hesap 
döner." Unutmayın....

I

mailto:3@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Girit ve Rumeli Türkleri Derneğimden nezaket ziyareti
Seyfettin SEKERSÖZ

Yeni göreve seçilen 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
yönetimi Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a nezaket 
ziyaretinde 
bulundular.
Yeni Başkan 
Ahmet Çakmak ile 
2.nci Başkan Ali 
Altıntaş, Sekreter 
Haşan Mutman, 
Basın Sorumlusu 
Necati TuranlI ve 
üye İsmail 
Aydınlı'dan oluşan 
yeni yönetim 
kurulu üyeleri göreve 
gelmeleri nedeniyle 
hem nezaket 
ziyaretinde bulunmak 
hem de Nisan yada 
Mayıs aylarında 
yapacakları Kios

gezisi için Başkan 
Turgut'a bilgi 
vermek istediklerini 
söylediler.
160 üyelerinin 
bulunduğu 
söyleyen yeni 
Başkan Ahmet 
Çakmak, Faruk 
Berk ile Mustafa 
Yetim'in 
de yönetim kurulu 
üyeleri arasında 
bulunduklarını 
belirterek, 
"Gemlik'in kardeş 
şehri Kios ile olan 
ilişkilerimizin 
daha iyi ve güçlü 
olması için 
çalışma içinde ola
cağız" dedi.
Dernek yönetiminin 
yaptığı ziyarete 
teşekkür eden ve 
başarılı olmalarını 
dileyen Başkan 
Mehmet Turgut,

mübadele sonucu 
Girit ve Rumeli'den 
gelenlerin Gemlik'in

yerlileri olduğunu 
belirterek 
"Türkiye'nin her

yöresinden gelen 
hemşehrilerimizin 
uyum içinde

oldukları bir 
Gemlik'te 
yaşamak insana 
mutluluk veriyor. 
Gemlik 
çok sesli bir 
kültüre sahip 
ender ilçelerden 
birisidir.
Derneklerin amacı 
insanlarımızı 
kaynaştırmaktır 
ve bu Gemlik'te 
çok güzel 
yapılıyor" dedi. 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği yönetim 
kurulu üyeleri 
daha sonra 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ite İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt'a da 
nezaket ziyaretinde 
bulundular.

Başkan Turgut’a ‘Emek’ teşekkürü
Seyfettin SEKERSÖZ 
Gelir İdaresi 
Başkan lığı'nca 
her yıl 19-23 Şubat 
tarihlerinde 
kutlanılan Vergi 
Haftası nedeniyle 
Bursa Vergi 
Dairesi Başkanı 
ile Grup Müdürleri 
tarafından 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a - 
nezaket ziyaretinde 
bulunuldu.
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı Murat 
Şenol ile Grup 
Müdürleri Mustafa 
Gürhan Acar, 
Ramazan Tektaş, 
Esat Giray, Mustafa 
Sevgin, Mükellef 
Hizmetleri ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürü Necati 
Gedik ve Gemlik 
Vergi Dairesi 
Müdürü 
Mehmet Sade'nin 
ziyaretinde 
Başkan Mehmet 
Turgut'a vergi 
dairesi binasının 
yapılışında 
gösterdiği emek
lerinden dolayı 

teşekkür belgesi 
verildi.
Vergi Haftası 
nedeniyle Meslek 
ve Kamu kuruluşları
na ziyarette 
bulunduklarını 
söyleyen Bursa 
Vergi Dairesi 
Başkanı Murat 
Şenol, Ekim ayında 
açılışı yapılan 
Gemlik Vergi 
Dairesi binasının 
yapılışındaki 
emeklerinden 
dolayı kendisine 
teşekkür belgesi 
verdiklerini 
söyledi.
Bursa ve 
ilçelerinde 
yaklaşık 100 
okulun gezilerek 
öğrencilerle 
görüşüldüğünü 
söyleyen Murat 
Şenol, vergi 
bilincinin 
öğrencilere 
tanıtılması için 
ders kitaplarına 
konulmasına 
karar verildiğini 
kaydetti.
Vergi Dairesi’nin 
nazik ziyaretinden

dolayı mutlu 
olduğunu söyleyen 
Başkan Mehmet 
Turgut, her zaman 
destek olmaya 
çalıştıklarını 
ifade etti.
Vergi dairesi 
çalışanları ile vergi 
mükelleflerinin

daha iyi ve rahat 
etmelerine katkı 
sağlamanın 
kendisine şeref 
ve onur verdiğini 
de söyleyen 
Başkan Turgut, 
"Her zaman 
emrinizdeyim " 
dedi.

SURSA HAKİMİYET V€ 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
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Kooperatif yönetimi Belediye’nin kapatma kararı alamayacağını iddia ederek, mahkemeye başvurdu

145 Nolu Trayler Kooperatifime 
Belediyemden kapatma kararı

Gemlik Belediye 
Encümeni 
14 Şubat 2007 
tarihinde aldığı 
kararla, Serbest 
Bölge yolunda 
bulunan 100 
ortaklı 145 S.S. 
Gemlik Treyler 
Motorlu Taşıtlar 
Kooperatifi işyerinin 
açma ve çalıştırma 
ruhsatı olmadığı 
gerekçesiyle, 
ruhsat alıncaya 
kadar kapatılmasına 
ve faaliyetten 
men edilmesi 
kararı aldı.
Bu karara Beledi 
ye’nin seçilmiş 
Encümen Üyeleri 
İmdat Öztürk ve 
Ali Aykut Türe 
red oyu verdi. 
YENİ AÇILMIŞTI 
1998 yılında Gemlikli 
Traydercilerin 
biraraya gelerek 
kurmuş oldukları 
145 S.S. Gemlik 
Treyler Motorlu 
Taşıyıcılar

Kooperatifi büyük 
hissesi sanayici 
Muammmer Ağım’a 
ait olan araziyi 
satın alarak 
kooperatif ortaklarına 
hizmet binası ve 
otopark yaparak 
hizmete açmıştı. 
Belediye Encüme 
ni’nin kararının önce
ki gün kendilerine 
tebliğ edildiğini 
söyleyen Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Onsekiz, encümen 
kararının yasal 
olmadığını iddia etti. 
Dün, kooperatif 
merkezinde kurum 
avukatıyla birlikte 
basın toplantısı 
düzenleyen 
İbrahim Onsekiz, 
encümen kararına 
itiraz edeceklerini 
söyledi.
Kooperatif Avukatı 
Levent Dönertaş 
ise şunları söyledi: 
"- Gemlik Belediye 
Encümeni’nin 
aldığı karar bize 

göre geçersizdir. 
Çünkü 145 S.S. 
Gemlik Treyler 
Motorlu Taşıtlar 
Kooperatifi 1998 
yılında Ticaret 
ve Sanayi 
Bakanhğı’ndan 
alınan izinle 
kurulmuştur.
Vergi açısından da 
vergi mükellefi 
olmuştur.
Ana sözleşmemizde 
Kooperatifin mal 
edinme, ortaklarının 
araçlarını 
bırakacakları park 
yeri açmaları, idari 
binalar yapmaları 
ve açmaları gibi 
hükümler mevcuttur. 
Bu konuda çalışma 
izni ise Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığı’na 
aittir. Kooperatifimiz 
bu alanda kendi 
ortaklarına hizmet 
vermektedir.
Böyle olunca 
Belediye’nin işyeri 
açma ve çalışma 
ruhsatı verme gibi

bir yetkisi yoktur. 
Bu nedenle 
karara hem 
Belediye nezdinde 
hem de Sulh 
Huluk Mahkemesi 
nezdinde 
itiraz edeceğiz.” 
Öte yandan, 
Kooperatif Başkanı 

İbrahim Onsekiz 
ise açıklamasında 
encümen kararında 
seçimle işbaşına 
gelmiş iki encümen 
üyesinin karara 
red oyu vermesinin 
dikkat çekici 
olduğunu hatır
latarak, “Belediye 

Başkanımızın 
emrinde çalışan 
memurları tarafından 
alınan karar ne 
kadar doğrudur. 
Bu konuyu 
kamuoyunun 
değerlendirmesine 
bırakıyorum. ” 
dedi.

Dev balıklar kıyılara vuruyor
Adıyamanlı 
balıkçıların ağına 
Atatürk Baraj 
göletinde dev şişman 
erkek aynalı sazan 
balığı takıldı. 
Baraj göletinde bu 
güne kadar bu 
büyüklükte erkek 
aynalı sazan balığı 
yakalamadıklarını 
ifade eden balıkçılar, 
küresel ısınmadan 
dolayı balıkların su 
yüzeyi ve kıyıya yak
laştığını belirttiler. 
Balıkçı pazarına 
getirilen 1 metre 
10 santim boyunda, 
80 santim çapında 
ve 25 kilo ağırlığında
ki dev balığı gören 
vatandaşlar 
şaşkınlıklarını 
gizleyemiyor.
Ağlarına takılan 
balığı terazide tartan 
ve vücut ölçülerini 
alan balıkçılar, dev 
balığı yakalamanın 
verdiği gururla hatıra 
fotoğrafı çektirdiler. 
Adıyaman Balıkçılar

Kooperatifi Başkanı 
Mustafa Kaplan, 
bu büyüklükte balık
ları bu mevsimde 
yakalamanın imkan
sız olduğunu fakat 
hava sıcaklığının 
mevsim normal
lerinin üstünde 
seyretmesinden 
dolayı dev balığın 
yakalandığını belirtti. 
Kaplan, "Bu tür 

balıklara nadir 
rastlanıyor. Suyun 
dibinde olan 
balıklar havalar 
ısındığı için su 
yüzeyine çıkıyor 
ve kıyıya yaklaşıyor. 
Bu mevsimde bu 
balıklar kıyıya 
yaklaşmaz.
Küresel ısınmadan 
dolayı kıyıya 
geliyorlar. Normal 

şartlarda bu 
mevsimde suyun 
dibinde ki balıkların 
grup halinde 
hiç kıpırdamadan 
beklemeleri 
gerekiyor.
Hava ısınınca 
balıklar dağılır. 
Bu mevsim normal
lerinin dışında 
gelişen bir 
olaydır" dedi

2007 yıl sonu enflasyon 
beklentisi yüzde 7,13 oldu

Merkez Bankası 
tarafından düzenle
nen beklenti anke
tine göre, yıl sonu 
enflasyon beklentisi 
yüzde 7,13'e indi. 
Merkez Bankası, 
Şubat ayı 2. dönem 
beklenti anketi 
sonuçlarını açık
ladı.Buna göre yıl 
sonu enflasyon 
beklentisi, tüketici 
fiyatları endeksi 
(TÜFE) bazında, 

ABONE OLDUNUZ MU?
okuyun - okutun

SfeîŞsSS ABONE OLUN

yüzde 7,13 
olarak belirlendi. 
Beklenti bir önceki 
ankette yüzde 
7,16 oranında 
bulunuyordu.Yıl 
sonu cari işlemler, 
dengesinde 
meydana gelecek 
açık beklentisi, 
31 milyar 882 
milyon dolara indi. 
Cari açık beklentisi " 
32 milyar 13,6 milyon 
dolar düzeyindeydi
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Minik öğrenciler yangın 
söndürme tekniklerini öğrendi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Ana 
Okulu sınıfı 
öğrencileri İtfaiye 
Teşkilatına yaptıkları 
ziyarette, olası 
yangının nasıl 
söndürüleceğini 
öğrendiler.
Öğretmenleri 
Türkan Sürenci 
ve Bahdişan Çelik'le 
birlikte Çevre yolu 
üzerindeki itfaiye 
binasına gelen 
küçükler 
burada itfaiyeci 
amcalarının 
misafiri oldular. 
İtfaiyenin nasıl 
çalıştığını ve

KİRALIK

Küçük Kumla 
Güzelyalı Mahallesi 

İskele Mevkiinde
denize sıfır 100 metrekare 

KİRALIK DÜKKAN

Tel: 538 47 97

neler yapıldığını 
öğrenen küçükler, 
teşkilatın işleyişi

ve yangından 
korunmanın 
yöntemleri konusun
da bilgi sahibi 
oldular.
Yangın anında 
nelerin yapılması 
gerektiğini de 
itfaiyeci amcaların
dan öğrenen 
küçükler yangını 
söndürmek için 
hortum kullanarak 
alevlere su sıktılar. 
İtfaiye araçlarında 
bulunan yangın 
söndürme aletlerinin 
de nasıl kullanıldığını 
ve ne işe yaradığını 
öğrenen Şehit 
Etem Yaşar Ana 
okulu öğrencileri 
okullarına yangınlar 
konusunda bilgi 
edinmiş olarak 
döndüler.

İçişleri Bakanlığı'nın 
talimatıyla Toplum 
Destekli Polislik 
Uygulaması'na 
geçecek 25 ilin 
polis şefleri/ 
Bursa'daki 
eğitimin ardından 
Uludağ'da stres attı. 
Bursa'nın da 
aralarında 
bulunduğu 
10 pilot ilde 
uygulanan 
Toplum Destekli

Hafta sonunda hava 
sıcaklıkları düşüyor

Hava sıcaklığında 
hafta sonuna kadar 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Sıcaklıklar, cumartesi 
günü günü kuzey ve 
batı kesimlerde, 
pazar günü iç ve 
doğu bölgelerde 
hissedilir derecede 
(6 ila 8) azalacak. 
Meteorolojik 
verilere göre, yurdun 
kuzeydoğu kesimleri 
parçalı ve çok bulut
lu, orta Karadeniz 
kıyıları ile Doğu 
Karadeniz yağışlı, 
diğer yerler 
parçalı ve az 
bulutlu geçecek. 
Yağışlar; yağmur, 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimlerinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olacak. 
Marmara ile yurdun 
iç ve doğu kesim
lerinde sis, yurdun 
doğu kesimlerinde 
buzlanma ve don 
olayı görülecek.

Polislik 
Uygulaması'nın 
25 ilde uygulanacağı 
bildirildi. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Asayiş Daire 
Başkan Yardımcısı 
Müslüm Saylı 
tarafından Bursa'da 
verilen eğitimlerin 
3. gününde 25 ilin 
polis şefleri kentin 
tarihi ve turistik 
mekanlarını 
gezdi. Daha

Hava sıcaklığında 
önemli bir değişiklik 
olmayacak. Rüzgar; 
Marmara ile yurdun 
kuzey ve güneydoğu 
kesimlerinde kuzey 
ve kuzeydoğu, diğer 
yerlerde güneyli 
yönlerden hafif ara 
sıra orta kuvvette 
esecek.
Hava sıcaklığında 
hafta sonuna kadar 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Ancak cumartesi 

sonra Uludağ'a 
çıkan polis şeflerine, 
Bursa Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir tarafından 
Polisevfnde yemek 
verildi. Daha önce 
Bursa'da şube 
müdürlüğü yapan 
ve halen Asayiş 
Daire Başkan 
Yardımcısı görevini 
yürüten Müslüm 
Saylı da yemekte 
hazır bulundu.

günü kuzey ve batı 
kesimlerde, pazar 
günü iç ve doğu 
bölgelerde hissedilir 
derecede (6 ila 8) 
azalacak.
Karadeniz ve Ege 
kıyıların bugün 
yağmurlu geçecek. 
Doğu Anadolu'da 
ise kar yağışı 
bekleniyor.
İç kesimler ve 
Marmara parçalı ve 
çok bulutlu 
geçecek.

KAYIP Gemlik Kaymakamlığımdan aldığım yeşil kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

ÇAĞRI ŞİMŞEK

KAYIP Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.

GÖKHAN YÜKSEL

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

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

www.elkoyun.com TEMA A www.tema.org.tr

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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' Okul güvenliği ulusal 
bilgi sistemi kuruluyor

Mahkemeden ‘Kahveye gitmeme’ cezası

Okullarda çocukların 
şiddet olaylarından 
uzak bir ortamda 
eğitim görmeleri 
amacıyla Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve 
Milli Eğitim Bakanlığı 
önemli bir projeyi 
hayata geçirmeye 
hazırlanıyor.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
yürüttüğü ortak 
proje kapsamında, 
81 ilden veri akışının 
sağlanacağı 'Okul 
Güvenliği Ulusal 
Bilgi Sistemi' 
kurulacak. Meclis 
Şiddeti Araştırma 
Komisyonuna bilgi 
veren Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Asayiş Dairesi 
Başkan Yardımcısı 
Müslüm Saylı, Okul 
Güvenliği Ulusal 
Bilgi Sistemi'nin 
ayrıntılarını anlattı. 
Saylı'nın verdiği 
bilgiye göre Okul 
Güvenliği Ulusal 
Bilgi Sistemi'ne 
81 ilden veri akışının 
olacağı bir veri 
tabanı oluşturulacak. 
81 ilden, depolanan 
veriler üzerinde 
akademisyenlerle 
birlikte bilimsel 
analizler, değer
lendirmeler yapıla

Memurlar erken mesaiye karşı
Memur konfederas 
yonları, memurların 
mesai saatlerinin öne 
çekilmesine yönelik 
önerinin, küresel ısın
ma ve beraberinde 
getirdiği sorunların 
çözümüne olumlu bir 
katkısı olmayacağı yö 
nünde görüş bildirdi. 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı Bircan 

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Korbanlıklarunızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Karbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

cak. Tüm bu değer
lendirmelerden de 
yola çıkarak, çözüm 
önerilerinin ne 
olması gerektiği 
belirlenecek. Veri 
toplama yöntemi 
üç aşamada 
gerçekleştirilecek. 
Sorunlarla ilgili 
kayıtlı verilerin 
toplanması, anket 
yönetimiyle ihtiyaç 
duyulan verilerin 
toplanması ve 
mülakat yöntemiyle 
verilerin toplanması 
yapılacak. Projeye 
göre coğrafi bilgi 
sistemi kurularak, 
Türkiye geneli şiddet 
içerikli olayların 
potansiyel risk alma 
haritaları çıkarılacak. 
Proje kapsamında 
'Ruhsal uygulama 
rehberi' hazırlanacak. 
Bu rehber eğitim 
ortamlarında güvenin 
sağlanmasına yöne
lik alınması gereken 
ideal önlemleri, stan
dartları ve ilgili tüm 
tarafların sorumluluk
larını kapsayan, 
eğitim ortamlarının 
güvenliğini sağlan
masına yönelik 
tedbirlerin belirlen
mesinin yanı sıra, 
polisin koruyucu ve 
önleyici güvenlik 
rolünün güçlendiril

Akyıldız, böyle bir 
önerinin hangi veriye 
dayandığı, neden bu 
yola başvurulduğu 
konusunda haklı bir 
gerekçe göremedik
lerini söyledi. 
Küresel ısınmanın 
bütün dünyanın 
sorunu olduğunu 
vurgulayan Akyıldız, 
"Böyle bir konuda 3-5 

meşine yönelik 
gerekli tedbirlerin 
alınması ve imkan ve 
kabiliyetlerin artırıl
masını amaçlayacak. 
Risk haritası 
çıkarılacak 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Asayiş 
Dairesi Başkan 
Yardımcısı Müslüm 
Saylı Türkiye'deki 
risk altındaki çocuk
ların potansiyelini 
belirten bir veri 
tabanının olduğun
dan söz edilemeye
ceğini belirterek, 
"Belki bu projeyle, 
ulusal projeyle 'bu 
bir devlet projesi 
olacak- ilk defa 
Türkiye'de risk’ 
altındaki çocukların 
tümünün bir fotoğrafı 
çekilmiş olacak, bir 
veri tabanı hazırlan
mış olacak. Bu veri 
tabanı bir defaya da 
mahsus olmayacak, 
artık süreklilik arz 
eden bir şey olacak. 
Yani, devamı, sürekli 
yıllara yayılan bir 
proje şeklinde 
çalışmış olacak" 
diye konuştu. 
Saylı, diğer ülkelerle 
karşılaştırıldığında 
Türkiye'nin kendi 
şartları içinde daha 
güvenli bir ülke 
olduğunu da söyledi.

kuruşluk hesaplar 
yapılmamalı. Bu 
konunun iyi değer
lendirilmesine ve 
önerilerin daha sonra 
kamuoyunun gün
demine getirilmesi 
lazım. Bu tür konuları 
siyasi tartışmalara 
malzeme yapmamak 
gerekiyor. Bu öneriyle 
suni gündem yaratıl
mak istendiği endişe
si duyuyoruz" dedi. 
KESK Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul, 
insanın biyolojik 
bir ritmi olduğuna 
işaret ederek, mesai 
saatlerinin 07.00'a 
çekilmesinin 
alışılmışın dışında 
bir durum yarata
cağını, bu yeni duru
ma alışmanın da 
kolay olmayacağını 
söyledi. Tombul, . 
"Bununla küresel ısın
ma arasında bağlantı 
kuramıyorum. Bu 
Önerinin sorunun 
çözümüne bir katkısı 
olabileceğini de 
düşünmüyorum” 
diye konuştu.

Bursa'nın Karacabey 
llçesi'nde husumet 
yüzünden bir şahsı 
kafasına sopayla 
vurarak öldürdüğü 
iddia edilen 18 yaşın
daki genç, 12 yıl 6 ay 
hapis cezasına çarp
tırıldı. Kavgada tehdit 
ve hakeret ettiği ileri 
sürülen tutuksuz sanık 
ise 6 ay hapis cezası
na çarptırıldı. Avrupai 
bir karara imza atan 
Ağır Ceza Mahkemesi, 
hapis cezasını tecil 
ederek sanığın 3 ay 
süreyle kahveye git
meme cezası verdi. 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde "Adam 
öldürmek ve kasten

Trafikte araç sayısı 12 milyonu aştı
Geçen yıl trafikteki 
araç sayısı 2005 yılı
na kıyasla yüzde 18.9 
artarak 1 milyon 81 
bin 567'ye çıktı. 
Böylece trafikte 
dolaşan toplam araç 
sayısı da 12.2 
milyona yükseldi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, "Motorlu 
Kara Taşıtları Aralık 
2006” verilerini açık
ladı. Bu kapsamda 
geçen yılın tamamın
da 1 milyon 149 sin 
744 adet taşıtın trafi 
ğe kaydı yapılırken, 
68 bin 177 taşıtın ise 
trafikten kaydı silindi. 
Böylece 2005 yılında 
909 bin 469 olan 
trafikteki araç sayısı 
geçen yıl yüzde 18.9 
artarak 1 milyon 81 
bin 567'ye kadar yük
seldi. Geçen yıl sonu 
itibariyle trafiğe kayıt 
lı toplam araç sayısı 
ise 12 milyon 227 bin 
393 olarak belirlendi. 
Trafikteki araçların 
yüzde 50.2'sini 
otomobil, yüzde 
14.9'unu motosiklet, 
yüzde 13.9'unu 
kamyonet, yüzde 
10.6'şını traktör, 
yüzde 5.8'ini kamyon, 
yüzde 2.9'unu mini 
büs, yüzde 1.4'ünü 
otobüs, yüzde 0.3'ü 
nü ise özel amaçlı 
taşıtlar oluşturuyor. 
ARALIKTA 76 BİN 
TAŞIT TRAFİĞE 
KAYDOLDU
Geçen yıl aralıkta 
trafiğe kaydı yapılan 
toplam 75 bin 740 
taşıt içinde otomobil 
yüzde 43.3 pay ve 32 
bin 816 adetle ilk 
sırada yer aldı.
Otomobili, yüzde 25.4 
pay ve 19 bin 223 
adetle kamyonet, 
yüzde 17.2 pay ve 13 
bin 39 adetle moto

yaralamak” suçunudan 
müebbet hapis cezası 
talebiyle yargılanan 
A.E. (18) ve 6 tutuksuz 
sanık son kez hakim 
karşısına çıktı. Köy 
meydanında yaşanan 
kavga sonrasında trak
törün arkasında bulu
nan kalas ile Enver 
Bozdemir'in kafasına 
vurarak ölüme sebep 
olduğu iddia edilen 
A.E, önce müebbet 
hapis cezasına çarp
tırıldı. Suçu ağır tahrik 
altında işlediğine karar 
verilen A.E, yaşının 
küçük olması ve iyi 
hali nedeniyle cezasın
da indirim yapılarak 12 
yıl 7 ay hapis cezasına

siklet, yüzde 5.1 pay 
ve 3 bin 886 adetle 
traktör takip etti.
Aralık ayında trafiğe 
kaydolan araçların 
yüzde 9 ile 6 bin 776 
adetini ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtlar 
ohışturyor.
BİR AYDA 0.4 ARTTI 
Trafiğe kaydı yapılan 
motorlu taşıt sayısı 
geçen yıl aralıkta bir 
önceki aya göre 
yüzde 0.4 arttı. Bu 
artış otomobilde yüz 
de 17.8, kamyonette 
yüzde 7.2, otobüste 
yüzde 14.6, diğer 
araç cinslerinde ise 
(minibüs, ve özel 
amaçlı taşıtlar) yüzde 
5.3 oldu. Motosiklette 
yüzde 30.7, traktörde 
yüzde 9, kamyonda 
ise yüzde 2.3 azaldı. 
Geçici verilere göre 
geçen yıl aralıkta 
2005 yılının aynı 
ayına kıyasla trafiğe 
kaydı yapılan taşıt 
sayısı yüzde 24.8 
azaldı. Bu azalış oto
mobilde yüzde 27.9, 
kamyonette yüzde 
21.7, kamyonda 
yüzde 16.5, traktörde 
yüzde 15.9, motosik
lette yüzde 24.6, 
diğer araç cinslerin 
de (minibüs, otobüs, 
özel amaçlı taşıtlar) 
yüzde 27.4 olarak 

mahkum edildi. 
Cinayet suçundan 
tutuksuz olarak 
yargılanan baba V.E. 
ile amca O.E. beraat 
etti. Ancak O.E. darp 
suçundan 3.5 ay 
hapis cezasına çarp
tırıldı. Sanıklardan 
A.B. ise darp suçun
dan 4 ay hapis 
cezası alırken, 
K.B. hakaret ve 
tehdit suçundan 6 ay 
hapis cezasına çarp
tırıldı. Ancak 
mahkeme, K.B.'ye 
verilen cezayı 
erteleyerek şahsın 
3 ay süreyle köy 
kahvesine gitmeme
sine karar verdi.

gerçekleşti. 
İLK SIRADA 
İSTANBUL. 
Bu dönemde trafikten 
ilk defa tescil belgesi 
alan 75 bin 740 adet 
taşıtın yoğunluk sıra 
sına göre illere dağ ıl ı 
mına bakıldığında;

• İstanbul yüzde 37.5 * 
ile ilk sırayı alırken, 
Ankara yüzde 9.2, 
İzmir yüzde 6.8, 
Bursa yüzde 3.9, 
Antalya yüzde 3.8, 
Adana yüzde 2.7, 
Manisa yüzde 2.3, 
Hatay yüzde 1.8, 
Mersin yüzde 1.8, 
Muğla yüzde 1.7 ile 
onuncu sırayı aldı. 
Taşıtların yüzde 
28.5'i ise diğer illere 
dağılmış bulunuyor. 
RENAULT İLK 
SIRADA 
Geçen yıl aralıkta 
trafikten ilk defa 
tescil belgesi alan 
32 bin 816 adet 
otomobilin yüzde 
18.1'ini Renault, 
yüzde 8.8'ini 
Hyundai, yüzde 
8.2'sini Toyota, yüzde 
7.3'ünü Ford, yüzde 
7'sini Opel, yüzde 
6.5'ini Tofaş-Fiat, 
yüzde 6.2'sini 
Volksvvagen, yüzde 
5.9'unu Honda, yüzde 
5'ini Peugeot, yüzde 
27'sini ise diğer 
markalar oluşturdu.
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Türkiye’de suçlu çocukların durumu
Emniyete göre yılda 120 bin çocuk kayıtlara geçti.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 
Meclis Çocuk ve 
Gençlerdeki 
Şiddeti Araştırma 
Komisyonu'na 
bilgi verdi. 
Emniyet'e göre, 
yılda 120 bin 

I çocuk suçlu ya da 
mağdur olarak 
kayıtlara 
geçti.
Karakola düşen 
çocukların yüzde 
54'ünün suça 
itilmiş veya suç 
işlemiş, yüzde 
16'sının korunmaya 
ve yardıma muhtaç, 
yüzde 30'unun 
ise suç mağduru 
olduğu bildirildi. 
Cumhuriyet 
savcılıklarına 
sevk edilen çocuk 
sayısının 2002'de 
35 bin iken,

2006'daki rakamın 
ise 46 bin olduğu 
ifade edildi.
Emniyetin görüşüne 
göre, 24 milyon 
çocuğun yaşadığı 
Türkiye için bu yük
selişin normal 
olduğu ve çok ciddi 
bir şiddet patla
masından söz edile

meyeceği kaydedildi. 
Risk altında yaşayan, 
madde bağımlısı ve 
sokak çocuğu sayısı 
kesin olarak bilin
mezken, 1500'e yakın 
çocuğun da kayıp 
olduğu belirtildi.
Emniyet, kayıp 
çocuklar konusunda 
yazılı ve görsel

basının üzerine 
düşeni yapmasını 
istedi.
Polis, hangi hallerde 
çocuklara kelepçe 
takılabileceğinin 
yasalarda daha açık 
yer alması konusu
nun da önemine 
dikkat çekti. 
Çocuklara kelepçe 
takılmasını arzu 
etmediklerini ifade 
eden Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Asayiş Dairesi 
Başkan Yardımcısı 
Müslüm Saylı, 
"Ama karşınıza 
17-18 yaşında, 

ancak polisle zapt- 
edebileceğiniz, çok 
cevval üç-dört 
çocuk geldi. 
Kelepçe vurmadan, 
nasıl zaptede- 
ceksiniz?" 
diye sordu.

4 yılda 2 bin 41 kadın devlete sığındı

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 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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_ _ _ _ _ _ _ I
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/de ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Türkiye'de son 4 
yılda, fiziksel, cinsel, 
duygusal ve ekono 
mik istismara uğra 
yan 2 bin 541 kadının 
devlete sığındığı 
bildirildi.
Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kuru 
mu Genel Müdürlüğü 
nden edinilen bilgiye 
göre, fiziksel, cinsel, 
duygusal ve ekono 
mik istismara uğra 
yan kadınlarla birlik
te, bin 716 çocuk da 
koruma altına alındı. 
Kadın konukevlerine 
kabulü yapılan kadın
ların sosyoekonomik 
durumlarına ilişkin 
yıllar itibariyle yapılan 
değerlendirmede, en 
son 551 kadının duru
mu değerlendirildi.
Kadınların yüzde 56'sı 
nın, fiziksel, duygu 
sal, cinsel ve ekono 
mik istismar neden
lerinden biri veya 
birkaçı sonucu konuk 
evlerine sığındıkları 
belirlendi.
Kadınların yüzde 
31'inin ekonomik ve 
sosyal yoksunluk, 
yüzde 8'inin evlilik 
dışı hamilelik ya da 
çocuk sahibi olma, 
yüzde 3'ü istenmeyen 
evliliklere zorlanma, 
yüzde Tinin de 
cezaevinden yeni çık
mış olup yardım ve 
desteğe gereksinim 
nedeniyle konukevine 
sığındığı tespit edildi.

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı

ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLERDE OLASI 
BESLENME SORUNLAR

Zihinsel özürlülerin bir çoğunda beslen
me bozukluğuna bağlı bir sağlık sorunu 
yoktur. Bazılarında ise diğer bireylerdeki 
sorunlara benzer (diabet, hipertansiyon 
gibi) diyet tedavisi gerektiren sağlık prob
lemlerine sahiptir. Eğer zihinsel özürlülüğe 
fiziksel problemler, davranış bozukluğu, 
uygulanan medikal tedavinin yarattığı 
sorunlar eşlik ediyorsa sağlık problem
lerinin boyutları artar. Bu sağlık sorunların
dan bazıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

YETERSİZ BESLENME
Yanlış beslenme düzeni, besin alım kap

asitesinin azlığı, besin gereksiniminin tam 
olarak belirlenmemesi veya bunu karşılaya
cak uygun beslenmenin planlanmamış 
olması yetersiz beslenmenin temel neden
leridir. Tedavisinde; vitamin ve minerallerin 
diyet preparatları halinde ilavesi veya hazır 
formüllerle beslenme destek tedavisinin 
yapılması yarar sağlar.

örneğin; Ensure, Biyosorb, Fresubine, 
Ensure Plus gibi nutrisyon ürünleri yarar 
sağlar.

ŞİŞMANLIK
Çok sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. 

Aşırı yeme, doyma hissinin olmamamsı, 
tatlı çikolata ve çok şekerli içecek tüketme 
gibi nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi 
fiziksel aktivite azlığına bağlı olarak da 
görülebilir. Doktor kontrolünden geçtikten 
sonra uygun bir diyet planlanması, enerji 
içeriği yüksek besinler ve hazırlama yön
temlerinden kaçınılması sorunun çözümüne 
yarar sağlar. Bazı olgularda ise davranış 
terapisi sorunun çözümüne yardımcı olur.

ÇİĞNEME VE YUTMA GÜÇLÜĞÜ 
Beslenme durumunu olumsuz etkiler ve 

sorunlar yaratır. Bu konuda konuşma ter
apistinin uygulayacağı egzersizler yarar 
sağlar.

DOWN SENDROMU
Down sendromlu çocukların ailelerinin 

mümkün olan en kısa sürede, bu hastalığın 
tedavisine ilişkin beslenme önerilerine ve 
bilgilendirmeye gereksinimleri vardır. Down 
sendromlu bireylerin vitamin gereksinimleri 
ile ilgili pek çok yapılmış çalışma mevcut
tur, ancak bunlar yetersizdir.

Bu alanda Ingiliz Pediatrik Dietisyenler 
Birliği'nin "Çocuğunuz için Sağlık" konulu 
tavsiyeleri 1984'te yayımlanmış olup, yararlı 
bilgileri içermektedir. Down sendromu ile 
ilgili kuruluşlar, aileleri zaman zaman bu 
konuda eğitmek amacıyla toplantılar düzen
lenmektedir. Bu çocukların büyüme ve 
gelişmeleri dikkatle izlenmeli, yaşının 
gereksinimine uygun enerji ve besin ele
mentlerini karşılayacak beslenme program
ları yapılmalıdır. Devamı var....

BURSfiHfiKİMİVCTVEKfNT 
■M İUN ve flEKlflM AUNIR

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
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Tüketici güveni azaldı
Tüketici güven 
endeksi, bu yılın 
Ocak ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,26 oranında 
azalarak 91,80'e 
geriledi. Endeks, 
geçen yılın Aralık 
ayında 92,04 
düzeyindeydi.
Güven endeksindeki 
azalma, "tüketicilerin 
gelecek dönem 
ekonomik duruma 
ve iş bulma 
olanaklarına dair 
değerlendirmelerinin 
kötüleşmesinden" 
kaynaklandı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Merkez Bankası 
tarafından her ay 
ortaklaşa düzenlenen 
ve tüketicilerin 
harcama, davranış ' 
ve beklentilerinin

değerlendirildiği, 
"Tüketici Eğilim 
Anketi"nin,
2007 Ocak ayı 
sonuçlan açıklandı. 
Endeksin alt 
kalemleri ve değişim 
oranlarına bakıldığın
da da mevcut 
dönemde satınalma 
gücü endeksi, 
Aralık ayına göre 
artarak 82,48'den 
82,67'ye, gelecek 
dönem satın alma 
gücü endeksi de 
86,71'den 87,47'ye 
çıktı. Gelecek 
dönem genel 
ekonomik durum 
ise 84,82'den 
84,57'ye, gelecek 
dönem iş bulma 
olanakları endeksi 
de 88,10'dan 
85,10'a geriledi. ~ 
Mevcut dönemin

. dayanıklı tüketim 
, malı satın alma için 
uygunluğu endeksi 
ise 115,67'den 
116,63'e çıktı. 
Endeksin 100'den 
büyük olması 
tüketici güveninde 
iyimser durum, .

100'den küçük 
olması tüketici 
güveninde kötümser 
durum, 100 olması 
ise tüketici 
güveninde ne iyimser 
ne de kötümser 
durum olduğunu 
gösteriyor.

Türkiye 10 AB ülkesine bedel
Türkiye son yıllarda 
ekonomisinde 
yakaladığı büyüme 
trendi ile Avrupa 
Birliği (AB) 
ülkeleriyle karşılaş 
tırıldığında yukarıya 
doğru tırmanıyor. 
Nitekim, Türkiye, 
2003 yılında 
Polonya'yı, 2004'te 
Avusturya'yı, 2005'te 
de İsveç'i geride 
bırakırken, bu yıl da 
Belçika'yı sollayacak. 
Türkiye'nin gayrisafi 
yurtiçi hasılası

(GSYH) bu yıl 433,2 
milyar dolara 
(329,8 milyar avro) 
ulaşacak.

DEVREN SATILIK
DEVREN SATILIK

ÇOCUK GİYİM MAĞAZASI
0.535 834 42 50
ELEMANLAR ARANIYOR

Bilgisayar kullanabilen 
KASİYER BAYAN ELEMAN 
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
MAMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@hotmail.com

Bu rakam ile Türkiye 
önünde bulunan ve 
326,6 milyar avro 
civarında bir 
GSYH'ya ulaşması 
beklenen-Belçika'yı 
geçecek. 
Böylece, aday ülke 
Türkiye, AB üyesi 
Almanya, Ingiltere, 
Fransa, İtalya,

Ispanya ve 
Hollanda'nın 
ardından 7. büyük 
ekonomi 
olacak.Türkiye'nin 
GSYH'si-10 AB 
üyesi ülkeye bedel 
durumda bulunuyor. 
Nitekim, Malta, 
Estonya, Letonya, 
Kıbrıs Rum 
Kesimi, Litvanya, 
Bulgaristan, 
Slovenya,' Lüksem 
burg, Slovakya ve 
Romanya'nın GSYH 
toplamı Türkiye'nin 
GSYH'na erişemiyor. 
Türkiye'nin 2008 
yılında' 352,7 
milyar avroluk 
GSYH ile 7. sıradaki 
yerini koruması 
bekleniyor.

Gemlikli‘Çocukların Tiyatro Sevdası 
Neden Kesintiye Uğradı?

Tiyatro, hayatın en farklı yanlarını izleyi
ciyle buluşturan en önemli sanat dalların
dan bir tanesidir. Tiyatro sanatçısı olmak 
için belirli yeteneğin keşfedilip, eğitimle 
beslenmesi gerekir.

Gemlik'te üç yıldır Belediye tarafından 
verilen bir hizmetle ilçemizdeki çocuklar ti 
yatro eğitimi alıyorlardı. Hafta sonuna denk 
getirilen eğitimler içinde cevher olan çocuk
lar için bulunmaz bir fırsattı. Belediye Kültür 
Merkezi'nde Devlet Tiyatrosu sanatçısı 
Sayın Belgin Hanım tarafından çocuklara 
verilen eğitim bu sene kesintiye uğramış.

Bu hafta siz okuyucularımdan aldığım 
mailler doğrultusunda tiyatro eğitimine ara 
verilmesinin çocukları çok üzdüğünü öğren 
dim. Ben geçtiğimiz dönem bu miniklerin 
Bale konseptli oyunlarını seyretme fırsatını 
bulmuştum. Koreografiden tutun da çocuk
ların sergilediği performansa kadar her şey 
çok güzeldi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen 
bu uygulamaya çocuklarımızın yeniden 
başlaması için gerekli adımların atılması 
gerekir

Gemlik kültürel açıdan çok zengin bir 
yaşantıya ne yazık ki sahip değil. Ben bir 
Gemlikli olarak isterim ki, farklı kültürel olay 
ve olguların barındığı bir konumuna gelelim. 
Ancak bu şimdilik çok uzak görünüyor. 
Gençlerimizin yapabileceği toplumsal 
faaliyetleri yok denecek kadar az.

Yapılacak tek şey yerel yönetimlerin ve 
sivil toplum örgütlerinin halkı da içine ala
cak şekilde çeşitli uygulamaları gerek- 
leştirmeleridir.

BİRKAÇ İÇTEN TEŞEKKÜR
Gemlik Körfez Gazetesi’nde yazmaya 

bundan tam bir yıl önce başladım.Yazı ha 
yatımın birinci yılında beni her daim 
okuyup, eleştirilerinizle yazılarımı önem
seyen siz değerli okurlarıma, bana bu fırsatı 
sunan değerli büyüğüm Sayın Kadri Güler 
ve saygıdeğer eşi Serap Güler'e, 
yazılarımın netteki biçimi için sürekli başını. 
ağrıttığım ve beni hiç kırmayan Sayın Ebru 
Sönmez'e, bilgi tecrübeyi nasıl edineceğimi 
öğrendiğim ve onurlu duruşumu borçlu 
olduğum canım babam Sayın Tunay 
Baykız'a sonsuz teşekkürler ediyorum.

“Zam yapmayarak sanayiye katkı sağladık”
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, yaklaşık 
5 yıldır elektriğe 
zam yapmayarak 
sanayiye 7 milyar 
dolar civarında, 
konut ve ticaret 
sektörüne de 
3,5 milyar dolar 
katkı sağlandığını 
bildirdi.
Ekonomik ve 
Sosyal Araştırmalar 
Merkezi (ESAM) 
tarafından, 
"Türkiye'nin Enerji 
Politikaları" 
konferansında 
soruları yanıtlayan 
Güler, hızla enerji 
terminali ve koridoru

durumuna gelen 
Türkiye'nin artık 
dünya enerji 
denkleminde çok 
önemli bir aktör 
olduğunu söyledi. 
Şahdeniz Projesinin 
hızlı bir şekilde 
sürdürüldüğünü 
belirten Güler, 
şu anda Yunanistan 
ile birlikte Meriç 
Nehrinin altından 
700 metrelik bir tünel 
çalışmasının devam 
ettiğini bildirdi. 
Güler, Kerkük- 
Yumurtalık Petrol 
Boru Hattına paralel 
bir doğal gaz boru 
hattı için Irak tarafıyla 
görüşmelerin devam

ettiğini bildirdi. 
Güler, yaklaşık 5 
yıldır elektriğe zam 
yapmamalarının 
nedenini "enerjide 
yerli kaynak kullanımı 
oranının arttırılması, 
doğal gaz alım 
anlaşmalarının 
Türkiye'nin lehine 
olacak şekilde 
revize edilmesi" 
olarak açıkladı.
Elektriğe zam yapma* 
yarak sanayiye yak
laşık 7 milyar dolar, 
konut ve ticaret 
sektörüne de yaklaşık 
3,5 milyar dolar 
katkı sağladıklarını 
kaydeden Güler, 
zam yapılmadığı gibi

enflasyonla kıyaslan 
dığı zaman elektrik 
fiyatlarının yaklaşık 5 
yıl içerisinde sanayi 
de yüzde 6,5, konutta 
ise yüzde 1,5 oranın
da indiğini bildirdi. 
Nükleer enerji çalış
malarının süratli bir 
şekilde devam ettiği
ni anlatan Güler, 
"Sayın Başbakanımız 
(Bazı şeyler anlatıl
maz, yapılır) der. 
Biz de yaptığımız 
her çalışmayı anlat
mıyoruz. Ama 
nükleer enerji 
çalışmalarımızı kararlı 
bir şekilde sürdürü 
yoruz" diye 
konuştu.

mailto:yeldabykz@hotmail.com
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Gençleşmenin doğal formülü 
Vitamin kokteyli

Kozmetik veya 
kimyasal değil, 
doğal yollardan 
güzelleşmek isteyen
lere iyi haber! 
Kokteyl, çok ince 
iğnelerle yüz, boyun, 
ellere uygulanıyor. 
15 dakika sonra 
gençleşmiş ve ışıl 
ışıl bir cilde sahip 
oluyorsunuz.
Vitaminlerden oluşan 
özel bir kokteyl, 
cildi gençleştirirken 
sağlıklı ve ışıl ışıl 
bir görünüm de 
kazandırıyor. Cilt için 
en iyi seçeneklerin 
C, E ve A vitaminleri 
olduğunu söyleyen 
Dermatoloji Uzmanı 

| Dr. Zekayi Kutlubay, 
tek bir seansın 
etkisinin iki yıl 
sürdüğünü belirtiyor. 
Dr. Kutlubay, vitamin 
kokteylinin içeriği ve 
etkisiyle ilgili soru
larımızı yanıtladı: 
* Cilt yenileme işlem
lerinde hangi vita
minler kullanılıyor? 
Cilt gençleştirmede; 
A vitamini, B kom
pleks vitaminler, C 
vitamini, D vitamini, 
E vitamini, vit PP ve 
K vitamini kullandı 
yör. Bunların içinde 
en etkili olanlar C, E 
ve A vitaminleridir. 
Örneğin A vitamini, 
derinin üst tabaka 
sındaki hücrelerin 
çoğalmasını uyarır, 
üst tabakadaki ölü 
hücrelerin dökülme 
sini kolaylaştırır, 
yeni kan damarı 
yapımını sağlar ve 
deriye sağlamlık 
verir. İnsan derisin
deki başlıca antioksi- 
dan olan E vitamini, 
deriyi yaşlanmaya 
karşı korur.
Hücrelerin bir 
numaralı düşmanları 
olan serbest 
radikalleri temizle 
yerek hücre zarını 
korur. C vitamini ise 
derinin altında yer 
alan ve deriye sağ 
lamlık veren bağ 
dokusunun ana ele
manı olan kollajenin 
sentezinde gerekli 
dir. Derinin bariyer 
fonksiyonunu 
iyileştirir.
* Bu vitaminler 
ciltte nasıl bir etki

yaratıyor?
Bu vitaminlerin her 
biri farklı özelliklere 
sahip olduğundan, 
öncelikle bir derma
tologdan yardım 
alınmalı. Sorunlu 
ciltlerde hangi vita
min eksikliği olduğu 
bilinirse; bu vitamini 
içeren yoğun ürün 
kullanımı ile cilt hem 
sağlığını kazanır, 
hem de ışıl ışıl bir 
görünüm elde edilir. 
B5 vitamini olan 
'bepanthene', derinin 
üst tabakasını 
güçlendirir ve iz 
kalmasını engeller. 
B8 vitamini olan 
'biotin' de hücreler 
için büyüme faktörü 
olarak görev yapar.
* Vitaminler 
hangi bölgelere 
uygulanıyor?
Cildin alt tabakasına 
hazırlanan vitamin 
enjeksiyonu çok ince 
iğnelerle enjekte 
ediliyor. Amaç; 
hücrelerin tekrar 
yenilenmesini sağla
mak, cildin kan 
damar dolaşımını 
artırmak, cildi can
landırmak, kırışıklık
ları azaltmak ve cildi 
sıklaştırmaktır. Yüz, * 
boyun, dekolte ve 
ellere uygulanabilir. 
Uygulandığı bölgel
erdeki bağ dokusu
nun kolajen ve 
elastin liflerinin 
yapımını artırır. Ama 
öncelikle hastanın 
cildini değer
lendirmek gerekiyor. 
Yani; hastanın deri 
tipi, kalınlığı, yağh- 
kuru veya karma 
olduğu, kırışıklıkların 
derinliği ve yoğun
luğu, ciltte lekelerin 
olup olmamasına 
göre tedavi belir
leniyor. Eğer has
tanın cildi sadece 
vitamin enjeksiyonu 
değil de; botoks, 
dolgu, lazer vs. 
gerektiriyorsa; has
taya kombine bir 
tedavi şeması plan
lanıyor. Böyle 
durumlarda sadece 
vitamin karışımı 
değil, gerekirse 
hyaluronik asit ve 
somon DNA'sı gibi 
ürünler de kokteyle 
katılabiliyor.

Ortopedik ayakkabı düztabanlığı önler mi?
Halk arasında ortope
dik ayakkabıların düz 
tabanlığı iyileştirdiği 
yönünde yaygın 
kanaatin yanlış 
olduğu ileri sürüldü. 
Düztaban için orta- 
pedik ayakkabının 
faydadan çok zararı 
varmış. Memorial 
Hastanesi Pediatrik 
Ortopedi ve Travma 
toloji Bölümünden 
Prof. Dr. Tuncay 
Centel, halk arasında 
ortopedik ayakkabı 
ların düztabanlığı 
iyileştirdiği yönünde 
"yaygın ve yanlış bir 
kam" bulunduğunu 
belirterek, "Düztaban 
lıkta sert köseleden 
yapılmış, ayak 
hareketlerini kısıt
layan ayakkabılar 
hem cildi tahriş eder 
hem de ağrıya neden 
olur” dedi.
Centel yaptığı yazılı 
açıklamada, halk 
arasında düztaban

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE 
BEYNELMİLEL

TUTKU SİNEMASI
SON OSMANLI (YANDIM ALİ)

Seanslar
11.30 - 14.00 - 16.30 - 20.00
14.15 - 16.30 - 20.15 
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

lığın iyi tanınmaması 
ve önemli bir sakatlık 
olarak değerlendiril 
meşinin, bu bozuk
luğun giderilmesinde 
ayakkabılar hesabına 
düşen beklentiyi art
tırdığını ifade etti. 
Ayakkabının, "ayağı 
darbelerden, sivri ve 
kesici maddelerden 
korumaya, soğuk 
ortamlarda sıcak, ıs 
lak ortamlarda ise 
kuru tutmaya yara 
dığını" vurgulayan 
Centel, "Düztaban 
olgularda, ayakkabı 
ların bu işlevleri 
dışında bir de düzelti
ci etkilerinin olabile
ceği günümüzde 
oldukça yaygın bir 
kanıdır, ancak bu 
doğru değildir" dedi. 
Centel, ayakkabı 
kullanma geleneği 
bulunmayan toplum- 
larda yapılan araştır
maların, bu insanlar
da daha düşük oran

da ayak bozukluğuna 
rastlandığı ve ayak 
esnekliğinin daha 
fazla olduğunu ortaya 
çıkardığım ifade ede 
rek, düztabanlık ve 
içe dönük yürümenin 
çocukluk çağında 
hekimlere başvuru 
nedenleri arasında en 
önde geldiğini söyle
di. Düztabanlığın fark 
lı şekillerde kendini 
gösterdiğini ve olgu
ların yüzde 80'inde 
esnek tipin söz konu 
su olduğunu kayde
den Tuncay Centel, 
açıklamasında şöyle 
dedi: "Yani ayak
tayken gözlemlenen 
düztaban görünüm, 
çocuk yükseğe otur
tulup ayağın yerle 
teması kesildiğinde 
kaybolur ve normal 
ayak uzunlamasına 
kavisi oluşur. Bu 
durum ayak 
bağlarının yapısal 
gevşekliğiyle ilgilidir.

Esnek tip düztabanlık 
kısa veya uzun 
dönemde herhangi 
bir rahatsızlığa yol 
açmadığı gibi ayak 
performansını da 
genellikle etkilemez. 
Bu şekil bozukluğunu 
bu nedenle genellikle 
tedavi etmeye gerek 
yoktur, ancak bu 
ayaklar 6-12 aylık 
aralarla izlenmelidir." 
-ÇOCUKLARDA 
DÜZTABANLIK- 
Prof. Dr. Centel, ayak 
kasları gelişimi henüz 
tamamlanmamış 1 ya 
şın altındaki bir ço 
cukta düztaban tanısı 
m koymanın oldukça 
güç olduğuna da 
işaret ederek, şunları 
kaydetti: "Özellikle 
esnek tip düztaban
lıkta sert köseleden 
yapılmış, ayak hare 
ketlerini kısıtlayan 
ayakkabılar hem cildi 
tahriş eder hem de 
ağrıya neden olur.”
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Yavaş zayıflamak en ideali
Uzmanlar, tek bir 
besin içeren yani halk 
arasında "sihirli diyet" 
olarak adlandırılan 
diyetlerin, sağlıklı ve 
yeterli beslenmek için 
gereken besin öğeleri
ni sağlayamadığını, bu 
yüzden vücudun temel 
metabolizma ihtiyacını 
karşılayamadığı için 
ölüm riski bile yarat
tığını vurguladılar.
"Sihirli diyetlerle he 
men zayıflayayım" 
derken sağlığınızdan 
olmak istemiyorsanız 
yeterli ve dengeli bes 
lenmeye dikkat etme 
niz gerekiyor.
Ege Üniversitesi 
Endokrinoloji ve 
Metabolizma Hastalık 
lan Bilim Dalı Diyet 
Uzmanı Canan Değir 
menci, kilo verme 
konusunda insanların 
aceleci olmaması

Beyin krizi önlenebilir
Türkiye'de her gün 500 
kişi beyin krizi geçiriy
or ve 60 kişi hayatını 
kaybediyor.
Beyin krizinin ilk 3 
saati hayati değer 
taşıyor. Çünkü bu 
zaman diliminde tedavi 
edilebiliyor. Beyin 
krizine 
engel olmak içinse 
sigaradan uzak durun, 
hipertansiyonunuzu 

gerektiğini, bir haftada 
yarım-bir kilo vererek 
zayıflamanın en sağlık 
lı ve ideal olduğunu 
bildirdi. Değirmenci, 
sağlıklı beslenmenin, 
yeterli ve dengeli 
beslenmeyle mümkün 
olduğunu, sihirli diyet
lerin sağlıklı beslen
menin düşmanı oldu 
ğunu belirtti. 
Beslenmenin hiçbir 
zaman "karın doyur
ma" anlamına gelme 
diğini kaydeden Değir 
menci, şu bilgileri 
verdi: "Tek bir besin 
içeren yani halk 
arasında sihirli diyet 
olarak adlandırılan 
diyetler 'karpuz, pata 
tes diyeti gibi' sağlıklı 
ve yeterli beslenmek 
için gereken besin 
öğelerini sağlayama- 

- zlar. Çeşitlilikten uzak 
ve monotondurlar.

kontlor altında tutun. 
Anevrizma beyin 
kanamalarının 
yüzde 20-30'unu 
oluşturuyor.
Beyin kanamalarının 
en önemli belirtisi 
şiddettli başağrısı 
ve buna eşlik eden 
bulantı ve kusma. 
Uzmanlar bilinçte 
değişiklik ya da 
nörolojik bulguların

Çok düşük kalorili 
diyetler sağlıklı ve 
dengeli beslenmeyi 
engeller. Ayrıca 
vücudun temel meta 
bolizma ihtiyacını 
karşılayamadığı için 
ölüm riski vardır. Kilo 
verme konusunda 
aceleci olmayın. Bir 
haftada yarım-bir kilo 
vererek zayıflamak en 
sağlıklı ve ideal olanı 
dır. Bu hızda verilen 

ortaya çıkması, 
uyuşmalar ve kuvvet 
kaybı gibi durumlarda, 
acilen hastaneye 
başvurulmasının 
hayati önem taşıdığına 
işaret ediyor.
Beyin krizi ise beyin 
damarlarının tıkan
masıyla meydana 
geliyor.
Öldürmediğinde kalıcı 
hasarlar bırakabiliyor.

kiloların tekrar geri 
alınma riski azdır." 
Beslenme konusunda 
yapılan hatalardan 
birinin de gün boyun
ca yeterli su içilmeme
si olduğunu dile 
getiren Değirmenci, 
günlük alınan su 
miktarının azalması 
halinde vücutta 
depolanan yağ 
miktarının arttığına 
dikkati çekti.

Damar tıkanıklığından 
kaynaklanan beyin 
krizinde ilk 3 saat çok 
önemli, çünkü tedavi 
edilebiliyor.
Beyin sağlığı için önce 
beyin krizi riskleri 
ortadan kaldırılmalı.

Organlarımız 
sağlığımızla ilgili 
ipuçları veriyor

Bazı organlarımız, 
sağlığımızla ilgili 
çeşitli ipuçları 
verebiliyor. 
Uzmanlar, bazı 
organlarımızdaki 
çeşitli değişikliklerin 
olası sağlık 
sorunlarının 
habercisi- 
olabileceğini 
belirtiyor.
Organlarımızdaki 
dikkat edilmesi 
gereken çeşitli 
değişiklikler şöyle 
sıralanıyor: 
"Tırnaklar: Renginde 
koyuluk, morluk, 
aşırı kalınlık ve 
üzerinde tümsekler 
varsa.
Nefes: Dakikada 
ib'aen çok soiuk 
alıp veriyorsanız. 
Gözler: Göz 
bebeğinizin 
çevresinde beyaz bir 
daire varsa.
Avuç içiniz: Avuç 
içleriniz kırmızı ve 

lekeli ise. 
Hafıza: Masa üstüne 
10 eşya koyun, 10 
saniye bakın. Sonra 
kendinizi sınayın. 
Kaçını hatırladınız? 
Çoğunu anımsamı 
yorsanız.
Kaslar: Sırt üstü 
yatıp bacaklarınızı 
düz tutun, bir 
bacağınızı kaldırın, 
çok çabuk 
yoruluyorsanız.
Eller: Kollarınızı yere 
paralel olarak uzatın, 
elleriniz titriyorsa. 
Yürümek: Bir çizgi 
üzerinde 30 metre 
yürüyemiyorsanız. 
Kilonuz: Boy kilo 
dengeniz uyumlu 
değilse.
ruvaîeı îiıüyavı. İ> 
saat ve daha kısa 
sürede bir tuvalete 
gitme ihtiyacı 
duyuyorsanız.
Nabız: Nabzınız 
sürekli 80'in 
üzerinde ise.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

m

tfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
51318 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

5131051
51310 53 
51329 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm

513 12
513 20
512 10

Kanberoğlu-Esadaş 514 45
Anıtur
Kamil Koç

S14 47

12
77
72
49
71

513 35 71

HASTANELER

TEKAnza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tanm Müd. 
ilçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
51310 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77

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

VAPUR - FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 5400
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

NÖBETÇİ ECZANE
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D.Subaşı Mh. Çeşme Sk, 
No:l GEMLİK

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 92 00
513 23 29
513 10 68

Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 2467 
5133240
513 23 24
5143550

Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 12 95 
51316 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81

Bütünler Likitgaz 513 80 00

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
51417 00

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

GEMUK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SIYASI GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2680 

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-Rekiamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Büyükşehir’den Tiyatro Kursu Küçük Tenisçilerden büyük başarı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yeraltı 
ve üstünde olduğu 
gibi kentin kültürel 
altyapısının da sağ 
lam bir şekilde 
yapılandırılması 
yolundaki çalış
malarına bir 
yenisini daha ekledi. 
Sahneye koyduğu 
oyunları ilgiyle izle
nen Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, tiyatroyu 
gelecek nesillere en 
iyi şekilde aktara
bilmek ve bu sanatın 
daha geniş kitlelere 
ulaşmasını sağlaya
bilmek amacıyla 
tiyatro kursu açtı. 
Şehir Tiyatrosu 
Bölüm Başkanı Ertan 
Akman, Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
tiyatro sanatının 
sevdirilmesi, 
özendirilmesi ve 
daha iyi algılan
abilmesini 
sağlamak amacıyla 
yürüttükleri projeler 
arasında yer alan 
tiyatro kursları ile 

sadece kentin 
kültür ve sanat 
yaşamına değil, 

। ülke çapında değerli 
1 tiyatro sanatçıları 

yetiştirmeyi amaçla 
dıklarını söyledi. 
Akman, şehir tiyatro

su sanatçılarının 
eğitmenliğinde 
gerçekleştirilen 
kurslarda
tiyatrocu adaylarına 
‘doğaçlama, 
oyunculuk, sahne 
bilgisi, ses, konuş
ma, tiyatro tarihi ve 
bilgisi’ konularında 
eğitimler verildiğini 
bildirdi. Akman, 10 
ila 22 yaş ve üzeri 
olmak üzere 4 ayrı 
grupta 85 kursiyerin 

katıldığı kursların 
mayıs ayında sona 
ereceğini bildirdi. 
Akman ayrıca 
Şehir Tiyatrosu’nun 
Tay yare Kültür 
Merkezi ve Çocuk 
Sanatevi sah
nelerinde salı, 
çarşamba, perşem
be, cuma ve cumar 
tesi günleri 5 oyun 
sergilediğini belirte 
rek, sanatseverleri 
oyunlara davet etti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü’nün kort 
tenisi takımının minik 
sporcuları 12 Yaş 
Türkiye Kış Kupası 
Şampiyonası’nda 
aldıkları başarılarla 
göz doldurdular. 
Büyükşehir Belediye 
spor’un kort tenisi 
takımının sporcu
larından Ece Kuşçu, 
Türkiye Kış Kupası 
Şampiyonası’nda 
finale yükselerek, 
şampiyonayı ikinci 
olarak tamamlarken, 
Hüdan Aybay yarı 
finale, Ertuğrul 
Karadağ ise çeyrek 
finale kadar yükseldi. 
Başarılı sporcular, 
antrenörleri ile 
Büyükşehir Belediye 
spor Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı’nı 
ziyaret ederek başarı 
tarım paylaştılar. 
Büyükşehir Belediye 
spor Kulübü Başkanı 
ve Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Muammer Subaşı, 
10 branştaki toplam 
bin 800 sporcusu 
ve milli takımlarda 
görev yapan 36 
antrenörü ile kent ve 
ülke sporuna destek 
olmanın yanı sıra 
yeni neslin sağlıklı 
gelişmesine de katkı

da bulunduklarını, 
alınan başarının da 
bunun en güzel 
göstergesi olduğunu 
söyledi.
Büyükşehir Belediye 
spor Kulübü sporcu
larının, her yıl farklı 
branşlarda Türkiye 
ve hatta dünya çapın
daki başarıların altına 
imza attığını ifade 
eden Subaşı, “12 
Türkiye Kış Kupası 
Şampiyonası’nda da 
kulübümüz sporcu
ları önemli başarılar 
elde ettiler. Kulübü 
müzün kort tenisi 
takımında 25 lisanslı 
töpîâm 75 sporcu 3 
antrenör bulunuyor. 
Kulübümüzün her 
branşındaki disiplinli 
ve planlı çalışması 
mn sonuçlarını ahyo 

ruz. Kort tenisi dalın
da elde edilen bu 
başarı da yapılan 
çalışmaların en güzel 
sonucu. Sporcula 
rımızın daha birçok 
önemli başarının altı
na atacakları imzalar 
ile Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Külli 
bü’nün ve kentin 
adını ülke ve dünya 
çapında duyurmaya 
devam edeceğine 
inanıyorum” diye 
konuştu.
Subaşı, konuş
masının ardından, 
sporculara, antrenör
lerine ve Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Müdürü 
Mahmut Turunç’a 
başarılarından dolayı 
teşekkür ederek, 
ödüllendirdi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1GÜNDE DAVETİYE BASILIR

*34yilûk^w
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95



CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, ilçe yönetimi ile birlikte Katırlı Köyü’ndeki kahvede köylülerle buluştu

Demirel, Kafirli Köyü’nde dert dinledi
Dün Katırlı Köyü’ne giden CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve ilçe 

yönetimi köy kahvesinde vatandaşların dertlerini dinlediler. Ürettikleri zey
tinin para etmemesi nedeniyle köyden göçlerin başladığını söyleyen 
köylüler, gübre ve mazot fiyatlarının yüksek olduğundan da yakındılar. CHP 
Bursa Milletvekili Kemal Demirel, "Ülkemin insanının ne halde olduğunu 
görüyoruz. Bu asık suratlar sıkıntının ne boyutlara geldiğini gösteriyor. İkti
dara gelen her parti köylüye sahip çıkmalıdır” dedi. Haberi sayfa 5’de

GFMİİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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yemek 
üretim 
LTD.ŞTİ.

Goldstar Cemal Turan 
Eabrika & İşyeri Topta 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez : İskele Meydanı No: 15 GEMLİK ■ 
Tel: (0.224) 5ft 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

Yazılarını sol ayak parmağıyla yazan öğrenciye Kaymakam Mehmet Baygül sahip çıktı

Cernobil rateıı e Baytıül'den tele)
Güne Bakış

ri GÜLER
_guler@hptmail.com

Lassie’den sonra Paşa’yı da yitirdik
Hayvan sevgisi açısından sınıfta kalmış toplum- 

lardanız.
Oysa, insanların en sadık dostlarıdır hayvanlar.
Evimizin kedisi, köpeği, atı, kuşu vazgeçemez- 

lerimizdendir.
Hele, birkez o sevgi girmesin içinize..
Kopamazsınız, ayrı kalamazsınız..
Bizim ilk göz ağrımız Lassie idi.
Lassie dişi ve güzel köpeğimizdi bizim.
Matbaada yatar kalkardı. Zaman zaman kafasına 

göre takılır ve sokaklarda dolaşırdı.
. Büromun kapısına ön ayaklarıyla uzanır, kapıyı 

açarak, ayaklarımın yanıfiâ yatardı.
Bir akşam üzeri Lassie ortadan kayboldu.
Günlerce aradık o’nu, gazeteye ilanlar verdik, 

afişler astık duvarlara.
Gidiş o gidişti. Kaçıranlar geri getirmedi.
Barış, günlerce ağladı..
Lassie’nin yerini aylar sonra bir gözü mavi, bir 

gözü kahverenoi beyaz üzerine damalı siyah lekeleri 
olan Dalmaçyaîı aldı.

Bu köpek, Faruk Güzel’in dişi, erkek dal- 
maçyalılarının yavrusuydu. Adı da “Paşa”ydı.

Paşa, Umurbey’deki bahçemde evimizi korur, 
bizim gelmemizi dört gözle beklerdi.

Arabamızın sesinden tanırdı bizi.
Her sabah Barış’ı servis aracına kadar götürür, 

gelirdi.
Paşa’yı dün sabah evimizin kapısında ölmüş 

bulduk.. Zehirlenmemişti, vücudunda hiçbir darp 
yoktu ama, ölmüştü.

Şimdi binlerinin bıyık altından güldüğünü görür 
gibi oluyorum. ‘Delinin sorununa bak’ der gibi..

Hayvan sevgisi, insan sevgisi gibidir.
| O hastalığa bir kez yakalanırsanız görürsünüz. 

•yr Rusya 'da 
meydana gelen 
Çernobil faciasının 
izlerini taşıyan 
19 yaşındaki lise 
öğrencisine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül sahip çıktı. 
Turgut Fazlı adlı 
gence yaklaşık 
20 bin YTL'lik bir 
para harcanarak 
dirseklerinden iti 

-baren iki el ve bir 
de sağ bacak 
protezi takılacak. 
Kaymakam Baygül, 
masrafların Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı’ndan karşıla 
nacağını söyledi. 
Haberi sayfa 3’de

AKPTı milletvekilleri 
esnafın sorunlarını 

dinleyecek
AKP ilçe Başkanlığından yapılan açıkla
mada, Bursa Milletvekilleri Faruk Ambar 
cıoğlu, Altan Karapaşaoğlu, Şevket 
Orhan ve Abdülmecit Alp’in bugün saat 
13.oo’de ilçede bulunan esnafı ziyaret 
edecekleri belirtildi. Milletvekilleri ve ilçe 
yönetimi bugün vatandaşların dertlerini 
dinleyecek. Haberi sayfa 4’de

Fırtınaya dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapı 
lan açıklamaya göre, denizlerde esen 
rüzgarın bugün Marmara, Batı Karade 
niz ve Ege’de kuzeydoğudan fırtınaya 
dönüşeceği açıklandı. Yetkililer, vatan
daşları fırtınaya karşı tedbirli olmaları 
için uyardı. Haberi sayfa 12’de 

İnternet suçları TBMM’de 
Bilişim ağlarının doğurduğu hukuki sorun
ları çözüme kavuşturmayı amaçlayan yasa 
teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 5’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:_guler@hptmail.com
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Lafı gediğine oturtmak....

Lafı gediğine 
oturtmak akıllı adam 
işi..

Bizim başbakanın
da böyle bir özelliği 
var..

O da öyle yapı 
yor..

"Anamızı ağlat
tınız be. Aşk olsun 
size aşk olsun. 
Tarım Bakanı 
Anayasa'yı ihlal 
ediyor. Yetmedi mi 
be? Hangi yüzle 
geldin buraya?" 
diyen vatandaşa 
yanıtı :

"Lan bana 
anayasayı öğretme! 
Terbiyesizlik yapma! 
Hadi ananı al git 
buradan."

Ne kadar da şık 
ve akıl dolu değil 
mi..

Bundan sonra 
vereceğim 
"lafı gediğine 
koymak" 

türündeki örneklerin 
onunkinin yanında 
esamesi okunmaz 
ama...

İncili Çavuş, 
OsmanlI elçisi olarak 
Fransa Kralına gön
derildiğinde, 
elbiselerinin bazı 
yerlerinde 
yama varmış.
Kral bunları 
görünce dayana
mayıp:

"Bana senden 
başka gönderecek 
adam bulamadılar 
mı?" diye sorunca, 
İncili Çavuş:

"OsmanlIlar, 
adama göre adam 
gönderirler, 
Beni de sana 
göndermelerinin 
hikmeti bu olsa 
gerek." cevabını 
vermiş.

Churchill, avam 

kamarasında 
konuşurken, 
muhalif partiden 
bir kadın 
milletvekili, 
Churchill' e kızgın 
kızgın söyle 
seslenir:

"Eğer, karınız 
olsaydım, 
kahvenizin içine 
zehir karıştırırdım."

Churchill, 
oldukça sakin 
kadına döner ve 
lafı yapıştırır: 
"Hanımefendi, eğer 
karım siz olsaydınız, 
o kahveyi seve seve 
içerdim." ’k’k’k'k'k

Sokrates ve eşi 
bir türlü iyi 
geçinemezlermiş. 
Bir gün eşi 
Sokrates'e verip 
veriştirmiş, ağzına 
geleni söylemiş. 
Bakmış kocası 
hiç bir tepki göster

miyor; bir kova 
suyu alıp başından 
aşağı boşaltmış. 
Sokrat, gayet sakin:

"Bu kadar gök 
gürültüsünden sonra 
bir sağanak zaten 
bekliyordum" demiş.

★ ★★★★

Bernard Shaw 
ile Churchill hiç 
geçinemez ve 
sık sık birbirlerini 
iğnelermiş. Bernard 
Shaw, bir oyununun 
ilk gecesine, 
Churchill* i davet 
etmiş ve davetiyeye 
de bir pusula iliştir
miş:

"Size iki kişilik 
davetiye gönderiyo
rum. Bir dostunuzu 
alıp gelebilirsiniz. 
Tabii dostunuz 
varsa." Churchill, 
hemen cevap 
göndermiş:

"Maalesef o 
gece başka bir yere

J ..w* . .
soz verdiğim için 
oyununuzu 
seyretmeye gele
meyeceğim. 
İkinci gece gelebilir
im, tabii oyununuz 
ikinci gece de 
oynarsa." hlrltltlt

Sokrates ile 
burjuva sınıfından 
biri, çok dar bir 
geçitte karşı karşıya 
gelirler. Geçit 
öylesine dardır ki 
ikisinden birisinin 
muhakkak yol 
vermesi gerekmekte
dir.

Burjuva der ki: 
"Ben asil 

olmayan, soysuz, ne 
idüğü belirsiz bir 
mahluka asla yol 
vermem!" der.. Üstat 
gayet sakin;

"Ben veririm!..." 
der ve kenara 
çekilir... 

★ ★★★★

Meşhur bir filozo
fa:

"Servet ayak
larınızın altında 
olduğu halde 
neden bu kadar 
fakirsiniz?"
diye sorulduğunda: 

"Ona ulaşmak 

için eğilmek lazım da 
ondan" demiş.it/tiritit

Köylü, yeni 
doğan bir sıpayı 
kucağına almış 
evine dönerken, 
iki ortaokul 
öğrencisi 
kendisine takılır 
ve:

"Hayrola amca, 
derler. Oğlunu ner
eye götürüyorsun 
böyle?”

Adam, kendine 
yapılan bu 
terbiyesizliğe 
aldırmamış 
görünerek cevap 
verir:

"Gittiğiniz okgla 
kaydını yaptıra
cağım. " 

★ ★★★★

Amerikalı işadamı, 
Çinliyle alay ederek 
sormuş:

"Mezarlarınıza 
koyduğunuz pirinç
leri, ölüleriniz ne 
zaman yiyecek?" 
Çinli, başını 
kaldırmadan cevap 
vermiş:

"Sizin ölüleriniz, 
koyduğunuz 
çiçekleri kokladığı 
zaman."

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

www.kocakgayrimenkul.com
1/ n r A İZ GAYRİMENKUL

BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DAS / GCMLİK 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 Büyükkumla 928 M2 imarlı 35.000 YTL 
AA-005 Karacaah 9275 M2 konut imarlı 250.000 YTL
A A-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-02û-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 Etüdlü 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-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 İmarlı 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 QİFTLİK
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

EE-004 Gazhane Cad. 125 M2 5.kat 2+1 kaloriferli 70.000 YTL 
Ec-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 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 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, 
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 Pazen 70 M2 5.kat
2+1 çelik kapı,.kartonpiyer, pimapen 41.000 YTL 
EE-058 Manastır 130 rn2 5.kat deniz yola copho, 
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 S.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 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 1.40 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks
kalariferll 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.k?t 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 lûx 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 2+1 Asansörlü, kalar-
Iforll, 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 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

SATIL1KFABRİKA
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 katli müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE4I54 Umurbey 21Ö 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 İçi denize 50 mt 220.000 YTL

EE-141 Orhaniye M.200 M2 duplekş 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 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

KayrtNo’synunbildirimesiricaolımur.

mmM

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kocakgayrimenkul.com
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Yazılarını sol ayak parmağıyla yazan öğrenciye Kaymakam Mehmet Baygül sahip çıktı

Çernobil mağduru gence Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Kaymakam Bavgül’den destek
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Rusya'da meydana 
gelen Çernobil 
faciasının 
izlerini taşıyan 
19 yaşındaki 
lise öğrencisine 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
sahip çıktı.
Aslen Giresun 
Espiye ilçesinden 
olan ve Bıftsa 
Osmangazi Lisesi 
birinci sınıfında 
okuyan Turgut 
Fazh'mn sağ 
ayağında protez 
bacak bulunurken, 
ellerinde ise tutacak 
bir uzvu yok.
Yazılarını sol ayak 
parmakları ile yazan 
genç öğrenciyi 
Bursa'da bularak 
sahip çıkan ve 
evinde misafir 
eden TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
öğretmenlerinden 
Canan Bölük ile 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer 
Sivri'nin yaptığı 
girişimler ile 
özürlü öğrenci 
Turgut Fazlı, 
hayata daha iyi 
bakmaya başlayacak. 
9 Eylül Üniversite
sine gönderilecek 
olan Turgut Fazlı'nın 
tüm masraflarını 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı olarak 
karşılayacaklarını 
söyleyen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, "İnşallah 
3 ay sonra bu 
gencimiz ellerinde 
çiçekle bizi 
ziyarette bulunarak 
mutluluğu birlikte 
yaşayacağız" dedi. 
Yaklaşık 20 bin 
YTL'lik bir para 
harcanarak 
dirseklerinden 
itibaren iki el ve 
birde sağ bacak 
protezi takılacak 
olan özürlü öğrenci 
Turgut Fazlı, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e ayak 
parmağıyla nasıl yazı 
yazdığını gösterdi. 
Çernobil faciasının 
ardından Karadeniz

''Oİ^jO^pİ 
Fazh
sol ayale, pan 
ğ^la^yor

Bölgesi’nde doğan 
birçok özürlü 
çocuktan biri olan 
Turgut Fazlı, 
mücadeleci azmiyle 
İlköğretim okulunu 
başarıyla bitirerek 
Osmangazi 
Lisesi’nde eğitimini 
sürdürüyor.
KAYMAKAMA 
DESTEK 
TEŞEKKÜRÜ 
Öte yandan 
Özürlü çocuklara 
yönelik yaptığı 
çalışmalar ve 
desteğiyle 
büyük taktir 
toplayan Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
Özürlü çocuklar 
adına Tamer Sivri 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi.

Özürlüler Okulu’na 
her zaman verdiği 
desteğin tüm 
insanların görevi 
olduğunu 
belirten

Kaymakam 
Baygül, aldığı 
teşekkür plaketinin 
kendisi için çok 
değerli olduğunu 
söyledi.

Sokrates'in karikatürünü kim yaptı ?
Dostoyevski'nin 'Budalası' yerine mi konuluy

oruz nedir?
CHP her daim Genel Başkanı Deniz Baykal, 

'Milliyetçilik bu toplumun ana çimentosudur' 
deyivermiş 'Dinimiz çimentodur" diyor Tayyip 
Erdoğan. Ne kadar da birbirlerine benziyorlar 
değil mi?

AKP'nin her daim ve Başbakan Tayyip
Erdoğan ile Deniz Baykal... Çimentonun dininde- 
milliyetçilik dansında, oryantallere taş çıkarıyor
lar! Ancak anamız Çiller yok orta da...

Türk filmlerindeki sahici delikanlılar onlar
Makinist sesleriyle... Kopan filmin parçalarında 

rol kesiliyor... Deniz Erdoğan, çekici ve dil 
dökücülü ğüyle sahici oğlan, Tayyip Baykal 
kabadayı, maçoluğuyla 'kırdığım kırdık' çevir gazı 
yanmasın kıvraklığında esas delikanlı...

Güzeller güzeli Tansu'nun kekemen Şoray dil
lerini ararım, bu sıralar.

Duygulandığında Şoray'ın nemli gözleri gibi 
damlacıklar akıverirdi, yanaklarından

Arkası yarın... Yurt-millet-din tacirleri ekranlar
da karbon gazetelerde Budala bu millet budala...

Hala çimentosunun sırrını çözemedi...
Oysa ki, o çimentonun dini, imanı, milliyeti

Marmara depreminde, kağıt gibi yıkıldı
Deprem sallayıverdi dini bütün milli çimen

toyu... Ermeni kanının 'kirli kan' olduğunu 
söyleyen, Sağlığın Bakanı geldi geçti, vatansev
erce!...

Milliyetçilik söylemleriyle ipe un seriliyor esas 1 
oğlanlar her daim. Son yıllarda modern milliyetçi-

| lik de 'ırkçılık' paltosunda parka olmuş... Olan 
göçmen kuşlarına oldu..

Göçmen kuşları vakitsiz uçarsa duvarlara 
çarparlar. Kanatlan kınlın.. Kanadı kırık kuşlar 
yaşama şanslan olmayanlardır.

Kuş kafalı falan değiller, 'budalalar'...
"İkinci sınıf adamlar politika yapar' diyor

Filozof Çetin Altan Dr.jonson'un o ünlü sözünün 
altını çizi yor; 'Milliyetçilik bir alçağın son sığı
nadır"... Orijinal metinde 'vatanseverlik' dense 
de... Yahu soykınmını yapan Hitler de vatan
severdi, milliyetçiydi...

Kosova'nın faşisti katil Miloseviç'de ..
Bir çok örnek var... Çağımızın küresel katili

Bush da 'vatanseverim, milliyetçiyim' diyor... 
Irkçılık milliyetçilik giysisinde rol kesiyor!...
Ergen delikanlılığın yeni yetme sakallına bulaşı 
yor!..

Nazım Usta '...Vatan çiftliklerinizse, 
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse 
vatan...vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bom
bası, Amerikan donanması topuysa, vatan, kur- 
tulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, ben vatan 
hainiyim.." derken 'vatan haini* idi!

Çetin Usta'ya muhabir soruyor, "Günde kaç 
saat kitap okuyorsunuz?! Ustaya böyle bir soru 
sorulursa yanıt kaleme yapışıyor!...
- -Hiç okumuyorum. Siz hiç araştırdınız mı, 
Sokrates'in karikatürünü kim yaptı?

internette giriyorum, Sokrates'in karikatürünü 
kim yaptı?" diye basıyorum arama motoruna 
karşıma Sokrates savunması çıkıyor, Yıllar önce 
okuduğum Eflatun da ,"lyi bir devlet adamı filo
zof olmalıdır" sözüyle...

Sokrates'in ölüm eseri olan Eflatun da, 'iyi1 
insan nasıl olmalı?' sorusuyla sayfalarca 
okuduğum o diyaloglar içinden final sözünü 
buluyorum; 'İnsan Cumhuriyeti....

Sokrates'in karikatürünü kim yaptı?
Bu kez Hegelciler karşımda!...
S.ağ ve sol Hegelciler içinde ılımlı liberizm 'mil

liyetçi kafalar' olarak karşımızda, rol kesiyor!
Oysa ki, Hegel'in 'Çirkin Estetik' eserinde 'Çirk

inin ne olduğu belirleniveriyor. 'biçimsizlik', eğri
lik, figür ve imgenin bozulması gibi konuların yer 
aldığı son bölüm karikatür'e ayırılmış.

Dini çimento olan Başbakan Tayyip Erdoğan 
boşuna kızmamış, karikatürünü yapanlara!

Hegel ne diyor?
Felsefenin karikatürü yapılmaz...Filozofun 

karikatürü yapılır...
Ondan mıdır, Aristophanes 'Bulut' adlı 

eserinde sofist olarak sunduğu Sokrates'in 
karikatürünü yapmış.
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Başkan Turgut'a anlamlı plaket
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesinde 
bulunan Özürlüler 
Okulu için yaptığı 
katkılarından 
dolayı Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a teşekkür 
plaketi verildi. 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer 
Sivri ile yönetim 
kurulu üyelerinin 
de bulunduğu 
nezaket ziyaretinde 
özürlü öğrenci 
Turgut Fazlı'da 
Başkan Mehmet 
Turgut'a nasıl 
yazı yazdığını 
gösterdi. 
Özürlüler için 
yapılan çalışmalar

dan bilgiler veren 
Tamer Sivri, 
başkan Turgut'tan 
Mayıs ayında 
yapılacak Özürlüler 
Şenliği için 
kardeş şehir 
Novadan'dan 
bir gurup özürlü 
çocuğun Gemlik'e 
davet edilmesine 
yardımcı olması 
istendi. Türkiye'de 
örneğiaz olan 
faaliyetlerin Gemlik'te 
yapıldığına dikkat 
çeken Başkan 
Turgut, "Bu çocuk
larımıza hepimiz 
destek vermeliyiz, 
Mayıs ayanda düzen
lenecek şölenin 
geçen yıllara göre 
daha iyi geçmesi için 
her zaman destek 
vermeye hazırım" 
şeklinde konuştu.

II 
A ıı II

bugün Erciyes’te başlıyor
Zihinsel Engelliler 
Federasyonu 
tarafından 
düzenlenen Alp 
Disiplini Türkiye 
Kayak Şampiyonası,

bugün Erciyes 
Dağı'nda 
başlayacak.
Artvin, Antalya, 
Bursa, Çorum, 
İsparta, Zonguldak 

ve Kayseri'den 
yaklaşık 50 bay ve 
bayan sporcunun 
katılacağı müsaba 
kalar, Alp Disiplini 
dalında 2 iniş 

üzerinden yapılacak. 
Şampiyona, 
pazar günü 
yapılacak 
müsabakalarla 
sona erecek.

AKP milletvekilleri 
esnafın sorunlarını 

dinleyecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti Bursa 
Milletvekilleri 
bugün esnaf ve 
vatandaşlarla 
sohbet ederek 
sorunlarını 
dinleyecekler. 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve 
ilçe teşkilatının da 
birlikte gezeceği 
Milletvekilleri 
ayrı ayrı gezerek 
esnaf ve 
vatandaşlardan 
alacakları istek ve

İç çamaşırlarına 
sakladıkları silahlarla 

yakalandılar
Bursa'da jandarma 
tarafından Roman 
vatandaşların 
yaşadığı 11 ayrı eve 
şafak vakti yapılan 
operasyonda, çok 
sayıda silah ve av 
tüfeği ile esrar 
maddesi ele geçiril
di. Operasyonda, 
silahları iç çamaşır
larına saklayan 
3’ü kadın 11 kişi 
gözaltına alındı. 
II Jandarma Komu 
tanlığı ekipleri, 
mahkemeden aldık
ları arama kararıyla 
"Yıldırım 1" isimli 
operasyon çerçeve 
sinde Demetevler 
Mahallesi'nde daha 
önceden tespit 
edilen 11 ayrı eve 
şafak vakti baskın 
düzenledi.
Robocoplu jandarma 
komando timleri, 
kaçakçılık ekipleri, 
asayiş ve bir arama- 
kurtarma köpeğinin 
de katıldığı operas 
yonda, evler didik 

şikayetleri not 
ederek çözüm 
üretmeye 
çalışacaklar. 
Faruk Ambarcıoğlu, 
Altan Karapaşaoğlu, 
Şevket Orhan ve 
Abdülmecit Alp'in 
bugün saat
13.00 de 
başlayacakları 
gezide özellikle 
İstiklal Caddesi 
ve diğer 
caddelerde bulunan 
işyerleri ve 
esnafa ziyarette 
bulunulacak.

didik arandı. 
Operasyonda Sami 
P, Mehmet P, Şirvan 
P, Yalçın P, 
Sebahattin P, Necati 
P, Aslan Y, Ökkeş Y, 
Erdal Y, Nurgül A. ve 
F.K. (15) yakalandı. 
Bu arada, kadın jan
darma görevlilerinin 
üst araması yaptığı 
3 kadın zanlının iç 
çamaşırında 
tabanca bulundu. 
Operasyona katılan 
6 yaşındaki Alman 
kurt köpeği "Tango" 
ise bazı evlerin 
merdiven altlarına 
gizlenmiş halde 20 
gram esrar buldu. 
Operasyonda, 3 
kurusıkı 7 tabanca, 
5 av tüfeği, 59 taban 
ca ve av tüfeği fişeği 
de ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
zanlıların, 
sorgulamalarının 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
öğrenildi.

BURSA H RKIMIVCT V€ K€NT R İİ R E E 7 R E If I A M 
GAZ€T€L€RİN€ İLAN ve REKLAM ALINIR AWRFE£ REALHİVİ

Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız ve İstiklal caddesi Bora sokak no : 3/b gemlik
. , . ..... (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanıreklamlarınız için bizi arayın Te). (0.224> si3 96 83 Fax : si3 35 95



4
24 Şubat 2007 Cumartesi KSrfez Sayfa 5

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, ilçe yönetimi ile birlikte Katırlı Köyü’ndeki kahvede köylülerle buluştu

Demirel, Katırlı Köyü’nde dert dinledi

Seyfettin SEKERSÖZ
CHP Bursa

| Milletvekili Kemal 
Demirel, İlçe yönetimi 
ile birlikte gittiği 
Katırlı Köyü’nde 
dert dinledi.
Köylülerin özellikle 
yeni açılan Alçı 
Taşı Ocağı için 
gösterdikleri 
tepkiyi gören 
Kemal Demirel, 
konuyu AKP'li 
Milletvekillerine 
aktaracağını söyledi. 
İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
Katırlı Köyü köy 
kahvesinde buluşan 

Kemal Demirel’e 
köylüler, ürettikleri 
zeytinin para 
yapmaması nedeniyle 
köyden şehirlere 
göç başladığını 
söylediler.
Gübre ve mazotun 
pahalılığından 
yakınan köylüler, 
airdilerin vüksek 
olması nedeniyle 
sıkıntı çektiklerini 
söylediler.
KÖYLÜNÜN
YÜZÜ ASIK '
Bir zamanlar yüzleri 
gülen köylünün 
şimdilerde asık 
surata dönüştüğünü 
görmenin kendisine 
üzüntü verdiğini 
söyleyen Demirel,

"Ülkemin insanının 
ne halde olduğunu 
görüyoruz. Bu asık 
suratlar sıkıntının ne 
boyutlara geldiğini 
anlatmaya yetiyor. 
İktidara geldiğimizde 
IMF7ye, AB'ye 
sormayıp köylünün 
çıkarı doğrultusunda 
çalışma yapacağız. 
Köylümüzün asık 
suratını güldüreceğiz. 
Köylünün ürettiği 
malından para 
kazanmasını 
sağlayacağız.
İktidara gelen 
her parti köylüye 
sahip çıkmalıdır. 
Vaatlerini yerine 
getirmeyen kişileri 
tekrar iktidara 

getirecekseniz 
söyleyecek söz 
bulamayız" dedi. 
İPEK YOLUNA 
TAŞ OCAĞI 
Bir zamanların ipek 
yolu olan ve 
Katırlı Köyü ile 
Adliye Köyü’nü 
birbirine bağlayan 
kestirme yol 
üzerinde 
ruhsatı Enerji 
Bakanhğı'ndan 
alınan Alçı Taşı 
Ocağının köye 
zarar vereceğini 
ileri süren köylüler 
durumu ilettikleri 
Altan Karapaşaoğlu 
ile yerel siyasetçiler
den henüz olumlu 
bir yanıt alamadık

larını anlattılar.
Konunun güçlü bir 
siyasetle ancak 
çözümleneceğini 
anladıklarını söyleyen 
köylüler, bu sorunun 
iktidar partisine 
iletilmiş olmasına 
rağmen ilgilenilme 
diğini, sorunun 
Ankara'dan kay
naklandığını artık 
kabul etmek 
zorunda kaldıklarını 
söylediler.
1974 yılında kapatılan 
alçı taşı ocağının 
yeniden ruhsat 
verilerek açılmasının 
yanlış olduğunu 
ileri süren 
Katırlı köylüleri 
"Sorunumuzu ilet

tiğimiz kişiler 
bize muhalefet 
yapıyorsunuz" 
dediklerini 
ve İpek Yolu 
üzerinde açılan 
ocağın köy 
yollarını da önemli 
şekilde tahrip ederek 
kullanılamaz duruma I 
getireceğini ileri | 
sürdüler.
Köylüleri dinleyen 
Kemal Demirel, 
Tarım ve
Orman Bakanlığı'na 
2007-2008 yılı 
için bölge 
tarımında ne 
gibi çalışma 
yapılacağını yazılı 
olarak soracağını 
söyledi.

IK 
mı 
95

Trafik kazalarında 54 kişi hayatını kaybetti
Türkiye genelinde 
meydana gelen 
çeşitli trafik 
kazalarında 
54 kişi hayatını 
kaybederken, 
27 kişi de 
yaralandı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
Basın 
Sözcülüğünden 
yapılan açıklamada, 
14-21 Şubat 
2007 tarihleri 
arasında Türkiye 
genelinde gerçek
leştirilen toplantı ve 
gösteri yürüyüşüne 
yaklaşık 2 bin 
500 vatandaşın 
katıldığı bildirildi. 
Verilen bilgilere 
göre 13-19 Şubat 
2007 tarihleri 
arasında ülke 
genelinde 
meydana gelen

ölümlü trafik 
kazasında (kaza yeri 
terk edilenler ile 
kaza sonrası

hastaneye sevk 
edilirken 
ölenlerden 
tespit edilenler

dahil) 54 kişi 
hayatını 
kaybederken, 
27 kişi de yaralandı.

İnternet suçlan TBMM’de
Yaygınlaşan 
internet kullanımı, 
bazı sorunları da 
gündeme taşıyor. 
Bilişim ağlarının 
doğurduğu hukuki 
sorunları çözüme 
kavuşturmayı 
amaçlayan yasa 
teklifi, Meclis 
Başkanlığı'na 
sunuldu.
Ak Parti İstanbul 
Milletvekili Gülseren 
Topuz tarafından 
hazırlanan kanun 
teklifi, özellikle 
çocuk istismarı 
yapan ve şiddet 
içeren yayınları, 
sahtecilik, kumar 
gibi suçları 
internet üzerinden 
dağıtan ya da 
oynatanlara 
hapis cezası

verilmesini 
öngörüyor. 
Teklife göre, 
18 yaşından 
küçük çocukların 
cinsel istismarına 
ve şiddet içerikli 
yayınlara yönelik 
veri üretenler ve 
bu ürünleri bilişim 
ürünleri üzerinden 
dağıtanlar, 
12 yıla kadar 
hapis cezasına 
çarptırılacak. 
Bilgisayar siste
mindeki verileri 
üçüncü kişilerin 
zararına kullanan
lara da 4 yıla 
kadar hapis 
uygulanabilecek. 
Bilgisayar 
üzerinden kumar 
oynatanlar da aynı 
cezayı alacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN
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Sanayici yüzünü ‘Marka'ya döndü'
___________ _____________________ " ................. ............. 1 —.

Kulağındaki telefonu kapkaççıya kaptırdı
Bursa Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(BUSİAD) Otomotiv 
Komisyonu Başkanı 
Halil Akgül, hafif 
ticari araçlarda üre
tim merkezi kabul 
edilen Türkiye’nin 
yabancı ortaklarını 
AR-GE birimlerinin 
kurulması konusun
da da ülkeye çekme
si gerektiğini belirte 
rek, dünya pazarla 
rında yer almanın 
marka olmaktan, 
marka oimanın yolu
nun da tasarım ve 
pazarlamadan 
geçtiğini söyledi. 
BUSİAD Otomotiv 
Komisyonu Başkanı 
Akgül, Kültürpark 
tâki BUSİAD Evi'nde 
'Otomotiv Yan Sanayi 
Sektörünün Sorunları 
ve Çözüm Önerileri* 
konulu bir basın 
toplantısı düzenledi. 
Toplantıya, BUSİAD 
Başkanı Ali İhsan 
Yeşilova ve Genel 
Sekreter Gürcan 
Şirin de katıldı. 
Toplantıda otomotiv 
sektörünün konumu
na ve geleceğine 
ilişkin açıklamalar

i yapan Akgül, hafif 
I ticari araçlarda üre- 
, tim merkezi olan

Türkiye’nin bu alan
da yabancı sermaye 
yi AR-GE birimlerinin 
Türkiye'ye kurulması 
konusunda ikna 
etmesi gerektiğini, 
dünya pazarlarında 
yer almanın marka 
olmaktan, marka 
olmanın yoluun da 
tasarım ve pazarla
madan geçtiğini 
belirtti. Hafif ticari 
araçlarda üretim 
merkezi kabul edilen 
ve bu alanda yabancı 
ortakları bulunan 
Türkiye'nin AR-GE 
birimlerinin oluştu
rulması konu sunda 
şansının yüksek 
olduğunu kaydeden

Akgül, bu konuda 
Avrupa'nın sana yisi- 
ni Bulgaristan, 
Slovakya, Romanya 
ve Türkiye gibi ülke 
lere kaydırmasından 
yararlanılabileceğini 
ifade ederek, 
"Geleceğin pazarları 
olarak kabul edilen 
Çin, Hindistan, 
Güney-Orta Amerika, 
Rusya ve Orta ile 
Doğu Avrupa'ya 
girme yönünde, 
Türkiye’nin 'hafif 
ticari araçlar üretim 
merkezi olması 
nedeniyle' artı bir 
şansı bulunuyor. 
Öğrenme ve kalite 
sürecini aştık fakat 
tasarım ve pazarlama 
yönünde eksik kail 
yoruz. Otomotiv 
sanayimizin gelişme
si ve sürdürülebilir
liği için, ülke-firma 
bazında kendimizi 
konumlandırma!) ve 
hedeflerimizi belir
lemeliyiz. Bunun 
için hangi müşteri 
sınıfını, hangi tip 
aracı hedef aldığımızı 
stratejik politika 
haline getirmeliyiz. 
Tasarım yapabilmek 
çok önemli oldu. 
Bu konuda firmaları 
mız atılım yapmalı. 
Avrupah üreticiler 
bu konudan büyük 
kazanç sağlıyor. 
Türk firmaları da bu 
yeteneklere sahip 
olmalı ve göstermeli. 
Tasarım, halen önem 
taşıyan ve yüksek 
katma değer sağla 
yan unsur. Üretim
lerini başka ülkeler 
de yapan firmalar, bu 
avantajları uzun süre 
ellerinde tutamaya
cak. Tasarım ve AR- 
GE'nin de üretim 
yapılan ülkeye kay
ması sağlanmalı. 
Tasarım çalışmaların
da da ileri teknoloji 
ürünleri kullanılmalı. 
Tabii bu gelişmiş 

teknolojiyi kullana 
bilecek iş gücünü 
yetiştirmeliyiz ve 
yeni buluşların 
patantlerini almalı ve 
tescil ettirmeliyiz. 
TÜBİTAK'ın bu konu
lardaki çalışmalarını 
destekliyoruz ve 
etkin olmasını arzu
luyoruz. Ana sanayi, 
Türkiye'yi bir tasarım 
ve üretim merkezi 
haline getirmeyi 
hedeflemelidir. 
Bununi çin tasarım 
ve ürün geliştirmeye 
yatırım, rekabet 
öncesi işbirliği, yerli 
parça oranını artır
ma, yeni projelerde 
tasarım-geliştirme- 
prototip-kalıp gibi 
üretim öncesi tüm 
safhalarda yerlileş 
me, yan sanayi işbir
liğinin artırılması* ve 
globelleşmelerine 
destek verilmesi, 
stratejik paylaşım ve 
hedef açıklığı, yeni 
projelerin Türkiye'ye 
getirilmesinde top 
yekun işbirliği 
sağlanmalı ve oto
motivin Türkiye'deki 
kalıcı üretim ve ihra
cat liderliği perçin- 
lenmelidir. Yan sana 
yi küresel otomotiv 
sanayiinin oyuncusu 
olmayı hedefleme
lidir. Bunun için ku 
rumsallaşma, insan 
kaynağına yatırım, 
teknoloji, özellikle 
AR-GE’ye yatırım, 
satın alma ve finans
man kaynakla rını 
doğru kullanma, ve 
rimlilik-yalın üretim- 
kaizen uygulamaları, 
yatırım ve proje 
yönetimi, uluslarar 
asi işbirliği, tedarik 
zinciri-kaiite-maliyet, 
müşteri yönetimi, 
rakip ana lizi ve 
güvenlik-sigorta 
yönetimini küresel 
rekabette yer 
alabilecek seviyeye 
getirmelidir" dedi.

Bursa'da bir şahsın 
telefon görüşmesi 
yaptığı sırada elinde
ki cep telefonunu 
çalan kapkaççı polis 
tarafından yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım İlçesi'ne 
bağlı Yavuzselim 
Mahallesi 11 Eylül

MEB’in soruşturma bilançosu

1.467 öğretmen, 3.538 yönetici
AKP iktidarında Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
(MEB) hakkında 
soruşturma açtığı 
öğretmen sayısı bin 
467, okul yöneticisi 
sayısı ise, 3 bin 538 
olarak belirlendi. 
MEB'in öğretmenler 
ve yöneticiler hakkın
da açtığı soruştur
malarla ilgili veriler, 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in, 
CHP Sinop 
Milletvekili Engin 
Altay'ın yazılı soru 
önergesine verdiği 
yanıtla anlaşıldı. 
ANKA'nın derlediği 
verilere göre, öğret
menler hakkında en 
fazla soruşturma 
açılan iller sırala
masında Ankara, 
İstanbul, İzmir'den 
sonra Bursa, 
Gaziantep, Samsun, 
Şanlıurfa, Yozgat, 
Konya, Diyarbakır, 
Balıkesir, Amasya, 
Ağrı, Mersin geliyor. 
Öğretmenler hakkın
da açılan soruşturma 
sayıları, yıllara göre

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

EL KOYUN
Avca, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

WWW.elkoyun.com www.tema.org.tr

Bulvarı üzerinde 
meydana gelen 
olayda, iş çıkışı 
cep telefonu ile 
konuşarak yürüyen 
Abdurrahim Yıldız'ın 
(42) arkasından ses
sizce yakalaşan H.Ç. 
(27), Yıldız'ın kulağın
daki cep telefonunu 
alarak kaçmaya

2003'de 562, 2004'de 
395, 2005'de 260, 
2006'da 250 
şeklinde sıralanıyor. 
Yöneticiler hakkında 
en fazla soruşturma 
açılan illerde de 
ilk üç değişmiyor. 
Buna göre, 
Ankara, İstanbul, 
İzmir'den sonra 
Adana, Ağrı, 
Antalya, Bursa, 
Diyarbakır, Denizli, 
Çorum, Erzurum, 
Gaziantep, Mersin, 
Konya, Muğla, 
Samsun, Zonguldak, 
Kırıkkale, 
Karabük, Kilis 
illeri sıralamada yer 
alıyor. Yöneticiler 
hakkında açılan 
soruşturmalar 
yıllara göre ise, 
2003'de 1077, 
2004'da 999, 
2005'de 789, 2006'da 
673 olmak üzere 
toplam 3 bin 538 
şeklinde sıralanıyor. 
Soruşturma sonunda • 
öğretmenlere verilen 
cezalara bakıldığında 
ise, 2006'da 149 ihtar,

başladı.
Çevredeki vatan
daşların da 
yardımıyla 
yakalanan kapkaççı 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

7 tevbih (kınama), 
46 uyarı, 237 kına
ma, 109 aylıktan 
kesme, 16 kademe 
ilerlemesinin 
durdurulması, 
3 devlet 
memurluğundan 
çıkarma, 1 kıdem 
indirilmesi, 
1 meslekten 
çıkarma cezası 
verildiği görülüyor. 
Öte yandan 
2003'ten bu yana 
51 eğitimci 
hakkında terör 
örgütü sempatizan- 
lığı ya da 
bağlantısı 
gerekçesiyle 
soruşturma 
yürüten müfettişler, 
sadece 1 kişi 
için meslekten 
çıkarma cezası 
istedi. Geriye kalan
lara ise, uyarma, 
kınama gibi hafif disi
plin cezaları teklif 
edildi. İrticai kadro
laşma iddiaları 
nedeniyle ise, 9 kişi 
için soruşturma 
yürütüldü.

KİRALIK

Küçük Kumla 
Güzelyalı Mahallesi 

İskele Mevkiinde
denize sıfır 100 metrekare 

KİRALIK DÜKKAN

Tel: 538 47 97

Karadeniz’de balık türü azalıyor
Giresun Balıkçılar 
Kooperatifi Başkanı 
Muzaffer Kalafat, 40 
yıl öncesine kadar 
36'nın üzerinde balık 
türünün avlandığı 
Karadeniz'de, bugün 
avlanabilir balık 
türünün 10'un 
altına kadar 
düştüğünü söyledi. 
Kalafat yaptığı açıkla
mada, bir zamanlar 
dünyanın en verimli 
denizleri arasında yer 
alan Karadeniz'de 
aşırı kirlenme ve

bilinçsiz avlanma 
nedeniyle balık 
türleri ile miktarların
da büyük azalma 
yaşandığını 
öne sürdü.
Bu durumun kendi
lerini oldukça endişe
lendirdiğini ifade 
eden Kalafat, 
"Karadeniz'de son 
yıllarda bolca 
avlanan hamsi bile, 
balık neslinin tü 
kendiği gerçeğini 
yalanlayamıyor. 40 yıl 
öncesine kadar

36'nın üzerinde balık 
türünün avlandığı 
Karadeniz'de bugün

avlanabilir balık türü 
10'un altına kadar 
düştü" dedi.

http://WWW.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Malay; ‘Yanlış beyan vermeyin’
"Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi mükerrere izin vermiyor."

Türk kökenli 23 vekile davet
Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi 
ile ilgili numaralama 
çalışmalarının 
yüzde 95'i 
tamamlandı.
Ağustos'ta başlayan 
çalışmalarda 
bugüne kadar 
yaklaşık 35 milyon 
adres kaydedildi. 
Çalışmanın ikinci 
bölümü olan 
nüfus kayıt siste
minde de 17 
milyon kişinin 
bilgilerine ulaşıldı. 
Çalışma Haziran'da 
sona erecek.
Devlet Bakanı Beşir 
Atalay, düzenlediği 
basin toplantısında 
sisfem ile ilgili bilgi 
verdi ve yanlış 
beyan verilmemesi 
konusunda 
vatandaşları uyardı. 
Atalay, şöyle 
konuştu: 
"Vatandaşlarımızın 
yeni sistemde yanlış 
beyanı şimdi veya 
daha sonra yol aça

Enerjide verimlilik dönemi başlıyor

Enerji Verimliliği Yasa, enerjinin üretim,
Kanun Tasarısı Meclis iletim, dağıtım gibi 
Genel Kurulu'nda her aşamasında
kabul edildi. verimliliğin

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları Uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 513'II48 Cep Tel: 0.532 779 91 94

cak mağduriyetlerin 
farkında olmaları 
gerekmektedir. 
Nüfus Hizmetleri 
Kanunu yanlış 
beyanda bulunanlar 
için belli ceza 
öngörüyor daha da 
önemlisi ikamet 
ettiği yerde değil de 
başka yerde sisteme 
kaydını yaptıran 
vatandaşlarımızın 
başta çocuklarının 
okul kaydı olmak 
üzere adrese 
dayalı olarak 
tüm hizmetlerin 

ahmında büyük 
zorluk yaşayacak
lardır.'Bu konuya 
özen gösterilmelidir. 
Yalan beyanda 
bulunmuş olmanın 
bizzat kendisi 
önemli mağduriyet ' 
sebebi olacaktır. 
Sistem geçmiş 
nüfus sisteminden 
farklıdır adrese 
dayalı nüfus kayıt 
siştemidir, kendi 
içinde sistem kendini 
denetlemektedir, ■ 
mükerrere müsaade 
etmemektedir." , 

arttırılmasının destek
lenmesine, toplumda 
enerji bilincinin 
geliştirilmesine ve 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarından 
yararlanılmasına 
yönelik usûl ve 
esasları kapsıyor. 
Enerji verimliliği 
çalışmalarının ülke 
genelinde ilgili 
kuruluşlarca etkin 
olarak yürütülmesi, 
sonuçlarının 
izlenmesi ve koordi
nasyonu amacıyla 
Enerji Verimliliği 
Koordinasyon Kurulu 
oluşturulacak.

KAYIP
Gemlik Vergi 

Dairesi’ne kayıtlı 
7680068977 vergi 
nolu Seri A 38651- 
38700 nolu fatu
ramı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
OSMAN SEZER 

DOĞAYI SEV 
YEŞİLİ KORU

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, 
bugün Avrupa Birliği 
ülkelerindeki 
Türk kökenli 
parlamenterlerle 
biraraya gelecek. 
Dışişleri 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
Gül'ün yurt dışı 
ziyaretleri sırasında 
program yoğunluğu 
nedeniyle Avrupa 
ülkelerindeki Türk 
parlamenterlerle her 
zaman kapsarplı 
görüşme imkanı bula
madığına işaret edildi. 
Dışişleri Bakanı 
Gül, bu eksikliği ;i- 
gidermek üzere, 
Avrupa parlamentosu, 
Almanya, Avusturya, 
Belçika, Danimarka 
ve İsveç parlamento
larından 23 Türk 
kökenli milletvekili 
ile Ankara'da 
görüşecek.
Toplantıda,

Yeşil kartın bütçe içindeki payı arttı
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, yeşil kart 
harcamalarının genel 
bütçe içindeki payı 
mn yüzde 0.7'den 
yüzde 1.8'e çıktığını 
belirterek, "Yeşil kart 
ilaç borçlarının 
tamamının ödeneği 
gönderildi" dedi. 
Anavatan Partisi 
Hatay Milletvekili^. 
Züheyir ^mber'in

Uyurqezeryaşlıadam4.kattandüştii
Bursa'da uyurgezer 
olduğu iddia edilen 
yaşlı adam, 4. kattaki 
evinin balkonundan 
düşerek hayatını 
kaybetti 
Edinilen bilgiye 
göre, Bağlarbaşı 
Mahallesi Yüksel 
Sokak'ta oturan 
ve uyurgezer 
hastalığı 
bulunduğu 
öğrenilen Hamza 
Çetinkaya (86), 
4. katta bulunan 
korku lüksüz 
balkondan gece 
bilinmeyen bir saatte 
aşağıya düştü.

GEMLİK

■HM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMİ

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

parlamenterlerin 
ülkelerindeki 
kamuoylarının 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği üyelik 
sürecine yaklaşımları, 
Türkiye'nin 
Avrupa'daki imajı.ve 
Türk vatandaşlarının 
sorunlarının görüşüle
ceği kaydedildi. 
Pakistan ve 
Hindistan'a Gidecek 
Dışişleri Bakanı Gül, 
toplantının ardından 
Pakistan'a hareket 

soru önergesini 
yanıtlayan Akdağ, 
bazı eczanelerin 
geçmiş aylara 
ait yeşil kart ilaç 
bedellerini alama
malarının, evrak 
eksikliğinden ve 
ilâç faturalarının 
incelenmesinin 
zaman almasından 
kaynaklandığını 
bildireli.

Sabah namazına 
kaldırmak için 
gittiği babasını 
odasında göreme 
yince araştırmaya 
başlayan oğlu Arif 
Çetintaş (46), 

edecek.
Gül, 25 Şubat'ta İslam-; 
abad'da düzenlenecek 
olan Ortadoğu konulu 
uluslararası toplantıya 
katılacak ve ardından 
Afganistan'a geçecek. 
Abdullah Gül'ün, 
burada çeşitli 
temaslarda bulunması 
ve Türkiye'nin, 
Afganistan'ın Vardak 
vilayetinde kurduğu 
bölgesel imar ekibini 
ziyaret etmesi 
öngörülüyor.

Bakan Akdağ, 
bu olumsuzluğu 
gidermek için 
genelge yayımla
narak gerekli talimat
ların verildiğini 
kaydetti.
Akdağ, 6 Şubat 
itibariyle yeşil 
kart ilaç borçlarının 
tamamının 
ödeneğinin gönde
rildiğini de ifade etti.

balkondan aşağıya 
baktığında yaşlı 
adamının yerde 
yattığını fark etti. 
Bunun üzerine 
olay yerine gelen 
112 ekipleri yaşlı 
adamın hayatını 
kaybettiğini tespit 
etti.
Uyurgezer olduğu 
bildirilen yaşlı 
adamın cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırılırken, 
savcılık ve polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.
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İlköğretim başarı puanı OKS’yi etkileyecek
İlköğretim başarı 
puanı bu yıldan 
itibaren Orta 
Öğretim Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(OKS) sonuçlarını 
etkileyecek.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik imza
sıyla yayımlanan 
genelgeye göre, 
ilköğretim başarı 
puanı bu yıldan 
itibaren OKS'de 
sonuçları etkileyecek. 
Değerlendirme ve 
ilköğretim başarı 
puanı ile ilgili 
açıklamalar OKS e- 
Başvuru Kılavuzunda 
yayınlanacak.
Sınavlarla ilgili 
ayrıntılı açıklama 
ve kurallar 
www.meb.gov.tr ile 
oks2007.meb.gov.tr 
adreslerinde

yayınlanacak 
olan "e-Başvuru 
Kılavuzlarında", 
özel okullarda 
öğrenim görmek 
için bu sınava başvu
ran adayların açıkla
maları ise ilgili 
kuruluşlar tarafından 
yayımlanacak olan 
kılavuzlarda yer

alacak.
OKS başvuruları 
26 Mart-15 Nisan 
tarihleri arasında, 
DPY-B (5,6,7,9,10 
ve 11'inci sınıflar) 
başvuruları 
12-25 Mart tarihleri 
arasında yapılacak. 
Başvuru işlemlerinin 
doğruluğundan okul

müdürlüğü ile adayın 
velisi sorumlu ola
cak, başvurular 
randevu şeklinde 
gerçekleşecek. 
Başvuru işlemleri 
okul müdürlüğünce 
elektronik onayla
madan sonra resmi 
kayıt haline gelecek 
ve kesinlikle tekrar 
düzeltme hakkı 
olmayacak.
Okul müdürlüğünce 
elektronik ortamda 
onaylanan "başvuru 
kayıt formu"nun 
bilgisayar çıktısı 
alınarak, veli tarafın
dan imzalanacak ve 
okul müdürlüğünce 
onaylanacak. 
Başvuru kabul for
munun aslı okulda 
saklanacak ve 
bir örneği adayın 
velisine imza 
karşılığı verilecek.

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu

■■ Genel Başkan Yardımcısı

ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLERDE OLASI
BESLENME SORUNLAR 2

üniversiteler lisans iislii olarak program yürütebilecek
Üniversiteler iş yürütebilecek,
birliği yaparak lisans Yükseköğretim
üstü ortak program Kurulu'nun (YÖK)

konuya ilişkin düzen
leme içeren "Yüksek 
öğretim Kurumlarının

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I11 1 -1 ı
5 Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

♦

I
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 m?
Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daireııvıa ı iu iiiju £. • ı vuıııın Lsaııv

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

j 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.
S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli

1 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
Madde ÖZALP

| Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Yurtiçindeki 
Yükseköğretim 
Kurumlarıyla Ortak 
Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Programları 
Tesisi Hakkında 
Yönetmelik", Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayımla
narak, yürürlüğe girdi. 
Yönetmeliğe göre, 
Türkiye'deki yüksek 
öğretim kurumlan bir
likte yürütmek üzere 
yüksek lisans veya 
doktora düzeyinde 
ortak programlar tesis 
edebilecek. Ortak pro
gramlar, ortak progra 
mı yürütecek kurum 
kuruluşlar arasında 
protokol yapılıp YÖK 
onayı alındıktan sonra 
başlatılacak.
Ortak yüksek lisans 
ve doktora ortak 
programlarının 
süreleri, akademik 
başarısızlık için ve 
başka nedenlerle taraf 
kurumlardan herhangi 
birisiyle öğrencilik 
ilişkisi kesilmesi hu 
suslarında yürürlükte
ki ilgili mevzuat 
hükümleri geçerli 
olacak.
Her iki kurumun 
akademik gereklerini 
başarı ile yerine 
getiren bir öğrenciye, 
iki üniversitenin ortak 
hazırladığı tek bir 
diploma verilecek. 
Ortak programı 
yürüten tarafların 
kendi programlarında 
uyguladıkları 
not sistemleri ve 
başarı koşulları ayrı 
ayrı tanımlanacak.

Dünden devam
HİPERAKTİVİTE SENDROMU
Bu durumda diyet önerileri tamamiyle 

kişiye özel olmalıdır. Diyet önerileri 
yapılırken dikkatli bir diyet hikayesi alınmalı 
ve davranışlarla beslenme özellikleri arasın
daki ilişkiler iyi değerlendirilmelidir. Bu 
oldukça zor bir yöntemdir, çünkü insan 
davranışlarını etkileyen etmenler çok çeşit
lidir. Besinlere eklenen kimyasal katkı öğe 
lerinin hiperaktivite olgularında davranış 
değişikliklerine neden olduğu bulunmuştur. 
Pipes'ın 1985 yılında sunduğu verilere göre 
katkı öğeleri eklenmiş besinlerin tüketil 
meşinden sonra hiperaktif çocuklarda 
rahatsızlık, huzursuzluk, dikkat kaybı gibi 
davranış bozuklukları görülmektedir. Daha 
sonra 1985'de Benjamin Feingold, doğal 
yapılarında salisilat içeren meyve ve 
sebzeleri, renklendirici ve tatlandırıcı ekle
nen yiyecek ve içecekleri diyetten çıkar
mıştır. Bu uygulamada hiperaktif çocuklara 
diş macunu, öksürük şurubu, aspirin vita
minler ve birçok ilaç 4-6 hafta süre ile 
yasaklanmıştır. Daha sonra doğal sebze ve 
meyveler tolere edilebildiği ölçüde diyete 
eklenmiştir. Bu tip çalışmalar sonucunda 
katkı öğelerinin hiperaktif çocuklarda 
davranış bozukluğuna yol açtığı ve kısıtlan
ması gerektiği açıklanmıştır. Davranış bo 
zukluğuna yol açan katkı öğeleri ve bulun
dukları yiyecekler Tablo l'de özetlenmiştir.

Bazı hiperaktif çocukların süt, yumurta, 
şeker, balık gibi bazı yiyeceklere duyarlı 
oldukları rapor edilmiştir.

Aşırı enerji aliminin hiperaktif çocukları 
olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bazı olgu
larda kusma, yemekten sonra besinlerin 
ağza gelmesi sorun yaratabileceği için 
kişiye özgü tedavi gerektirebilir. Bu durum
larda öğün sayısını artırmak, porsiyonları 
küçültmek, yavaş yemeyi öğretmek yararlı 
önlemler olabilir.

Zihinsel özürlüler konusunda çalışan 
personelin başarısını artırmak amacıyla bu 
gruba özel hizmet içi eğitim programlarının 
uygulanması ve bu alanda yetişmiş person
elin hizmet ettiği gruba uygun eğitim, 
beslenme programları, gerekli tedavi, diyet 
programları hazırlanması aile ile iletişim 
kurması, ev ziyaretleri yaparak grubu daha 
yi tanıması zihinsel özürlülerin beslenme 
sorunlarının çözümünde başarıyı arttıracak 
ve onların yaşam kalitesini yükseltecektir.

Davranış Bozukluğuna Yol Açan Katkı 
öğeleri ve Bulunduğu yiyecekler
Katkı Öğesi
Monosodyum Glutemat
Sodyum Glutemat
Nitratlar, N ifritler

Butilat Hidroksianisol, 
Butilat Hidroksitoluen

Sodyum Benzoate

Bulunduğu Yiyecek
Et suyu, tavuk suyu tabletleri 
Hazır çorbalar ve Pilav, 
Salam, sucuk, hazır 
satılan et ürünleri 
Margarinler,
Vanilya Kekler, şekerlemeler, 
sütlü tatlılar ve Pudingler, 
dondurma 
Gazozlar, meyve suları, 
bisküvi, şekerlemeler

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN-OKUTUN ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.meb.gov.tr
oks2007.meb.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Erdoğan; ‘Cargill olayından üzgünüm’
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Cargill olayını kaste 
derek, "O konudan 
bir Başbakan olarak 
üzgünüm. Benböyle 
bir şeyi Başbakan 
olarak kabul 
etmiyorum" dedi. 
YASED'in "Başarıya 
Giden Yolda Fırsatlar 
Ülkesi Türkiye" kon- 
feransıda konuşan 
Erdoğan, yatırım orta 
minin iyileştirilme 
sinin her an devam 
eden, her an 
yenilenen, uzun 
soluklu bir süreç 
olduğunu ifade etti. 
Erdoğan, çağın gerek 
sinimlerine göre dina 
miklerini yenileye- 
meyen ve rekabet 
yarışında fırsatları ve 
imkanları iyi değer
lendiremeyen 
ülkelerin bu yarışta 
kaybedeceğini, geri 
kalacağını belirterek, 
İrlanda örneğini verdi. 
Uluslararası yatırım

‘Mortgage ile konut almak hayal1
Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Başkanı 
Sinan Aygün, 
Tutsat (mortgage) 
yasası ile işçinin, 
memurun konut 
sahibi olmasının 
hayal olduğunu 
öne sürdü.
Aygün, "Hükümetin 
konut arzını 
artıracak yeni 
önlemler almadan 
seçim için çıkardığı 
yasa, bu haliyle 
konut fiyatlarını 
balon gibi şişirmek
ten başka bir işe 
yaramayacak" 
diyerek, sistemin 
konut fiyatlarını 
çok hızlı bir şekilde 
artıracağına dikkat 
çekti.
Hükümetin bu

ELEMANLAR ARANIYOR DEVREN SATILIK
Bilgisayar kullanabilen 

KASİYER BAYAN ELEMAN 
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
MAMMA MIA PİZZERIA

L Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK

DEVREN SAM 
ÇOCUK GİYİN NAĞAZASI 

0.535 834 42 50

ların artık İrlanda'da 
eksiye düştüğünü dile 
getiren Başbakan 
Erdoğan, "Türkiye bu 
alandaki dinamizmini 
korumak, yatırım ak 
saklıklarını tespit et 
mek, bunların üzerine 
sürekli gitmek zorun
da" diye konuştu. 
Mevcut sorunların da 
mutlaka çözüme 
kavuşturulacağını 
ifade eden Erdoğan, 
şunları kaydetti: 
"Engeller, her zaman 
önümüze çıkacak. 
İnsanın olduğu yerde 
hem çözüm vardır 
hem engel. Az önce 
Cargill ile ilgili duru
mu dinlediniz. O 
konudan bir Başba 
kan olarak ben üzgü 
nüm. Ben böyle bir 
şeyi Başbakan olarak 
kabul etmiyorum. Bir 
yatırım yapılacak, 
yasal düzenleme 
yapılacak, her şey 
olacak. Ama ondan 
sonra birkaç kişinin

sistemden önce 
devam eden
konut yatırımlarının 
tamamlanmasını
ve yeni konut

projelerinin 
başlamasını teşvik* 
etmesi ve buna 
dönük adımların 
bir an önce atılması

attığı bir adımla 
kalkıp burada 
çalışan bir tezgahı 
engelleyeceksiniz. 
Acaba rahatsız olan 
kim? Bundan ben 
rahatsız olmuyorum." 
Özelleştirmelere de 
değinen Erdoğan, 
Halk Bankası’nın 
yüzde 25'nin halka 
arz edilerek bu 
konudaki çalışmalara 
devam edileceğini, 

ayrıca Petkim ve 
limanların 
özelleştirmelerinin 
söz konusu olduğunu 
belirterek şunları 
söyledi:
"Tekel'i önümüzdeki 
döneme, enerjiyi 
aynı şekilde 
önümüzdeki döneme 
bırakacağız..
Onları da o dönemde 
yapacağız. Artık 
çoğu gitti, azı kaldı/' • 

gerektiğini bildiren 
Aygün, şöyle 
devam etti: 
"Yasa, uygulamayı 
vergiyle teşvik 
etmemesi nedeniyle 
baştan ölü doğdu. 
İlk konutunu 
alanlara kullandıkları 
kredinin faizinin 
gelir vergisi 
matrahından 
indirilmesine 
ilişkin maddenin 
yasadan çıkarılması, 
sabit gelirli önemli 
bir kesimin baştan 
itibaren sistem 
dışına itilmesine 
yol açtı. Bu 
yüzden sistemden 
yararlanabileceklerin 
sayısı yüzde 
10 az olacağı 
tahmin ediliyor."

KESK; ‘Kiralar
memurun 

belini büktü’

KESK tarafından yapılan araştırmada, 
kiralarda Kasım 2002'den bu yana yaşanan 
artışın kamu çalışanlarının evine giren temel 
gıda maddelerinin miktarını önemli ölçüde 
azalttığı belirtildi.
KESK Araştırma Merkezi (KESK-AR) tarafın
dan yapılan araştırmada, kamu çalışan
larının alım gücünün azalmaya devam ettiği 
savunuldu.Türkiye İstatistik Kurumu TÜFE 
madde fiyatları üzerinden yapılan hesapla
mada, Kasım 2002'den Ocak 2007'ye kadar 
kiraların yüzde 115 arttığı, kamu emekçi
lerinin ücretlerinde ki artışın yüzde 59'da 
kaldığı ifade edildi.
Ortalama ücretli bir kamu çalışanının Kasım 
2002'de ücretinin yüzde 29'unu kiraya 
verirken, bugün yüzde 39'unu kiraya verdiği 
değerlendirmesi yapılan araştırmada, kiralık 
evde oturan bir kamu çalışanının kiradan 
kalan gelirleriyle aldığı ekmek (200 gram) 
sayısının 2002 Kasım ayına göre 115 tane 
azaldığı belirtildi.
Araştırmada, kiralardaki artış nedeniyle 
kamu çalışanlarının alım gücünde yaşanan 
kaybın 1980 yılından bu yana "korkunç 
boyuta" ulaştığı savunuldu.

215 bin geçici 
işçiye kadro

Geçici işçilerin 
kadroya alınmasına 
ilişkin yasa tasarısı 
imzaya açıldı. 
"Kamuda çalışan 
yaklaşık 215 bin geçi 
ci işçinin kadroya 
alınmasına ilişkin 
yasa tasarısı", 
Bakanlar Kurulu'nda 
imzaya açıldı. Bir 
süredir hazırlıkları 
süren yasa tasarısı, 
son Bakanlar 
Kurulu toplantısında, 
kabine üyelerinin 
imzasına açıldı. 
Türk-lş Genel 
Başkanı Salih Kılıç, 
kendilerine ulaşan 
bilgilere* göre, tasarı 
mn şu anda 7-8 
bakan tarafından 
imzalandığını, imza^ 
sürecinin devam 
ettiğini söyledi.
Yasa tasarısında, altı 
ayın üzerinde çalışan 
tüm geçici işçilerin 
kadroya alınmasının 
öngörüldüğünü anla
tan Kılıç, 2006 yılın

da bu şarta uygun 
olarak çalışan yak
laşık 215 bin geçici 
işçinin daimi 
kadroya alınacağını 
ifade etti, Kılıç, 
geçici işçilerden 
bir bölümünün 
sözleşmeli personel 
haline getirilmesi 
konusundaki ihtilafın 
devam ettiğini dile 
getirerek, parlamen
to sürecinde yasanın 
bu konudaki düzen
lemesinin değiştir
ilmesi gayretinde 
olacaklarını kaydetti. 
Kılıç, buna karşın 
sözleşmeli 
personelliğe 
geçiş konusundaki 
tercihin işçiye 
bırakılmasını olumlu 
karşıladıklarını 
bildirdi. Salih Kılıç, 
ilgili düzenlemeden 
kamuda altı 
aydan az çalışan 
mevsimlik işçilerin 
yararlanamayacak
larını ifade etti.
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İntihara neden 

olan gen bulundu
Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi (DÜ) Tıp 
Fakültesi Endokri 
noloji Bilim Dalı ile 
Nöroloji Anabilim 
Dalı'nın yaptığı bir 
araştırmada, intihar 
olayında genetik 
etkinin de rolü ola
bileceğini gösteren 
bir gen mutasyonu 
bulundu.
Prof. Dr. Mithat 
Bahçeci, Doç. Dr 
Alpaslan Tuzcu ve 
Yrd. Doç. Dr. Ufuk 
Aluçlu, "VVolfram 
Sendromu" tanısı 
konulan 2 kardeşte 
söz konusu bozuk
luğa yol açan "WF 
S1" geninde yeni bir 
mutasyon saptadılar. 
DÜ Endokrinoloji 
Kliniği Şefi Prof. Dr. 
Mithat Bahçeci, şu 
anda 20 ve 21 yaşın
da olan bu kardeş
lerin 5 yaşından itiba 
ren defalarca intihar 
girişiminde bulun
duğunu belirterek, 
bulunan gen mu 
tasyonunun çeşitli 
nedenlerle bölgede 
sık rastlanan intihar 
olaylarının temelinde 
de rol oynayabile
ceğini söyledi.
İntihar vakalarının 
bölgede Türkiye 
ölçeğine oranla fazla 
olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Bahçeci, 
"İntihar, insan 
yaşamını sonlandı

ran bir olay ve biz 
Nöroloji Kliniği ile 
birlikte, bu olaya yol 
açabilecek önemli 
bir gen mutasyonu 
bulduk. 5 ve 6 yaşlar 
da defalarca bilinçsiz 
intihar girişiminde 
bulunan iki kardeşin 
•VFS1' denilen geni 
üzerinde yaptığımız 
araştırmada mutas 
yona uğramış bu 
geni tespit ettik. Bu 
gen eğer homozigot 
ise yani eğer hem 
ana dan hem baba 
dan geliyorsa çok 
ağır bir hastalığa yol 
açarak intihar eğili
mindeki insanları 
tetikliyor. Yapılan 
araştırmalarda, ger 
çekten intihar neden
lerinin ve ölüme yol 
açan intihar girişim
lerinin yaklaşık 
yüzde 25'inde bu 
genin rol oynadığı 
gösterilmiştir. 'Bizim 
bulduğumuz genetik 
mutasyon bölgedeki 
intihar olaylarıyla 
bağlantılı olabilir' 
kaygısıyla araştır
malarımızı hızlandır 
dik" dedi.
Buldukları genle ilgili 
bilgilerinin dünya tıp 
dergilerinde yayım
landığını ifade eden 
Prof. Dr. Bahçeci, 
yurt dışındaki bazı 
üniversitelerden or 
tak çalışma teklifleri 
nin geldiğini söyledi

ŞİİRKÖŞESİ
Esra YAVUZ
Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü

BU BİZ MİYİZ?
Biz miyiz gerçekten bunları yapanlar?
Biz miyiz artık sadece öylesine yaşayanlar? 
Ufacık çöcuklann saçını okşamaktan aciz, 
Yalnızca kendisini sevenler, 
Her işini kendi lehlerine çeviren ve 
Çıkarlarının uğruna helal-haram ayırmayanlar. 
Ye biz miyiz kendimizi dahi unutacak 
kadar işleri yoğun olanlar?
Yahut aksine işi gücü bırakıp, yalnızca zevk-i sefa edenler 
Bir dostuna dahi uğramadan aylarını geçirenler, 
Etrafına bağırıp emir vermekten, kendine bile . 
verecek sevgisi kalmayanlar, 
Dışı zengin, içi fakir. Zeki ama çalışkan olmayanlar.
Ve biz miyiz hâlâ kız erkek ayrım fyapanlar? 
Kızlara okulu yasak, cahilliği hak kılanlar, 
Sigara yaşının onlara kadar düşmesine göz yumanlar, 
Çocuklarını sahipsiz bırakıp, 
Soğuk caddelerde yalnızlığa terk edenler, 
Söyleyin n'olur bana, gerçekten bu biz miyiz?
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Sünnet AlDS’den koruyor
"The Lancet" dergisinin son sayısında 
çıkan makaleye göre, Kenya ve 
Uganda'da yürütülen iki araştırma, 
sünnetle AİDS arasındaki ilişki konusun
da daha önce Güney Afrika'da 
yapılan araştırmayı doğruladı.
Kenya'nın Kisumu bölgesinde 18 ila 24 
yaşlarında 1391'i sünnetli 2784 erkek 
arasında yapılan araştırma, sünnetli 
erkeklere virüsün bulaşma riskinin en az 
yüzde 53 az olduğunu gösterdi.
Uganda'nın Rakai bölgesinde 15 ila 49 
yaşlarında 4996 erkek arasında yürütülen 
araştırmada da, enfeksiyon riskinin sün
netlilerde en az yüzde 51 daha az olduğu
na işaret edildi.

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
ÇILGIN DERSHANE 11.30 - 14.00 - 16.30 - 20.00
BEYNELMİLEL 14.15 - 16.30 - 20.15

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 
TUTKU SİNEMASI
SON OSMANLI (YANDIM ALİ) 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 • 20.30 

 (Rezervasyon Tel : 513 64 06)

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuklarınızı bronşitten nasıl koruyabilirsiniz? Bıldırcın yumurtası ilaç gibi
Düşen hava sıcaklık
ları ile birlikte kış 
hastalıkları da tatilden 
döndü. Geri dönen 
hastalıklardan biri de 
bronşit. Çocukları en 
fazla etkileyen 
bronşitten korumak 
birkaç tavsiye... 
Kış mevsiminin orta
larında olduğumuz şu 
günlerde havalar iyice 
soğudu. Düşen hava 
sıcaklıları ile birlikte 
kış hastalıkları da 
tatilden döndü. Bu 
hastalıklardan biri de 
en çok da çocukları 
etkileyen bronşiolit. 
Bronşit ile sıkça 
karıştırılan bronşiolit 
hakkında Sema Hasta 
nesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Koksal Binnetoğlu ile 
görüştük.

-Bronşit ve 
Bronşiolitin farkı 
Bronşiolit!, akciğer
lerin küçük hava yol
larında tıkanıklığa 
neden, olabilen iltihabi 
bir durum olarak nite
lendiren Koksal Binnet 
oğlu, bronşiolitin ge 
nellikle 1 aydan büyük 
ve 2 yaştan küçük 
çocuklarda ve en sık 
olarak da 6 aylık 
bebeklerde rast
landığını ifade etti. 
Bronşit ise daha 
büyük yaşlarda görü 
lüyor ve daha çok 
büyük hava yollarının 
hastalığı olarak 
karşımıza çıkıyor. 
Salgınlar şeklinde

ortaya çıkıyor 
Bronşiolit kış ve ilkba
harın ilk aylarında, ba 
zen salgınlar şeklinde 
görülüyor. Hastaların 
yüzde 90’ının ailesinde 
gribal bir enfeksiyon 
hikayesi bulunuyor. 
Bunun yanı sıra so 
ğuk, nem, ani ısı deği 
şiklikleri ve özellikle 
sisli, kirli hava, ev toz 
lan, çiçek tozları ve . 
çeşitli polenler bronşi- 
oliti ortaya çıkaran 
etmenler olarak 
biliniyor.
Soğuk algınlığı 
gibi başlıyor, 
Bronşiolit başlangıçta 
basit soğuk algınlığı 
belirtileri ile başlıyor. 
Yani burun akması, 
hapşırık, bazen hafif 
ateş ve öksürük ile 
başlıyor. Birkaç gün 
sonra hızlı ve derin, 
soluk alıp verme, so 
luk alıp verirken hırıltı, 
şiddetli öksürük, nefes 
alma güçlüğü ortaya 
çıkıyor. Hafif vakalarda 
hastalığın belirtilerinin 
bir ile üç gün arasında 
gerilediğini söyleyen 
Dr. Binnetoğlu, ağır 
vakalarda, özellikle 6 
ay altındaki çocuklar 
bir-ikî saatte İlerleyip, 
ağırlaşabilir. Hava 
açlığı, morarma, burun 

■ kanadı solunumu, 
göğüs kemiklerinde 
anormal hareketler 
olabilir. Bronşiolitte 
genellikle ateş 38 
dereceyi aşmaz. Eğer 
ateş 38 dereceyi

aşarsa zatürree açısın
dan dikkat etmek 
gerekir. Her şekilde 
hemen hastaneye git
mek gereklidir dedi. 
Tedavi edilmediğinde 
bronşiolit daha önemli 
hastalıklara sebep 
olabiliyor.
Bronşiolit tedavisi 
hastalığın ağırlık dere
cesine göre değişiyor. 
Çoğu olgu hafif geçi 
yor ve evde tedavi 
edilebiliyor. Evde dei 
tek tedavisi yapılması 
gerektiğini söyleyen 
Binnetoğlu çocukların 
beslenmesinin sağlan
masının ve buruıi tıka 
nıklığının giderilmesi 
.nin önemini vurguiâdi. 
Süt çocuklarında ise 
anne sütüne devam 
edilmesinin gerektiğini 
sözlerine ekledi. 
Binnetoğlu, daha ağır 
olgularda ise hastane 
tedavisi gerekiyor. 
Hastanede bronş 
genişletici ilaçlar,

oksijen tedavisi, 
nadiren Kortikosi 
teroid ve antibiyotik 
tedavisi uygulanıyor. 
Özellikle solunum 
yoluyla verilen bronş 
genişletici ilaçlarla 
solunum sıkıntısı 
azaltılıyor, dedi. 
Sık sık tekrarlayan, 
Bronşiolit zannedilen 
başka bir hastalık 
olabilir 
Tekrarlayan bronşiolit; 
gizli kalmış astım, 
tüberküloz, kistikfi- 
broz, kalp yetmezliği, 
yabancı cisim yutma, 
boğmaca, organik fos
for zehirlenmesi ve 
immun yetersizlik gibi 
hâsıâilkîardan ayırt 
edilerek ve altta yatan 
asıl sebep tedavi 
edilmelidir. Özellikle 
tekrarlayan bronşioliti 
olan çocuklar astım 
tanısı konulursa aşı 
tedavisi ve sprey şek
linde ilaçlar ile takip 
edilmelidir. 

Tavuk yumurtasına 
nazaran 5 kat daha 
fazla fosfor, 8 kat 
demir, 9 kat protein 
içeren bıldırcın 
yumurtasının süt ve 
balla karıştırıldığında 
astım, öksürük ve 
alerjiye çok iyi 
geldiği bildirildi. 
Anadolu Üniversitesi 
Sağlık Kulubü'nün 
internet sitesinde 
yer alan makalade, 
öksürük rahatsızlığı 
yaşayan bir doktor 
başından geçen 
ilginç olayları anlattı. 
Operatör Doktor 
Aytekin Ertuğrul, 6 
ay boyunca yaşadığı 
öksürük rahatsızlığı 
için uzmanlara git
tiğini, ilaç kullandığı 
nı ve iyileşemediğini 
anlattı. Bir arkadaşı 
nın tavsiyesi ile 
bıldırcın yumurtasını 
sütle birlikte kulla
narak içtiğini.anlatan 
Ertuğrul, bunun çok 
faydasını gördüğünü 
söyledi.
Doktor Aytekin 
Ertuğrul, Avrupa'da 
astım, öksürük ve 
alerji gibi rahatsızlık
ların bıldırcın yumur
tası yardımı iie 
tedavi edildiğini öne 
sürerek, "Gramajca 
5 bıldırcın yumur
tası, bir tavuk yumur 
tasına tekabül etmek 
tedir. Bıldırcın yumur 
tası 5 kat fazla fos
for, 8 kat fazla demir, 
6 kat fazla B1, 15 kat

fazla B2 vitamini, 9 
kat fazla protein ihti
va ediyor. Güç ve zin 
delik vermesi, solu 
num, alerjik astım 
sorunları için tabii 
bir antibiyotik olma 
sı, lezzeti, salata
ların, mezelerin 
süsü, çocuklar için 
eğlenceli bir vitamin 
hapı olması ürünün 
en bilinen özellik
leridir. Tavuk yumur
tası ile yapılan her 
şey ve pişirme biçi
mi bıldırcın yumur
tası ile aynen yapıla
bilir" dedi.
Aytekin Ertuğrul, 
bıldırcın yumur
tasının nasıl kul
lanılacağını da şöyle 
anlattı:"Bir adet 
bıldırcın yumurtasını 
bir bardağın içine 
kırıyorsunuz. Bir 
kaşık balla karıştın 
yorsunuz. Çaikalı 
yorsunuz. Bir bardak 
süte tamamlıyor
sunuz. Süt oda 
sıcaklığında veya 
buzdolabından 
çıkarıldıktan 10 daki
ka sonra içilecek. 15 
gün süreyle sabahla 

*rı aç karnına bu 
kürü yapıyorsunuz. 
Öksü rük kalmıyor, 
alerjik şikayet 
kalmıyor. Siz de 
iyileşme sevincini 
yaşıyorsunuz. İdame 
dozu (tedavisi) 
olarak ayda 5-10 
adet yumurta içmeye 
devam. En az 3 ay."

GEREKLİ TELEFONLAR

HASTANELER

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
51318 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

_______ ULAŞIM
METRO 51312 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

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 DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

OTOBÜS

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

TÜP DAĞITICILARI

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

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

N Ö B ETÇİ E CZA N E

24 Şubat 2007 Cumartesi 
ÖZER ECZANESİ Tel: 5135682

25 Şubat 2007 Pazar 
ONUR ECZANESİ Tel: 513 73 94

GEMLİK’İN İLK .GÜNLÜK GAZETESİ

■■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■!

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2681 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Hafta sonunda Fırtınaya dikkat

Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
başlayan
Bursa birinci 
amatör kümede 
Gemlik'i temsil 
eden takımlarımız 
bu hafta 
deplasmanda puan 
arayacaklar. 
CUMARTESİ 
Bugün MKP 
deplasmanına 
gidecek olan 
Kumla Belediyespor, 
grubunda puanı 
olmayan Akarspor 
ile mücadele 
verecek.
Akar sahasında 
oynanacak olan 
maç saat 13.30 da 
başlayacak.
PAZAR 
ilk maçında 
3 golle 3 puan 
alan Gemlikspor, 
Gürsu deplasmanın
da Ağaköy ile 
zorlu bir puan 
savaşına çıkacak. 
Saat 13.30 da 
başlayacak maçta

Gemlikspor 
şampiyonluk 
hedefi için 
sahadan mutlak 
galibiyetle 
ayrılmak isteyecek. 
Pazar günü bir 
başka takımımız 
Umurspor ise 
Akçalar sahasında

Akçalarspor 
ile puan 
mücadelesine 
çıkacak.
İki takımında ilk 
maçta aldığı 
birer puanla 
çıkacağı maçta 
3 puan için 
mücadele edecek.

Denizlerde esen , 
rüzgarın, 
bugün günün 
ilk saatlerinden- 
itibaren Marmara, 
Batı Karadeniz ve 
Ege'de kuzeydoğu
dan fırtınaya 
dönüşmesi 
bekleniyor. Fırtına 
pazar günü akşam 
saatlerinden sonra 
etkisini kaybedecek. 
Hava sıcaklığı 
kuzey ve iç bölgeler 
başta olmak üzere 
hissedilir derecede 
azalacak.

ELEMAN ARANIYOR
Kredi Kartı tanıtımında 

görev alacak 
BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR 
500 YTL Maaş 

Yol + SSK 

0 539 251 66 55

Meteorolojik 
verilere göre, 
yurdun kuzey 
kesimleri parçalı 
ve çok bulutlu, 
Karadeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusu ile 

gece saatlerinde 
güney Ege 
kıyıları v^Finike 
çevreleri yağmur 
ve sağanak yağışlı, 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimleri ve 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey doğusu 
kar yağışlı 
geçecek. Marmara 
ile yurdun iç ve doğu 
kesimlerinde sis, 
yurdun doğu 
kesimlerinde 
buzlanma ve 
don olayı 
görülecek.
Hava sıcaklığı 
yurdun kuzey ve 
batı kesimlerinde 
artacak, diğer 
yerlerde önemli 
bir değişiklik 
olmayacak.
Rüzgar; güney 
ve güneybatı 
akşam saatlerinde 
yürdüh kU28ybâti 
kesimlerinde 
kuzey kuzeydoğu 
yönlerden 
hafif ara sıra orta 
kuvvette esecek.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95



3 kuşak torun sahibi Gemlikli nineye 
Başbakan Erdoğan’dan ziyaret

AK Parti İl Yaşlılar Koordinasyon Merkezi tarafından Bursa İl Nüfus 
Müdürlüğünde yapılan araştırmalarda en yaşlı iki kişiden biri olan ve 
Gemlik'te oturan 107 yaşındaki 7 çocuk 32 torun sahibi Firdevs Uygun adlı 
yaşlı nineyi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret edecek. AK Parti Yaşlılar 
Koordinasyon Merkezi Başkanı Harun Gür ile Mustafa Ülkü ve Ayşe Gül 
Altındağ yaşlı nineyi ziyaret ederek, Başbakan Erdoğan’ın Bursa'ya yapacağı 
ilk ziyarette kendilerini de ziyaret edeceği müjdesini verdi. Haberi sayfa 4’de

GFMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ. 
Cemal Turan

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
26 Şubat 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 : 5Î4 71 06

Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 

Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 77 55

AKP Bursa Milletvekilleri Gemlik’teki esnafı ziyaret ederek, dertlerini dinledi.

Milletvekilleri nabız yokladı
G
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hastalık ve Hastane....
Geçtiğimiz haftanın neredeyse tamamını has

tanelerde geçirdik.
Ortalıkta oldukça önemli bir salgın var.
Bunu havaların güzel gitmesinden kaynaklanan 

ve bahar aylarına geçişini getirdiği grip sanmayın.
İnsandan insana geçen kusma ve ishale neden 

olan bir salgın.
Bu konuda hastaneler dolup taşıyor..
Önce ailenin büyüğü bu illete yakalandı derken 

neredeyse tüm aile..
Tam buna başımızdan savdık derken bizim 

"Çiziyorum" Köşesinin çizeri Barış ta alerjik 
durumlar gösterince Cuma, Cumartesi ve Pazar 
günleri de hastanede geçti.

Hastalıklar arasında gazetemiz de hazırlandı.
İlk rahatsızlıkta Muammer Ağım Devlet

Hastanesi’nin Acil Servisi’nde geçti günüm.
Bu hastane için sözleyecek sözüm yok.
Böylesi bir hastaneye sahip olduğumuzdan 

dolayı Gemlikliler kendilerini şanslı saymalılar.
Sahil Devlet Hastanesi için aynı şeyi söylemek 

olası değil.
öğrendiğime göre; birkaç aya kadar yeterli 

ödenek bulunduğunda bu hastanenin de baştan 
sona onanma alınacağını öğrendim.

Başhekim Opr. Dr. Mehmet Küçükkeçe'nin 
elinde projeler hazır.

İl özel İdaresinden destek sağlandığında, bahar 
aylarında onarım başlayacak.

Muharrem Ağım Devlet Hastanesi gibi iki yatak
lı ve tek yataklı oda düzeniyle Çocuk ve Kadın 
Doğum Hastanesi olarak kullanımına açılacak.

Bugünkü durumuyla ne kadar uğraşılsa eski 
yine eskiliğini korumaya devam edeceği için 
yapılan hizmeti de göstermiyor eski hastane..

AKP Bursa 
Milletvekilleri Altan 
Karapaşaoğlu, Ertuğrul 
Yalçınbayır, Faruk 
Ambarcıoğlu, Şevket 
Orhan ve Abdülmecit 
Alp cumartesi günü 
esnafı ayrı ayrı gezdiler. 
Esnaf, milletvekillerine 
belediye hizmetlerinin 
yetersiz olduğunu 
söyledi. İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
yönetim kurulu üyeleri, 
II Genel Meclis ve 
Belediye Meclis üyeleri 
ile Kadın ve Gençlik 
Kolları üyelerinin de 
katıldığı ziyaretlerinde 
esnaf işlerin durgun
luğundan yakındı.

Haberi sayfa 3’de

Cemil Gündüz Ziraat 
Odası Başkanı oldu

Gemlik Ziraat Odası başkanlığına Yeniköy 
Muhtarı Cemil Gündüz seçildi. 3 adayın yarıştığı 
seçimlerde Yeniköy Muhtarı Cemil Gündüz'ün lis
tesi 14 oy, Adliye Köyü Muhtarı Ali Çelik'in listesi 
13 oy, Cemil Kurt'un listesi ise 9 oy aldı. Ziraat 
Odası delegelerinin tamamının zeytin üreticisi 
olması nedeniyle en çok sıkıntı zeytin toplama 
ücretlerinde yaşandığı ve odanın ücretlere sınır 
getirmesinin doğru olacağı belirtildi. Sayfa 5’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇEî'lNKAYA

1 Mart’ta göreve
Küresel ısınma 

dünyanın geleceği 
için ciddi bir tehdit 
oluşturuyor.

Emperyalizm gücü 
nü sürekli korumak 
uğruna dünyayı talan 
ediyor..

Doğal dengeleri 
bozuyor..

Bilim adamları 
doğal dengelerin 
bozulmasını önlemek 
için uğraşıyorlar. 
Geleceğin sorumlu
luğunu taşıdıkları için 
çabalıyorlar.

Ne var ki...
Çabalar küresel 

güçlerin para kaleie 
rine çarpıyor.

Kuşkusuz tüm 
ülkelerin üzerine 
düşen işler var.. 
Ortak izlenecek bir 
politika ile felaket
lerin önü kesilebilir.. 
İnsan merkezli ülke 
ler duyarlı.. Ama para 
hırsına yenik düşen 
ülkeler direniyor.

Örneğin ABD., 
ekonomisi ağır kayıp 
lar verecek gerekçe
siyle Kyoto Protoko 
fû’ne karşı çıkıyor.

Kyoto Protokolü, 
sera etkisi yaratan 

gazların sahmlarını 
(emisyon) kısmak 
üzere sanayileşmiş 
ülkelere çeşitli hedef 
ler belirleyen ulus
lararası bir anlaşma.

Sera etkisi yaratan 
gazlar, kısmi de olsa, 
küresel ısınmanın, 
yani küresel ısının 
yeryüzündeki hayatı 
tehdit edecek dere
cede artmasının 
nedenleri arasında 
gösteriliyor.

Aslında bu küresel 
ısınma insanoğlunün 
kökünü kurutmaya 
kadar varacak boyut
ta önemli..

Onun için de top 
lumsal tepkiler-gös 
termek, bireysel ön 
lemler almak gereki 
yor..

Önce toplumsal 
bir eylemin haberini 
duyuralım.

Tüm dünyada küre 
sel ısınmaya karşı 
ortak bir eylem kararı 
alınmış..

Amaç bütün 
dünyada uygulana 
cak olan 5 dakikalık 
kesintiyle meydana 
gelen enerji tasarru
funa karar verenlerin 

dikkatini çekmek.
Eylem planı şöyle:
1 Mart ‘ta yerel 

saatlerin farklılığı gö 
zetilmeksizin bütün 
dünyada 19.55-20.00 
arası tüm enerji kay
nakları kesilecek.

Evde ya da iştey 
şeniz şalterleri indire
ceksiniz..

Arabadaysanız yol 
kenarına çekeceksi 
niz ve duracaksınız..

Yaparsanız çocuk
larınıza daha temiz 
bir dünya bırakmak 
için elinizi taşın altına 
sokacaksınız.

Şimdi de dünyanın 
kurtuluşu için alına 
cak bireysel-önlem 
leri “Globusdil Gaze 
tesi”ndeki bir makale
den alıntı yaparak 
sıralayalım:

Enerji tasarrufu 
sağlayan ampuller 
kullanın,standart ak 
kor ampulünüzü flöre 
san ampul ile değiş 
tirin.. Arabanızı kul
lanmak yerine yürü 
yün, bisiklete binin..

Geri dönüşüme 
katkıda bulunun.

Evinizden çıkan 
çöpleri önce siz

ayrıştırın.
Televizyonunuzu 

ve diğer elektronik 
gereçlerinizi 
düğmesinden kap
atın.

Daha az sıcak su 
kullanın.

Ambalajları fazla 
olan ürünlerden 
sakının..

Su ısıtıcınızı kışın 
iki derece aşağı yazın 
iki derece yukarı 
ayarlayın.

Ömrü boyunca bir 
ton karbondioksit 
emdiği bilimsel 
olarak kanıtlandığı 
için mutlaka siz de 
bir ağaç dikin..

Organik tarım 
teknikleriyle üretilen 
çevre dostu tarım 
ürünlerini tüketin.

Enerji tasarrufu 
sağlama esasına göre 
üretilen beyaz eşya 
ve elektronik gereç
leri kullanın.

Yolculuklarınızda 
kara ve demir yolunu 
tercih edin..

Bu öneriler sizin 
için,çocuklarınız için.

Yaşanabilir bir 
dünya için mutlaka 
kulak verin.

Hekimler
14 Mart’ta görev 

bırakacak
Sağlık alanındaki 
bazı düzenlemelere 
karşı çeşitli 
sivil toplum 
örgütlerince 
yapılacak eylemler 
kapsamında, 
14 Martta Türkiye 
genelinde hekimlerin 
bir günlüğüne 
görevi bırakacağı 
ya da yavaşlatacağı 
"görev etkinliği" 
düzenlenecek.
Ankara Tabip 
Odası Başkanı 
Önder Okay 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
sağlık alanındaki 
bazı düzenlemelere 
karşı çeşitli sivil 
toplum örgütlerince 
"Sağlık Hakkına 
Sahip Çıkıyoruz" 
başlığı ile Mart ayın-; 
da düzenleyecekleri 
eylemler hakkında 
bilgi verdi.

‘Gemlik Körfez' internette mgemttorfezgazetesicoııı

Okay, "Mali 
Zorunluluk 
Sigortası", 
"Torba yasa" 
gibi düzenlemelerin, 
iktidarın halkın 
yoksul kesimini 
yok sayan uygula
maları olduğunu 
öne sürdü.
Bu kapsamda 
1 Martta 
Ankara'daki bir 
sağlık ocağında 
"Sağlık 
ocaklarımıza 
sahip çıkıyoruz" 
sloganıyla basın 
açıklaması 
düzenleneceğini 
belirten Okay, 
5-9 Mart günleri 
arasında "Beyaz 
referandum", 
11 Martta 
Sağlık Bakanlığı 
önünde "Beyaz 
miting" yapılacağını 
kaydetti.

www.kocakgayrimenkul.com 
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€DflS / 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 / J3URSA

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
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
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

I AA-105 Armutlu 6495 M2 Deniz Manzaralı yola sıfır
I konut imarlı 65.000 YTLI AA-109 Selimiye Köyü 198000 M2 Trizm teşvik böl-
I gesinde ve villa yapılabilir, 2,000.000 YTL

- - saTilİ^^H^Je^i^
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 ov 
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 yonisahil 
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 Haınidiyo 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 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 Hamldlyo Mh. 114 M2 l.kat 3+1
bakımlı daire 60.000 YTL
EE-082 Manastır 145 M2 3.kat 3+1 clft
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 kartonplyoril, 
kaloriferli, masrafsız 55.000 YTL

EE-096 Manastır 160 M2 1 .Kat 3+1 Deniz manzaralı
kalarifer özel yapım 130.000 YTL
E E-100 Manastır 140 M2 3. kat 3+1 özel yapım lüks
kal arif eril 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, doğalgazh 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 2+1 Kaloriferli, 
bakımlı 65.000 YTL
EE-180 Manastır 130 M2 4. kat 3+1 bakımlı daire
80.00 YTL
EE-181 Hamldlyo Mh. 108 M2 4. Kat 3+1 doğalgaz kombili 
asansörlü bakımlı 65.000 YTL
EE-182 Hamldlyo Mh. 160 M2 4. Kat 3+1 Krodiyo uygun
doğalgaz kapıda 75.000 YTL

I 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-
Iforil, full dalro 85.000 YTL
EE- 191 Manastır 80 M2 zemin 2+1 Bamılı dalro 60.000
YTL
EE-192 Manastır 80 M2 zomln 2+1 bakımlı dalro
60.000 YTL
EE-194 Manastır 115 M2 2. Kat 3+1 bakımlı full dalro
85.000 YTL

^SATILIK dükkanı
EE-007 Gazhano Cd. 120 M2 zomln 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 zomln anayol üstü 
asma katlı İşyeri 160,000 YTL .

SATILIK FABRİKZkJ
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

'KATKARŞILlGlARSA^
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, isi 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 
E^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 ov bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublex 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı
EE-076 Karacaali 550 M2 triplek denize sıfır,
jakuzili bahçe 325,000 YTL
EE-078 Orhaniye Mh, 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150,000 YIL
EE-097 Kumla 250 M2 triplez site İçi denize 50 mt 220,000 YIL

EE-141 Orhaniye M. 200 M2 dupieks 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 ZEYTİNLİKJ
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

ı MUHTELİF
AA-009 Kurtul 280 M2 tarla köy içi 60.000 YTL
AA-018 Yıkıntı üstü 60000 M2 zeytinlik bakımlı oto- i 
bün geçecek 120.000 YTL
EE-038 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsath, ı
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 İşyeri, restaurant 550.000 YTL
EE-072 Demirsubaşı Mh. 70 M2 4 katlı bina bakıma 
ihtiyacı var, hor katın ayrı girişi var. 130.000 YTL
EE-138 Orhangazi Cad. 500 M2 (aal 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: Teltia filette 
Kayıl No'sunuoHıiİKİra olunur. 
■ffiMÎIl

http://www.kocakgayrimenkul.com
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AKP Bursa Milletvekilleri Gemlik’teki esnafın sorunlarını dinledi. YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURALMilletvekilleri nabız yokladı
V AKP Bursa 
Milletvekilleri Altan 
Karapaşaoğlu, 
Ertuğrul Yalçınbayır, 
Faruk Ambarcıoğlu, 
Şevket Orhan ve 
Abdülmecit Alp 
cumartesi günü 
esnafı ayrı ayrı 
gezdiler. Esnaf, 
milletvekillerine 
belediye hizmet
lerinin yetersiz 
olduğunu söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Köy ziyaretlerini 
tamamlayan 
AK Parti 
Milletvekilleri 
ilçede esnaf * 
ziyaretlerine 
başladı.
Yapılacak genel 
seçimlere 
hazırlanan 
AK Partililer 
Cumartesi günü 
5 Milletvekili ile 
Gemlik'e yaptıkları 
gezide sırasıyla 
İstiklal Caddesi, 
Orhangazi Caddesi, 
Balıkpazarı ve eski 
Pazar Caddesi’nde 
bulunan işyerlerini 
ziyaret ederek 
esnafın sıkıntılarını 
dinlediler.

| Altan Karapaşaoğlu, 
Ertuğrul Yalçınbayır, 
Faruk Ambarcıoğlu, 
Şevket Orhan ve 
Abdülmecit Alp'in 
ayrı ayrı gezdiği 
çşnaf işlerin 
durgunluğundan 
yakınırken, bazı 
vatandaşlar 
ise Belediye 
hizmetlerinin 
yetersizliğinden 
şikayetçi oldular. 
AK Parti 
Milletvekillerinin 
yaptıkları esnaf 
ziyaretlerine 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
yönetim kurulu 
üyeleri, İl Genel 
Meclis ve Belediye 
Meclis üyeleri 
ile Kadın ve 
Gençlik Kolları 
üyeleri de katıldı. 
Küçük esnafın 
yanı sıra büyük 
mağazalara da 
giren Milletvekilleri 
gezdikleri yerlerde 
hükümetin 
yaptığı hizmetlerin 
beğenildiğini 
duymalarına 
memnun kalırken, 
şikayetleri de not 
alarak gerekli 
yerlere ileteceklerini 
söylediler.

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

“Öğretmenin evi”!.....
Rafet Angın, Sabancı Öğretmen Evi'nde yaşa 

mini sürdürmek istemiş. İstanbul Milli Eğitim 
Müdürü Ata Özer "Hayır kalamazsınız" demiş..

Neden kalamazmış..
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik İstanbul'a 

geldiğinde, Öğretmen evindeki özel dairede 
kalıyormuş. Şoför’ ünü de öğretmen dairesine 
yerleştiriyörmuş. Bu yüzden öğretmen evinde 
Rafet Angın'a yer bulmak zormuş.

Kim Rafet Angın, önce onu anlatayım size,. 
"Gelibolu'ya ilk gelişinde Atatürk'e çiçek 

sunan küçük kız o..
Sonra öğretmen olmuş..
Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden..
Müthiş bir Atatürk kızı.. Demokrat Parti'nin 

İsmet Paşa'ya selam verenden hesap sorduğu 
günlerde, Milli Eğitim Müdürü olduğu Bur sa 
da İsmet Paşa'yı ağırlamış.. Kayseri'ye sürül _ 

| 'düğünü haber vermiş vali, ertesi gün..
I “Türkiye'min hiçbir köşesi sürgün yeri ola

maz' demiş valiye..
Zamanın Milli Eğitim Bakam'nın yolu 

düşmüş Kayseri'ye..
Tanışmış Rafet Hanım'la.. Konuşmuş.. 

Yaptıklarından utanmışlar.. Ankara'ya çıkmış 
tayini.. Deneme Lisesi'ni kurması için.. 
Kurmuş zamanının örnek lisesini..

Nasıl bir yaşamı var.. Ve de ne anılar, ne 
anılar..

Emekli olup evinde oturmayı reddetmiş.
90 yaşında hâlâ İstanbul Milli Eğitim 

Müdürlüğü'nde çalışan, 90 yaşında 'İnsan 
emekli olur mu' diye basbas bağıran, 90 yaşın
da hâlâ bir saat ayakta durarak, hem de nasıl 
güzel bir Türkçe ve pırıl pırıl bir beyinle güm
bür gümbür konuşan bir anıt dünyanın kaç 
ülkesinde var?..

Rafet Hocahammın arkasında o zamanın Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Balıbey dağ gibi duruyor
du. Balıbey'i Ankara'ya aldılar. Yerine, 
atandığı gün, eşinin başının kapalı olması ile 
gündeme gelen Ata Özer'i getirdiler..

Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden, s 
75 yıldan beri, halen ve fiilen Mjlli eğitim'e 

hizmet veren bu anıta "Hayır, öğretmen evinde 
size yer yok. Çünkü İstanbul'a geldiğinde 
bakanımın şoförünün kalması için orayı boş 
tutmalıyız" diyen o..

Şimdi, adı üstünde öğretmen evi..
öğretmenler için yapılmış bir hizmet, bir 

yardımlaşma tesisi.
Bu tesiste Milli Eğitim Bakanı niye kalır?. 
İstanbul'un bütün otelleri emrinde.. Bakan 

olarak, tüm masraflarını karşılayacak ödenek
leri, harcırahları var, tonla..-

Bu millet vergileri ile ödüyor, öğretmen evine 
sığınmaya muhtaç mı, bakan?.

Kırk yılda bir gelecek diye muazzam bir daire 
ona ayrılı boş bekletilir mi?

Diyelim, tenezzül ediyor, kalıyor..
Peki ya şoförü?..
O da yolluk alan, o da masrafları karşılanan 

şoför için bir öğretmen dairesi hep boş tutulur 
mu?.

75 yıllık Cumhuriyet Öğretmeni Rafet 
Angın'a yer yok..

Hasbelkader Milli Eğitim Bakanı'na özel 
daire, şoförüne özel süit boş dursun.. Sonra 
adı, Öğretmen evi.. Yazıklar olsun!.. .

W*

■■i GÜNLÜK SIYASI GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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3 kuşak torun sahibi Gemlikli nineye Başbakan Erdoğan’dan ziyaret
Seyfettin SEKERSOZ

AK Parti İl Yaşlılar 
Koordinasyon 
Merkezi tarafından 
Bursa İl Nüfus 
Müdürlüğünde 
yapılan 
araştırmalarda en 
yaşlı iki kişiden 
biri olan ve 
Gemlik'te oturan 
nüfus kağıdında 
104 yaşında gözüken 
ancak yakınlarının 
107 yaşında 
olduğunu söyledikleri 
Firdevs Uygun'a 
Başbakan müjdesi. 
Önceki gün kendisini 
ziyaret eden

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Halk 
Müziği Korosu 
güzel bir hafta 
sonu yaşattı. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
verilen 
konserde Şef 
Erol Akbaş 
yönetimindeki
THM Korosu 
birbirinden 
güzel eserleri 
seslendirerek kulak
ların pasını sildi. 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit,

AK Parti Yaşlılar 
Koordinasyon 
Merkezi Başkanı 
Harun Gür ile Mustafa 
Ülkü veAyşe Gül 
Altındağ'dan müjdeli 
haber geldi. 
Koordinasyon 
Merkezi Başkanı 
Harun Gür, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Bursa'ya yapacağı 
ilk ziyarette 
3 kuşak torun 
sahibi Firdevs 
Uygun'u ziyaret 
edeceğini müjdeledi. 
Bursa II Nüfus 
Müdürlüğü'nde

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'un da 
beğeni ile izlediği 
konsere büyük 

yapılan 
araştırmalarda, en 
yaşlı ikinci kişinin 
Bursa'nın 
köylerinde yaşadı 
ğının tespit 
edildiğini söyleyen 
AK Parti Yaşlılar 
Koordinasyon 
Merkezi Başkanı 
Harun Gür, 
Milli Mücadele 
günlerini çok 
iyi hatırlayan 
7 çocuk 32 torun 
sahibi Firdevs 
Uygun'u unutmaya
caklarını ve her 
zaman ziyaret 
edeceklerini söyledi.

ilgi gösterildi. 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müzik Öğretmenliği 
görevini sürdüren 
Şef Erol Akbaş'ın 

yönetimindeki Türk 
Halk
Müziği Korosu 
Anadolu'nun 
güzel ezgilerinden 
derlenen 

türkülerin yanında 
Azerbaycan'ın 
sevilen eserlerini de 
seslendirdi.
Solo ve Solistlerin 
birbirinden güzel 

türküleri seslendirdiği 
konserde THM 
sevenleri güzel 
bir hafta sonu 
geçirme fırsatı 
buldular.

BURSA HAKİMİYET V€ K€NT IffiRFFV RElfl A M 
GAZETELERİNE İLAN vc R€KLRM ALINIR AURFES nEllLHlVl

Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız ve istiklal caddesi Bora sokak no : 3/b gemlik
. , , ..... (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Te,. (0.224) S13 ge 83 Fax = 513 35 gs
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Cemil Gündüz Ziraat Odası Başkanı oldu

Seyfettin SEKERSÖZ
Cumartesi günü 
yapılan Gemlik 
Ziraat Odası 
başkanlığına 
Yeniköy Muhtarı 
Cemil Gündüz 
seçildi.
3 adayın yarıştığı 
ilk genel kurul 
15 gün önce yapılan 
kongre gelir gider 
ve tahmini 
bütçenin divan 
kuruluna sunulma- 
ması nedeniyle 
iptal edilmişti.
Saygı duruşu 
ile başlayan Ziraat 
Odası genel 
kurulunda Divan 
Başkanlığını 
Osmangazi Ziraat 
Odası Başkanı 
Fuat Sarı yaparken 
katiplikleri Mehmet 
Bayrak, Cevdet

Altın ve İsmail 
Altınkaya yaptı. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, CHP İlçe * 
Başkanı Erdem 
Akyürek ve 
Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt'un 
takip ettiği gelen 
kurulda yine 
3 aday başkanlık 
için yarıştı. 
Ziraat Odası'nın 
Gemlik'te yeniden 
kurulması için çok 
uğraş verdiklerini 
belirten kurucu 
başkan Ali Çelik, 
odanın yaptığı 
çalışmalar 
hakkında delegelere 
bilgi verdi.
Çelik, "Kuruluşta 
çorbada tuzu 
olmayanların 

seçimde pay sahibi 
olmak istiyorlar" 
sözlerine bazı 
delegelerden 
tepki geldi.
Genel kurulda 
kesin hesap raporları 
ile 4 yıllık tahmini 
bütçe delegeler 
tarafından kabul 
edildi.
Ziraat Odası 
delegelerinin 
tamamının zeytin 
üreticisi olması 
nedeniyle en çok 
sıkıntı zeytin 
toplama ücretlerinde 
yaşandığı ve odanın 
ücretlere sınır 
getirmesinin doğru 
olacağı belirtildi. 
SEÇİMLERE İTİRAZ 
EDİLMESİ 
BEKLENİYOR 
Ziraat Odası 
Meclis seçimlerine

39 delegeden 38'i 
katılarak oy kullandı. 
Yasa gereği son 
delegenin oy 
kullanmadığı için 
sandık saat 17.00 de 
.açıldı. Sayılan 
oylarda Yeniköy 
Muhtarı Cemil 
Gündüz'ün listesi 
14 oy alırken, Adliye 
Köyü Muhtarı Ali 
Çelik'in listesi 
13 oy aldı, Üçüncü 
aday Cemil 
Kurt'un listesi 
ise 9 oy alabildi, 
iki oyun geçersiz 
olarak görüldüğü 
zarfların birinin 
içinden değişik 
iki liste çıkarken 
diğerinden ise 
Ali Çelik'e aynı 
listenin iki tane 
konmasını sandık 
kurulu geçersiz

olarak buldu.
Zarfın içinden 
aynı iki listenin 
çıkmasının iptali 
gerektirmediğini 
öne süren Ali Çelik, 
İlçe Seçim Kurulu'na 
geçersiz bir oyun 
geçerli sayılması 
için bugün itiraz 
edeceğini söyledi.

Meclis seçiminin 
ardından yapılan 
yönetim kurulu 
seçimlerinde ise 
Cemil Gündüz ile 
birlikte Ramazan 
Biten, Idris Kurt, 
Erman Şahin ve 
Ahmet Kaynatma 
Ziraat Odası yöneti
mini oluşturdular.

Deniz deşarj boruları döşeniyor
Seyfettin SEKERSÖZ
Büyükşehir Belediye 
si tarafından başlatı 
lan Ön Arıtma ve De 
rin Deşarj boru hattı 
çalışmaları başladı. 
BUSKİ İşletme 
Müdürlüğü içinde 
yapılan derin depo
lardan denize olan 
bağlantıyı sağlayacak 
650'lik poliüretan 
boruların döşenme
sine başlandı.
Sina İnşaat firması 
tarafından yapılan 
derin deşarj havu
zlarının bitimi son 
aşamaya gelirken 
karadan 300 metre 
olmak üzere deniz 
içine 1700 metre 
boru döşenecek. 
Uzun yıllar önce 
yapılan kalın saç 
boruların zamanla 
deniz içinde çürüme
si sonucu randımanlı 
çahştırılamayan arıt
ma işlemleri BUSKİ

tarafından proje
lendirilmesinin ardın
dan yaz aylan sonun
da bitirilerek hizmete 
alınacağı öğrenildi. 
Geçtiğimiz ay içinde

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin tarafından 
temeli atılan derin 
deşarj tesislerinin 
hizmete girmesiyle

ilçenin tüm alt 
yapısından 
gelecek evsel 
atıklar burada 
toplanarak denize 
pompalanacak.
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BİL Dershanesi’nden ödüllü seviye tespit sınavı

Seyfettin SEKERSÖZ
ISO 9001 Kalite 
Ödüllü Bil 
Dershanesi’nin 
Gemlik Şubesi’nde 
yapılan Seviye 
Sınavına öğrenciler 
büyük ilgi gösterdi. 
Cumartesi ve Pazar 
günleri yapılan 
seviye tespit sınavına 
İlköğretim 6 ve 7 
sınıf öğrencileri ile 
Lise 1 ve 2'nci sınıf 

öğrencileri ücretsiz 
olarak katıldı.
Eğitimde kalite 
anlayışını benim
seyen Gemlik 
Bil Dershanesi ilçe 
çapında yapılan bu 
sınavda ilk üçe giren 
öğrencilere yüzde 
yüz burs verecek. 
Derece yapan 4 ile 
15 sırayı alan 
öğrencilere yüzde 
75 dershane indirimi 

sağlanırken, 
16 ile 40 arasında 
yer alacak olan 
öğrencilere ise 
yüzde 50 dershane 
indirimi sağlanırken 
41 ile 100 arasındâ 
yer alacak öğren
cilere yüzde 40 
indirim, 1001 ile 
200 arasında yer 
alacak öğrencilere 
ise yüzde 30 indirim 
uygulanacak.

BİL Dershanesi 
yöneticilerinden 
Türkçe öğretmeni 
Metin Şanlı, Fizik 
öğretmeni Engin 
şanlı, Matematik 
öğretmeni Cevât Türe 
ve Kimya öğretmeni 
Öznur Ergene 
yönetimindeki eğitim 
kadrosu ayrıca 
OKS ve ÖSS'de 
kayıt olan ilk 100 
öğrenciye eğitim 

teknolojisinin ilki 
olan BİL IQ VCD 
setinin ücretsiz 
verileceğini 
duyurdular. 
Sınava giren 
öğrencilere tehberlik 
kitapları veren 
Gemlik Bil 
Dershanesi 
02-27 Temmuz 2007 
tarihleri arasında 
ücretsiz Matematik 
kampı düzenlenecek.

Hedeflerinin 
Gemlik'in eğitim 
ve öğretimdeki 
mükemmelliğini 
sağlamak olduğunu 
söyleyen başarılı 
eğitimciler, 
"Gemlik Türkiye'de 
başarısında en 
üst sıralarda yer 
almayı hak 
etmektedir. Bu da 
sağlanacaktır" 
dediler.

Eğitime katkı verenler unutulmadı

KİRALIK

Küçük Kumla 
Güzelyalı Mahallesi 

İskele Mevkiinde 
denize sıfır 100 metrekare 

KİRALIK DÜKKAN 

Tel: 538 47 97

Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ilçe izci Kurulu 
Başkanlığı tarafından 
hayırseverler (Lale- 
Kemal Kılıç) adına 
organize edilen 
İzci Satranç 
Turnuvası Lale-Kemal- 
Kıhç İlköğretim 
Okulunda yapıldı. 
Cumartesi günü 
yapılan turnuvaya 
Ergin, Oymak ve 
Küme gruplarından 
45 izci öğrenci 
katıldı.
ÖDÜLLER 
23 NİSAN'DA 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in de 
izlediği İzci Satranç 
Turnuvasında derece 
alan öğrencilere 
ödüllerinin 23 Nisan 
törenlerinde verile

ceği öğrenildi. 
Büyük çekişme ve 
düşünce içinde 
geçen satranç turnu
vasında Büyüklerde 
1- Taner Gezgin, 
EML
2- Yıldıray Yıldırım, 
EML
3- Onur Gezgin, 
EML ilk üç sırayı 
alırken Yıldızlarda, 
1-O. Fulya Tümer, 
11 Eylül I.Ö.O.
2- E. Kamer Soy, 
Şehit Etem Yaşar 
I.Ö.O.
3- Mert İpek, TSO 
Gazi İ.Ö.O.
Küçüklerde ise;
1- Abdullah Yavuz, 
11 Eylül I.Ö.O.
2- Furkan Avcı, 
TSO Gazi I.Ö.O.
3- Mert Duran, 
Hamidiye I.Ö.O. 
öğrencileri ilk 
sıraları aldılar.



26 Şubat 2007 Pazartesi Sayfa 7

Gemlik takımları hafta sonunu kötü geçirdi
1 beraberlik 2 mağlubiyet

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör 
küme ikinci hafta 
maçlarında 
Gemlik takımları 
iki mağlubiyet 
bir beraberlikle 
haftayı başarısız 
geçirdi.
Cumartesi günü 
MKP deplasmanında 
Akarspor ile 
karşılaşan 
Kumla Belediyespor, 
sahadan 0-0 
beraberlikle 
ayrılarak ikinci

puanını aldı. 
Hedefini süper 
lig olarak 
belirleyen 
Gemlikspor, 
Gürsu 
deplasmanında 
karşılaştığı 
Ağaköy'e 2-1 
yenilerek 
hüsrana uğradı. 
İlk yarısı golsüz 
biten maçta 
Gemlikspor'un 
sayısını Cengiz 
kaydederken 
Ahmet ve Ümit 
kırmızı

kart gördü.
Gergin bir havada 
oynanan maçta iki 
kırmızj kart gören 
Gemlikspor'un 
henüz ikinci 
maçında yenilgiyle 
karşılaşması 
üzüntü yarattı. 
Deplasmanda 
mücadele veren 
diğer bir takımımız 
Umurspor, 
Akçalarspor 
ile yaptığı 
mücadeleden 
2-0 mağlubiyetle 
ayrıldı.

Maliye Bakanlıgı’ndan post cihazı zorunluluğu
Maliye Bakanlığı, 
fiş veya fatura 
kesmeyerek vergi 
kaçırılmasını 
engellemek için 
kredi kartı post cihazı 
bulundurma 
zorunluluğu getiriyor. 

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Karbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

Başta lokantalar, 
doktorlar, avukatlar 
ve kuyumcular 
olmak üzere bir çok 
sektörde post cihazı 
bulundurulması 
zorunluluğu 
getirilerek vergi 

kaçırılması 
engellenecek. 
Konuya ilişkin bir 
açıklama yapan 
Gelir idaresi Başkanı 
Osman Arıoğlu, 
emeklilerden sonra 
çalışanlarda da vergi 
iadesi için fiş toplama 
zorunluluğunun kalk
ması üzerine, vatan
daşın fiş istemez 
olduğunu ve bazı 
mükelleflerin de vergi 
kaçırmanın yolunu 
bulduğunu söyledi. 
Belge almanın ayıp 
olmadığını ve fiş 
vermemenin ceza
sının 139 YTL olduğu 
belirten Arıoğlu, 
"Her ne kadar yarın
larımız ve ekonomik 
anlamda güçlü bir 
ülke olabilmemiz 
için fiş ve fatura 
almamız gerekiyorsa 
da doğrusu çok da 
dikkat etmiyoruz. 
Ülkemizin geleceği 
için fiş almalıyız.

Tüketici olarak bizler 
fiş almayınca satıcı 
konumundaki bazı 
esnaflar da "ohh ne 
ala" deyip, vergiden 
kaçırıyor.
Kaçırılan her vergi 
ise yine bizim 
cebimizden çıkıyor. 
İşte bunu önleye
bilmek için mutlaka 
ve mutlaka fiş veya 
fatura almak veya 
kredi kartı kullanmak 
gerekiyor" 
diye konuştu.
Posttan çekilince 
Maliye'den kaçısın 
olmadığını kaydeden 
Arıoğlu, "Kredi kartı 
ile yapılan alışver
işlerde esnaf mutlaka 
o alış verişin fişini 
kesmek zorunda 
kalıyor. Ancak yine 
de vergi kaçırmayı 
kafasına koyan bazı 
mükellefler bu defa 
da post cihazlarını 
iptal ederek, vatan
daşı nakit alış verişe

zorluyor" dedi. 
Bu nedenle Gelir 
İdaresi olarak bazı 
sektörler için post 
cihazı zorunluluğu 
getireceklerini 
belirten Arıoğlu, 
"Artık bazı noktalarda 
kademe kademe 
post cihazını bulun
durmak zorunluluğu 

getiriyoruz, 
örneğin 
lokantalar Post 
cihazı zorunluluğu 
sadece lokantalarla 
sınırlı kalmayacak 
elbet. Listenin 
devamında 
avukatlar, doktorlar 
ve kuyumcular da 
var" diye konuştu.
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Tüketicilere kredi kartı uvarısı Bakanlıktan gençlere 
cinsel eğitim

ALES’e başvurular bugün başlıyor
Akademik Personel ve 
Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavı (ALES), 
2007-İlkbahar dönemi 
başvuruları bugün- 
başhyor.
ALES'e, bir lisans 
programından mezun 
olabilecek durumda 
bulunanlar, lisans 
programını bitirenler 
ile denklik belgesi 
almış olmak kaydıyla 
yurt dışında lisans 

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

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

ACİLSATILIKveKİMUKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LUX DAİRE

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

•_ _ _ _ _ Balıkpazan’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.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

&
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eğitimi görmüş olan- 
larbaşvurabilecek. 
Yabancı uyruklu 
öğrenciler de sınava 
katılabilecek.
Başvurular
5 Mart Pazartesi 
günü sona erecek. 
Bütün yükseköğretim 
kurumlan, lisansüstü 
programlarına 
öğrenci seçme ve yer
leştirme işlemlerinde 
ALES sonuçlarını 
kullanacak.

Yoksulluk 
sınırı 2 bin 
48 YTL
Türk-lş, Şubat ayında 
açlık sınırının 628 
YTL 75 YKr, yoksulluk 
sınırının 2 bin 48 YTL 
05 YKr'ye yükseldiği
ni bildirdi.
Türk-lş Araştırma 
Merkezi'nce yapılan 
araştırmaya göre, 4 
kişilik bir ailenin den
geli ve sağlıklı besle 
nebilmesi için aylık 
zorunlu gıda harca
ması tutarı, bu ay bir 
önceki aya göre 1.75 
oranında arttı. Bu 
artış ile son dört yılın 
en yüksek Şubat ayı 
artışı elde edildi. Gıda 
harcaması tutarında 
son 12 ay itibariyle 
artış oranı yüzde 
13.27 olurken, geçen 
yıl bu oran yüzde 6.09 
düzeyinde gerçekleş 
ti. Açlık sınırı tutarın
daki artış 10.81 YTL 
ve yoksulluk sınırı 
tutarındaki artış 35.22 
YTL düzeyinde olur 
ken, yıllık artış tutarı 
ise sırayla 73.68 YTL 
ve240.01 YTL hesap
landı. Gıda harcaması 
çalışmasına temel alı
nan beslenme kalıbın
daki ürünlerden süt, 
yoğurt, peynir gru 
bunda sütün fiyatı bu 
ay gerilerken, peyni 
rin fiyatı değişmedi.

Sağlık Bakanlığı, 
göç alan ve gençle 
rin yoğun risk altın* 
da olduğu büyük 
illerden başlayarak 
gençler için danış
manlık, cinsel sağlık 
ve üreme sağlığı 
hizmeti sunum çalış
maları geliştirmeyi 
ve yaygınlaştırmayı 
planlıyor. Bu amaçla 
Sağlık Bakanlığı, 
UNICEF, UNFPA ve 
sivil toplum kuru
luşları işbirliği ile 8 
ilde Gençlik Danış 
mantık ve Sağlık 
Hizmet Merkezleri 
açıldı.
Merkezler, dünyada 
ve Türkiye'de hızla 
yaygınlaşan 
HIV/AIDS dahil 
olmak üzere cinsel 
yolla bulaşan has 
tal ıklar başta olmak 
üzere cinsellik, alkol 
ve uyuşturucuların 
zararları gibi bir çok 
konuda gençlere 
'ücretsiz* danışman
lık hizmeti verecek. 
Adana, Ankara, iz 
mir, Antalya, Bursa, 
Diyarbakır, Konya ve 
Gaziantep'te açılan 
Gençlik Merkezle 
ri'nin bütün illere 
yaygınlaştırılması 
hedefleniyor. Dünya 
Sağlık Örgütü 
tarafından '10-19' 
yaş grubu adolesan, 
15-24 yaş grubu ise 
'gençlik dönemi* 
olarak tanımlanıyor. 
Ergenlik dönemi ise 
fiziksel, ruhsal, 
biyokimyasal ve 
sosyal yönden hızlı 
büyüme, gelişme ve 
olgunlaşma süreç
leriyle 'çocukluktan 
yetişkinliğe geçiş' 
dönemi olarak ifade 
ediliyor. Ergenlik 
dönemi genellikle 
kızlarda 10-12 
yaşlarda, erkeklerde 
ise 11-14 yaşlan 
arasında başlıyor. 
Ortalama adolesan 

yaşı 10-19 olarak 
kabul ediliyor. 
Uzmanlara göre, * 
adolesan dönemi, 
genç insanların yeni 
yetenekler edindiği 
ve birçok yeni 
durumla karşı 
karşıya kaldığı hızlı 
bir gelişme döne
midir. Bu dönem 
sadece ilerleme için 
fırsatlar sunmakla 
kalmaz, aynı zaman
da sağlık ve iyilik 
konusundaki riskleri 
de beraberinde 
getirir.
Adolesanlar hayat
larının ikinci on 
yılının zorluklarıyla 
karşı karşıya geldik
lerinde çok az bir 
yardımla enerjilerini 
olumlu ve üretken 
alanlara yönlendire
bilirler.
Adolesanların ihmal 
edilmesi hem anında 
hem de gelecek yıl
larda sorunlara yol 
açabilir. Ancak aynı 
zamanda da bu 
dönem bir fırsat 
dönemidir. Yeniliğe, 
değişime, gelişmeye 
en açık olan bu yaş 
grubuna, doğru yön
temlerle, doğru 
yerde, doğru kişiler
le ulaşıldığında, 
Türkiye'nin üreme 
sağlığı statüsünün 
gelişmesine büyük 
katkı sağlanacak. 
GENÇLERİN DAHA 
DOĞRU VE 
GÜVENİLİR BİLGİ 
KAYNAKLARINA 
İHTİYACI VAR 
Sağlık Bakanlığı'nın 
hazırladığı rapora 
göre, bir ülkenin 
gelecekteki 
ekonomik, sosyal ve 
siyasi gelişimi ve 
istikrarı için vere
ceği en önemli 
taahhütlerden biri, 
adolesanların sağlık 
ve gelişime ilişkin 
ihtiyaçlarını ele 
almak.
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IMF heyeti Türkiye’ye geliyor
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) Heyeti'nin, 
Stand-By düzenleme 
sinin 6. Gözden 
Geçirme çalışmaları 
için önümüzdeki hafta 
Türkiye'ye geleceği 
bildirildi
Hazine Müsteşarhğı'n 
dan yapılan açıkla
maya göre, IMF ile 
yürütülmekte olan 
Stand-By düzen
lemesinin 6. Gözden 
Geçirmesi çalışmaları 
ve IMF'nin mutad 4. 
Madde görüşmeleri 
kapsamında Türkiye 
Masası Şefi Lorenzo

' Giorgianni başkan

Türkiye’ye her yıl 25 bin ton M sigara giriyor
Tütün Eksperleri 
Derneği tarafından 
Türkiye'ye her yıl 25 
bin ton kaçak sigara 
girdiğine dikkat çekil
erek, bunun Türki 
ye’ye faturasının yıllık 
2 milyar 500 milyon 
dolar olduğu ifade 
edildi
Tütün Eksperleri 
Derneği'nin hazırladı 
ğı raporda, kaçakçı 
lığın ne boyutta 
olduğu ortaya koyul
du. Tütün, Tütün 
Mamulleri ve Alkollü 
İçkiler Piyasası 
Düzenleme Kuru 
mu'nun (TAPDK), 
TEKEL'in yerini 
dolduramadığını 
belirtilen raporda, 
kurum döneminde * 
kaçak ve sahte siga 
ranın afet düzeyine 
ulaştığını iddia edildi. 
2002'de alkol ve 
tütün piyasalarının 
denetlenmesi amacıy
la oluşturulan kuru
mun, düzenleme ve 
denetleme görevine 
uygun örgütlen- 
emediğini öne süren 
dernek, "Kurum 
TEKEL'in yıllardır 
yürüttüğü işlerin 
altında kalmış,

lığındaki bir heyet
1 M art'ta Türkiye'deki 
temaslarına 
başlayacak
Heyetin İstanbul'da 
temaslarda bulunduk
tan sonra, 5 Mart 
tarihinde Ankara'da 

işlevselliği tartışılır 
hale gelmiştir. Kaçak 
ve sahte sigara tica 
reti yetersiz denetim 
sonucu afet düzeyine 
ulaşmıştır" görüşünü 
savundu. Eksperler, 
sahteciliğin önlenme 
si için ise tütün ürün
lerinde taklit edile
meyen bandroller 
kullanılmasını istedi. 
TEKEL KENDİ 
KENDİNİ 
TASFİYE ETTİ 
Kaçak sigara ve 
içkiyle ilgili bir rapor 
hazırlayan TED, 
2001'de özelleştirme 
kapsamına alınan ve 
böylece Kamu İktisa
di Teşebbüsü (KİK) 
sınıfından İktisadi 
Devlet Kuruluşu^İDK) 
sınıfına alınan 
TEKEL'e yatırım 
yapılmasının engel
lendiğini savundu. 
Raporda şu ifadeler 
yer aldı: "TEKEL'in 
üretici beğenisine 
dönük piyasa sinyal
lerine göre yapması 
gereken yatırımları 
engellenmiş, başlan 
gıçta yüzde 70 olan 
pazar payı yüzde 35- 
40 arasına düşmüş 
tür. Böylece kendi 

resmi görüşmelere 
başlayacağı belirtildi. 
Hazine açıklamasın
da, 6. Gözden 
Geçirme çalışmaları 
kapsamında, son 
makro ekonomik 
durum ve beklentiler, 
bu çerçevede 2006 
yıl sonu kamu mâliye
si gerçekleşmeleri, 
2007 yılı para 
politikası ve kamu 
mâliyesi program 
hedefleri ile yapısal 
reformlar konusunda
ki son gelişmelerin 
ele alınacağı belirtildi. 
Heyetin ziyareti 
sırasında tüm üye 

kendini tasfiye 
sürecine sokulmuş 
TEKEL için, pazarda 
hakimiyet kurmaya 
başlayan yabancı 
firmalar bedel 
ödeme gereği bile 
duymamıştır".
TAKLİT EDİLEMEYEN 
BANDROL YAPILSIN 
Rapordaki bazı öner
iler şöyle: "TAPDK, 
TEKEL bünyesindeki 
yaprak tütün teşki
latını derhal bünye
sine alarak fiziki ve 
idari kapasitesini 
yükseltmeli, Üretici 
örgütü, üretim planla
ması, kota uygula
ması, kotalı üreticiye 
prim verilmesi yasa 
ile düzenlenmeli, 
TAPDK Maliyi ile 
işbirliğine giderek 
vergi incelemesine 
esas sâyaçlı, taklidi 
zor bandrolü hayata 
geçirmeli, Tütün 
mamülleri analizleri 
ve tütünde rezüdü 
(ilaç kalıntısı) ince 
lemeleri için laboratu- 
varlar kurulmalı, 
TEKEL'in 
özelleştirilmesinden 
vazgeçilerek 
piyasada rekabete 
sokulmalı".

ülkelerle düzenli 
aralıklarla gerçek
leştirdiği 4. Madde 
görüşmelerinin de 
yapılacağı bildirildi.
4. Madde görüşmeleri 
kapsamında ülkelerin 
orta ve uzun vadeli 
ekonomi poli
tikalarının değer
lendirildiği belirtilen 
açıklamada, bu 
kapsamda, IMF 
heyetinin kamu 
kuruluşları, özel 
sektör temsilcileri ve 
sivil toplum örgüt
leriyle de görüşme 
lerde bulunacağı 
kaydedildi.

25 BİN TON KAÇAK 
SİGARA
Öte yandan, yapılan 
araştırmalar 
Türkiye'ye her yıl 25 
bin ton kaçak sigara 
girdiğini ortaya 
çıkardı. Araştırmalar 
göre, sigara 
kaçakçılığı 
nedeniyle devlet, 
her yıl 2.5 
milyar dolar vergi 
kaybına uğruyor. 
Türkiye'ye en çok 
kaçak sigara Irak'tan 
sokuluyor. Kuzey 
Irak'ta Dohuk ve 
Süleymaniye'deki 
fabrikalarda üretilen 
kaçak sigaranın 
büyük miktarlarda 
girdiği yer ise 
serbest bölğeler.
Yurt dışından 
gelen her yolcu 
beraberinde vergiden 
muaf olarak bir 
karton sigara getire
biliyor. Fakat pratikte 
bu üç karton olarak 
uygulanıyor.
Gürbulak Sınır 
Kapısından bunun 
için her gün 2 bin kişi 
İran'a gidip geliyor ve 
beraberinde 6 bin 
karton sigarayla 
dönüyor.

Ust kurul personeline 
en fazla yüzde 5,6 zam
631 sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararname'nin 
(KHK) 14. maddesi 
kapsamındaki üst 
kurul ve kurum per
soneline, bu yılın ilk 
yarısı için yüzde 
5,6'yı geçmemek ve 
üst sınırı aşmamak 
üzere yetkili organ
lar tarafından zam 
yapılabilecek. 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile özel kanun
larla kamu tüzel 
kişiliğini haiz olarak, 
kurul, üst kurul, 
kurum, enstitü, . 
teşebbüs, teşekkül, 
fon ve sair adlarla 
kurulmuş olan kamu 
kurum ve kuruluş 
lanndaki kapsama 
dahil tüm personelin 
ortalama ücret topla 
mı üst sınırı ile yapı 
labilecek zam oranı 
belirlendi.
Buna göre, bu kap
samdaki personelin 
ortalama ücret 
toplamı üst sınırı, 
2007 yılının ilk yarısı 
için yüzde 9,41 
artışla 4250 YTL'den 
4650 YTL'ye yük
seltildi. Kararname 
uyarınca, kapsama 
dahil personele 
yapılmakta olan ayni 
veya nakdi ödeme 
unsurlarına yeni 
unsur ilave 
edilmemesi kaydıyla, 
ortalama ücret 
toplamı, ortalama 
ücret toplamı üst 
sınırını hiçbir şekil 
de aştnayan persone 
lin mali ve sosyal 
hakları 2007 yılının 
birinci 6 aylık döne
minde yüzde 5,6 
oranını geçmemek 
ve ortalama ücret 
toplamı üst sınırını 
hiç bir şekilde aşma

Pırasa ve patates 
Şubatın zam şampiyonu

mak üzere, kurum içi 
hiyerarşik yapıların 
gerektirdiği ölçüde, 
mevzuatı dahilinde 
yetkili organlar 
tarafından belirtene 
cek oranlarda 
artırılabilecek. 
Ortalama ücret 
toplamı, ortalama 
ücret toplamı üst 
sınırını aşan perso 
nelin sosyal hakları 
ise ortalama ücret 
toplamı üst sınırı 
aşılmamak üzere 
kurum içi hiyerarşik 
yapı, ilgililerin görev, 
yetki ve sorumlu
luğu gibi hususlar 
göz önünde bulun
durulmak suretiyle 
mevzuatı dahilinde, 
yetkili organlar 
tarafından yeniden 
belirlenecek.
631 sayılı KHK'nin 
14. maddesi, özel 
kanunlarla kamu 
tüzel kişiliğini haiz 
olarak kurul, üst 
kurul, kurum, 
enstitü, teşebbüs, 
teşekkül, fon ve sair 
adlarla kurulmuş 
olan bütün kamu 
kurum ve kuruluşları 
tarafından; yönetim 
ve denetim kurulu 
ile kurul, üst kurul 
üyeleri dahil tüm 
personeli kapsıyor 
ve bu personelle 
ilgili mevzuatları 
uyarınca belirlenen 
her türlü maaş, 
aylık, ücret, ek ücret, 
prim, zam, tazminat, 
ikramiye, fazla 
mesai, kar payı ve 
her ne ad altında 
olursa olsun yapılan 
diğer mali ödemeler 
ile sosyal hak kap
samında yapılan 
bütün ayni ve 
nakdi ödemeleri 

düzenliyor

ELEMANLAR ARANIYOR
~  '■ ■ * ■ I »A' • •' DEVREN SATILIK
Bilgisayar kullanabilen 

KASİYER BAYAN ELEMAN 
Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
M A M M A MIA PİZZERIA 

, Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Atak karşısı 513 53 67 GEMLİK

DEVREN SATILIK
I I V

ÇOCUK GM MAGAIASI
0.535 834 42 50

Kayseri Ticaret 
Odası'nın yaptığı 
araştırmaya göre 
pırasa ve patates, 
şubat ayının zam 
şampiyonu oldu 
KTO verilerine göre, 
Ocak ayında kilosu 
83 YKr olan pırasa, 
yüzde 30 artış 
göstererek 
şubat ayında 1.08 
YTL'ye çıktı.
Kilosu 74 YKr olan 
patates ise yüzde 
29 artarak 96.73 
YKr'ye yükseldi. 
Şubat ayında

havuç, kurusoğan, 
dolmabiber, 
salatalık, 
kurufasulye, 
pamuk, 
çelik düdüklü 
tencere ve kıvırcık 
marul fiyatları 
da artış gösterdi. 
Ispanak, yumurta, 
patlıcan, maydanoz, 
hazır çorba, 
pekmez, kabak, 
margarin yağı, 
domates ve 
pastörize süt 
fiyatları ise değişik 
oranlarda geriledi
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Kalp hastalıkları 
gençleri de vuruyor
Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kalp 
Damar Cerrahi Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Tahir 
Yağdı, yaşlı hastalığı 
olarak bilinen kalp 
hastalıklarının artık 
gençleri de etk
ilediğini belirtti. 
Yağdı, yaptığı yazılı 
açıklamada, kalp 
hastalıklarının önce
ki yıllarda 50 yaşla 
rından sonra başlar 
ken, şimdi by-pass 
yaşının 35'lere kadar 
indiğine dikkati 
çekti. Kimsenin yaşı
na güvenerek, "Ben 
gencim, bende kalp 
olmaz" dememesi 
gerektiğini belirten 
Yağdı, kalbi yoran 
nedenleri şöyle sfra 
ladı: "Teknolojinin 
ilerlemesine paralel 
olarak tanı yöntem
leri sık olarak kul
lanılmaya başlandı. 
Bu durumda kalp 
hastalıkları daha 
yaygın olarak teşhis 
edilebiliyor. Fast 
food beslenme 
alışkanlıkları, yaygın

sigara ve alkol tüke
timi, stres, hareket
siz yaşam biçimi 
kalp hastalıklarını 
artırmaktadır. Kalp 
hastalıklarından 
korunmak yaşam 
şeklinin değiştirilme
siyle mümkün ola
bilecektir. Düzenli 
egzersiz alışkanlığı 
kişileri kalp hastalık
larından koruyan 
etkenlerin başında 
gelmektedir." 
Süreklilik taşıyan 
göğüs ağrısı, 
göğüste yanma 
hissi, çabuk yorul
ma, sol kolda uyuş
ma gibi şikayetleri 
olan kişilerin mutla
ka bir kardiyoloji 
hekimine başvur
ması gerektiğini 
kaydeden Yağdı, 
45 yaşın altındaki 
genç kesimde de 
kalp hastalıklarına 
çok sık rastlamaya 
başladıklarını, bu 
nedenle vakit 
kaybetmeden 
gerekli önlemlerin 
alınması gerektiğini 
vurguladı. ‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Öğlen uykusu hafızayı koruyor
lanHiğt'üyku süre-Uyku ihtiyacının bir 

kısmının gündüz 
karşılanmasının gece 
uykusunda azalmaya 
yol açtığını belirten 
uzmanlar, "Yarım 
saatlik gündüz 
uykusu (en doğrusu 
saat 14.00 gibidir), 
1.5 saatlik gece 
uykusûna 
bedeldir" diyor 
Bilim adamları, öğle 
uykularının beyni 
dinlendirmesinin 
yanı sıra öğrenme 
yetene ğini de 
artırdığına dikkat 
çekiyor. Uzmanlar, 
Öğlen uykusunun adı 
siesta diye geçer. 
Çalışmak söz konusu 
olduğunda öğlen 
saatleri en verimsiz 
saatlerdir. Öğleden 
sonra 14.00 gibi 
saatlerde uyuyarak 

gece uykusuna olan 
ihtiyacı azaltmak 
mümkün ve akıllıca 
olabilir. Gündüz 
kaliteli bir uyku 
uyunursa ondan son
raki süreçte daha 
zinde olunur. Uyku 
yoğunluğu, başka bir - 
deyişle uykuya daima 
süresi, uyanık kalı
nan süre ile orantılı 
olarak artmakta ve 
uykunun başlamasını 
takiben azalmak
tadır." uyarısında 
bulundu.
Öğlen uykularının 
insan vücudunda 
verim ve zindeliği 
artırdığına dikkat 
çeken uzmanlar, her 
gün öğle saatlerinde 
yarım saatlik bir 
ukyunun verimlilik 
açısından Önemli 
olduğunun altını 

çiziyor. Bir internet 
sitesinde öğle 
uykusunun yararları 
anlatıldı. Açıklamada; 
"Uyku özellikleri kişi
den kişiye değişir. 
Uyku genetik 
geçişlidir, o yüzden 
genetik özellikler çok 
önemlidir. Bunu tek 
yumurta ikizlerindeki 
benzer uyku özellik
lerinden de amayabi 
liriz. En genel haliyle 
günlük uyku saati 
4-11 arası uygundur 
ama Türkiye'nin 
yüzde 75'i 7-8 saat 
uykuda geçiriyor, 
yüzde 10'u 6 saatten 
az, yüzde 15'i de 8 
saatin üzerinde uyu 
yor. Kısa uyku, 
derin yavaş uyku 
evresi değil ve rem 
dediğimiz kısa süreli 
ve rüyaların hatır- 

sıdır. Kısa uyku aslın
da daha etkili bir 
uykudur. Uzun uyku
da ise (örneğin 8 
saatlik uyku) kısa 
uykuda görünen 
fazlar var ama 
bunun üzerine - 
yüzeyel fazlar da 
vardır ve bu fazlar 
aslında çok da 
etkili değiller.
Yani şöyle ki uzun 
uyku çok da gerekli 
olmayan bir uyku 
tipidir. Aşağı yukarı 
8 saat üzeri gereksiz 
denebilir. Gün 
ortasında uyumak 
insan vücudu için 
çok yararlı. Ayrıca 
gün içerisinde 60-90 
dakika uyumanın; 
beyni 8 saatlik gece 
uykusuna kadar din
lendirdiği belirtiliyor.

Çocuklarınızı TV’nin 
insafına bırkamyın*

gemiİksİnema ciürmtjrOtjr
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
ÇILGIN DERSHANE 11.30 - 14.00 - 16.30 - 20.00
BEYNELMİLEL 14.15 - 16.30 - 20.15

(Rezervasyon Tel*s 513 33 21) 
TUTKU SİNEMASI
SON OSMANLI (YANDIM ALİ) 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

Ümraniye Belediyesi, son yıllarda büyük bir 
sorun haline gelen televizyon-çocuk ilişkisi 
üzerine bir seminer düzenledi. Ümraniye 
Belediyesi Gülten Soyak Tüfekçi Kültür ve 
Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ‘Televizyon ve 
Çocuk’ isimli seminerin konuğu Psikolog 
Ferhat Çelik'ti.
Sinevizyon eşliğinde yaptığı konuşma ile 
anne-babaları bu konuda duyarlı olmaya 
çağıran Psikolog Ferhat Çelik, ‘üzülerek 
söylemeliyim ki, maalesef ebeveynler bu 
konuda gerekli hassasiyeti göstermiyorlar’ 
dedi. Televizyonun aile içi iletişimi ciddi bir 
biçimde etkilediğini söyleyen Çelik, en büyük 
zararın ise çocuklara yansıdığını hatırlattı. 
Şiddet içerikli yayınların çocukların gelişimini 
olumsuz yönde etkilediğini belirten Çelik şun
ları söyledi:
Şiddet içerikli yayınlar çocuklar üzerinde şu 
olumsuz etkileri yaratır:
• Aile fertleri ile arası açılıyor.
• Algılamaları şiddet içerikli mesajlar dışında 
zayıflıyor.
» öğretmeni ve arkadaşları ile problem yaşar, 
oyun kurallarını değiştirdiği ve kaba 
davrandığı için istenmeyen çocuk olur.
• Farklı doğruları olmadığı içim muhakemesi 
zayıflıyor.
• Olumlu kavramları anlamada ve değer- 
lendirmede güçlükler yaşar.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ayran tansiyona çare mi?
Halk arasında tansi 
yon konusunda 
yaygın olan birçok 
inanışın, bilimsel 
gerçekleri yansıt
madığı bildirildi. 
Ondokuz Mayıs Üniv- 
er sitesi Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Nefroloji 
Bilim Dalınca yapılan 
araştır ma sonucun
da, sarımsak ve sa 
rımsak tabletlerinin 
kan basıncı üzerine 
kısa süreli bir etkisi 
saptanmadı. 
Araştırmayı yürüten 
ekipte yer alan 
Nefroloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Tekin Akpo lat, 
Türkiye'de sarımsağın 
kan basıncını 
düşürdüğüne dair 
yaygın bir inanış 
bulunduğunu, sarım
sak tabletlerinin 
reçetesiz satılabilen 
ilaçlar olarak hiper- 
tansif hastalar tarafın
dan kullanıldığını 
belirtti. Bunu araştır
mak üzere yaptıkları 
çalışma çer çevesinde 
anket uygulanan 7 bin 
703 hipertansif has
tanın 4 bin 102'sinin 
(yüzde 53.3) sarımsak 
kullandığını beyan 
ettiğini kaydeden 
Akpolat, kısa süre li 
etkisinin belirlenebil 
mesi için de bu hasta
lara belirli miktarda 
sarımsak verildiğini 
söyledi. Akpolat, 
şunları kaydetti:

"Gerek bizim yap
tığımız araştırma, 
gerekse daha önce 
yayınlanan kılavu
zların bize öğrettikleri 
sonucunda varılan 
nokta, sarımsağın 
hipertansif hastalarda 
kan basın cini 
düşürdüğü ne dair 
kanıtın olmadığıdır. 
Bu son derece 
önemli. Çünkü hasta
larımızın birçoğu, 
kan basıncını 
düşürdüğüne ina
narak sarımsak kul
lanmakta ve bunun 
sonucunda da tedavi
lerini aksatmaktadır
lar. Hastalarımız 
sarımsak kullanabilir
ler. Ama hiçbir şekilde 
ne ilaç tedavilerini, 
ne de yaşam düzeni 
değişikliği dediğimiz 
sigara, alkol, tuz gibi 
alışkanlıklarını terk 
etmeyi ihmal etmeme
lidir. Çünkü tedavinin 
ihmal edilmesi, 
hastalarımıza 
zarar verebilir." 
Sarımsak kullanımının 
tansiyonun düşürül 
meşinde psikolojik 
etkisi olabileceğini 
anlatan Akpolat, 
"Hastalarımız yararlı 
olduğuna inanıyor
larsa, tedavilerini 
aksatmamak koşulu 
yla sarımsak kulla 
nabilirler" dedi.
Akpolat, şu uyarılarda 
bulundu: "-Hastalarda 
sarımsağın kan 
basıncını düşürdü

ğüne dair mevcut olan 
inanç, bir kanıta 
dayanmamaktadır.
-Hastaların sarımsak 
kullanırken ilaçlarını 
ve yaşam düzeni 
değişikliklerini aksat
maları kendilerine 
zarar verebilir.
-Hastalar diğer tedavi
lerini aksatmamak 
koşuluyla sarımsak 
kullanabilirler.

-.-Hipertansiyon 
tedavisinin başarıya 
ulaşması için hastalar 
kanıta dayanmayan 
inanışları konusunda 
eğitilmelidir.
-Bu konuda yeni, çalış
malara gerek vardır." 
BİLİNEN DİĞER 
YANLIŞLAR 
Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Âna Bilim 
Dalı Nefroloji Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Şükrü Sindel de, halk 
arasında tansiyonla 
ilgili pek çok yanlış 
inanış bulunduğunu 
söyledi.
Tansiyonu düşürmek 
için limon ve limon 

suyuna başvurul
duğunu ifade eden 
Sindel, bunların tan
siyonun düşürülmesin 
de hiçbir yararının 
bulunmadığını 
söyledi. Tuzlu ayran 
içmenin, tansiyonu 
aniden yerine getire
ceğinin sanıldığını 
belirten Sindel, 
"Ancak bu da yanlış 
bir inanış" dedi. 
Stresin, tansiyon 
yüksekliği ve düşük
lüğünde önemli bir 
faktör olduğunu ifade 
eden Sindel, "Stresle 
ilgili faktörler ortadan 
kalktığı zaman zaten 
kişi kısa sürede nor
mal tansiyonuna 
döner. Halkımız bu 
maddelerin etkisiyle 
tansiyonlarının 
düzene girdiğini 
sanıyor ama bunlar, 
yanlış inanışlar" dedi. 
NE YAPILMALI? 
Sindel, tansiyonu 
düşen bir insanın baş 
ve vücudun üst kıs
mının kalp hizasının 
altına indirilmesi 
gerektiğini belirterek, 
bunun bacaklar 
yukarıya kaldırılarak 
yapılabileceğini bildir
di. Tansiyon yüksek
liğinde ise hekim- 
hasta diyaloğunun 
önemine işaret eden 
Sindel, hipertansif 
hastaların hekime 
danışarak tansiyonu 
düşüren ilaçlar 
almalarının şart 
olduğunu söyledi.

Nane çayı 
kısırlık yapıyor

Süleyman Demirel 
Üniversitesinde 
(SDÜ) yapılan bir 
araştırma 
İsparta ve 
çevresinde 
kaynatılarak içilen 
nanenin gebeliğin 
oluşumunu 
olumsuz etkilediğini 
ortaya koydu. 
SDÜ Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum Ana Bilim 
Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Tamer Mungan, 
önce farelerde, 
sonra da insanlarda 
İsparta ve 
çevresinde 
çay gibi 
kaynatılarak 
tüketilen nanenin, 
rahim içi zarındaki 

(endometrium) 
hücreleri tahrip 
ettiğini, bunun da 
gebelik olasılığını 
azalttığını tespit 
ettiklerini söyledi. 
Halkın bitkileri 
bilinçsiz tüketiminin 
insan sağlığına 
etkilerini ortaya 
koymak için yaptık
ları araştırmaya 
patoloji ve 
biyokimya 
bölümlerinin de 
destek verdiğini 
belirten Prof.
Dr. Mungan, 
sonucun yılda 
10 sayısı çıkan 
ünlü bilim dergisi 
Toxicology and 
Industrial Health de 
de yayınlandığım 
kaydetti.

GEREKLİ TELEFONLAR
■■■■■

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 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 513 10 68
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

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

TEK Arıza * 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 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 Yalnyz 185

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

(226) 814 10 20 1
(226) 363 43 19
(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

NÖBETÇİ ECZANE.
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2682 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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2’si Türk 6 yeni film vizyonda İnsanlarla iletişim 
kuran robot üretilecek

"Sis ve Gece", 
"Gomeda", "lwo 
Jima'dan Mektuplar", 
"Kraliçe", "İskoçya'nın 
Son Kralı" ve "Rüya 
Kızlar" adlı filmler 
gösterime girdi. 
Oscar ödüllerinin 
sahiplerini bulacağı 
büyük geceye az bir 
süre kalırken, ödüle 
aday filmler de birbiri 
ardına Türk seyirci 
siyle buluşmayı 
sürdürüyor.
"Rüya Kızlar- 
Dream giriş" 
Altın heykelciğin 
favori adaylarından 
"Rüya Kızlar"ı n yönet
menliğini Bili 
Condon'ın üstlendiği 
filmde, Jamie Foxx, 
•Beyonce Knovvles, 
Eddie Murphy, Danny 
Glover, Jennifer 
Hudson, Anika Noni 
Rose ve Keith 
Robinson rol alıyor. 
"Kraliçe-The Queen" 
Yine Oscar'ın favo
rilerinden olan 
"Kraliçe". Prenses 

| Diana'nın ölümünün 
I ardından yaşananlar 

çerçevesinde İngilte 
re'de geleneğin simge
si kraliyet ailesini 
masaya yatırıyor. 
Stephen Frears'in

yönettiği filmde, 
Kraliçe Elizabeth'i 
Helen Mirren başarıyla 
canlandırıyor.
Eastvvood'un yönettiği 
"lwo Jima'dan 
Mektupların baş 
rollerini Ken 
VVatanabe, Kazunari 
Ninomiya ve Ryo Kase 
paylaşıyor.
"İskoçya'nın Son 
Kralı-The Last 
King of Scotland" 
Yönetmenliğini Kevin 
Macdonald'ın yaptığı 
"İskoçya'nın Son 
Krah"nın baş rol
lerinde Forest 
VVhitaker, James 
McAvoy ve Kerry 
VVashington oynuyor.

"Sis ve Gece"
Ahmet Ümit'in aynı 
adlı romanından 
beyazperdeye 
uyarlanan polisiye film 
"Sis ve Gece"niru 
yönetmenliğini Turgut 
Yasalar yapıyor.
Filmde, Uğur Polat, 

Selma Ergeç, Ayten 
Uncuoğlu, Kemal 
Bekir, Sinan 
Albayrak, Yetkin 
Dikinciler, İlyas 
Salman, Oktay 
Kaynarca, Tardu 
Flordun, Devrim Nas, 
Sara Meriç Cinbar ve 
Ümit Çırak'tan oluşan 
ünlü bir kadro 
görev alıyor.
Film, gizli servis 

elemanı Sedat'ın amir 
ve ağabey olarak 
sevdiği Yıldırım'ın 
öldürülmesinin ardın
dan olayın arkasındaki 
"sis" perdesini araştır
masını işliyor.
"Gomeda" 
Yönetmenliğini Tan 
Tolga Demirci'nin yap
tığı gerilim türündeki 
"Gomeda" bu hafta 
gösterime giren ikinci 
yerli yapım. Filmde, 
Feride Çetin, Serkan 
Altunorak, Bulut 
Köpük ve Halim 
Ercan rol alıyor. 
Filmin konusu 
ise şöyle: 
Beş arkadaş, 
hafta sonlarını 
geçirmek üzere 
kiraladıkları bk 
arabayla 
Kapadokya'daki 
Gomeda Vadisi'ne 
doğru yola çıkar.
Yolda kaza geçirirler 
ve yollarına 
yürüyerek devam 
etmek zorunda 
kalırlar. Gomeda 
Vadisi'ne ulaştıkların
da bir mağarada 
konaklamaya 
başlayan gençleri 
düş ve kabusların 
eşliğinde birçok 
sürpriz beklemektedir.

İngiltere'nin öncülük 
ettiği bir AB bilimsel 
projesi* insanlarla 
duygusal olarak 
iletişime girebilen 
robotlar yapmayı 
hedefliyor. 6 ülkeden 
25 robot üreticisinin 
ye psikologlar ile 
nörologların dahil 
olduğu Feelix Gro 
wing adlı projenin 
geliştirilmesi ama 
cıyla 3 yıl için 2,3 
milyon avro kaynak 
ayrıldı.
Projenin koordinatö 
rü Dr Lola Caname 
ro, amaçlarının 
"insanlardan öğre
nen, sosyal ve duy
gusal olarak uygun 
şekilde yanıt vere

bilen robotlar üret
mek" olduğunu 
belirtiyor.
Üretecekleri robot
ları, çevrelerindeki 
dünyayı hareket ve 
duygusal açıdan tak
lit ederek öğrenen 
bebeklere benzeten 
Canamero, robot
ların insanlarla 
iletişim kurabilecek 
ve bunları öğrene 
bilecek şekilde 
tasarlanacağını 
kaydediyor.
Projede üretilecek 
robotların basit ola
cakları, dış görünü 
şünden ziyade 
yazılımlarına önem 
verileceği 
belirtiliyor.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95



Ziraat Oto’nda rtan değişti
Kurucu Başkan Ali Çelik’in itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu oyları eşit kabul 
edince çekilen kurayı Ali Çelik kazandı. Çelik, seçime siyasetin karıştırıldığını söyledi.

Cumartesi günü yapılan Gemlik Ziraat Odası Başkan ve yönetim kurulu seçimlerini bir oy 
ile kaybeden kurucu Başkan AH Çelik’in bir zarfta kendi listesinden iki oy pusulasının kullanıl
masının iptali üzerine, İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti. İtiraz kabul edildi ve bir oy Çelik’e ekle 
nince eşitlik doğdu. Sonucu ise kura belirledi. Kurada şans Ali Çelik’e güldü. Haberi syf3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
27 Şubat 2007 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

B YEMEK 
ÜRETİM 
İTD.ŞTİ.

Goldstar Cemal Turan 
Fabrika & İşyeri Topla 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez: İskele Meydanı No: 15 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 42 2Ğ*Fax : 524 71 06 

Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 
İb.Tel: (0.224) 524 8417 Cep Tel: 0.533 653 77 55info@gemlikkorfezgazetesi.com

Uluslararası Öğrenci Kuruluşu AlESEC’in Bursa Şubesi’nin davetlisi olarak Ticaret Odası nı ziyaret ettiler

Kadri GÜLER
kadri_giiler@hotmail.com

Güne Bakış
Siyaset her yere karışır, 

Ali Bey, biri hariç!
Gemlik Ziraat Odası’nın ilk seçimi yapıldı.
Bu seçimde Oda Başkanhğı’na üç aday birden 

katıldı.
Az kurucu üyeli bir seçime üç aday katılması 

bol kepçe demokrasi demektir.
Demokrasi olur da siyaset olmaz mı?
Seçimleri 13-14 kaybeden kurucu Başkan Ali 

Çelik, oy zarflarının birine aynı pusuladan iki adet 
konduğu için sonuca itiraz etmiş.

İlçe Seçim Kurulu da Ali Bey’in oyunu geçerli 
kabul edilince, seçimlerde oylar eşit olunca kura 
ya başvurulmuş.

Kazanan kurucu Başkan Ali Çevik olmuş.
Ali Bey, ilk demecinde, “Seçimlere siyaset 

karıştınldı.” demiş.
Ali Bey siyaseti pek bilmediği için bizim her 

türlü sandığımızda siyasetin rolü olduğunu öğren
meli.

İktidar Partisi AKP, bu seçimlerde taraf 
olmadan durabilir mi?

Durmadı ve bir tarafa desteğin verince üç 
adaylı seçim kıl payı kazanıldı.

Ama, sonra itiraz olunca kura ile Başkan Ali 
Çevik oldu.

Bana sorarsanız bu kuruluşta emeği olan Ali 
Beydi ve bu işe emek harcamıştı.

Ama ortada sandık olunca demokratik kural
ların geçerli olduğunu unuttu.

Siyasetin bu işe bulaşmayacağını sandı. Ama 
yanıldı.

Ali Bey, bu işlerde daha yenisin.
Bir daha sakın, “seçime politika karıştı” deme.

Politikanın karışamadığı bir yer var. ölüm.
| O’na ise siyasetçi kanşmıyor.

Pekin Ekonomik 
Üniversitesi’nden gelen 
beş öğrenci, Bursa 
AIESEC yöneticileri ile 
birlikte Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’na 
yaptıklaruziyarette 
Gemlikli işadamlarına 
ülkelerinin teknolojisi 
ve yatırımları 
hakkında bilgi verdiler. 
Çin’in dünyanın en 
önemli ekonomilerinden 
birini oluşturduğunu 
söyleyen Çinli öğrenci
ler, Çin’de emek gücü 
nün ucuz olmasının üre 
timi de ucuzlattığını be
lirterek, Çin ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesini istediler.

Haberi sayfa 7’de

Bunalıma giren 
öğretmen intihar etti 
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi Tesviye 
Öğretmeni Sezgin Sarı (37) Pazar günü 
sorumlusu olduğu atölyede kendini asarak 
yaşamına son verdi. 15 ylhk eğitimci olan 
Sezgin San’nın Gölcük ve Bingöl deprem
lerini yaşadığı bu nedenle de psikolojik 
tedavi gördüğü öğrenildi. Haberi sayfa 3’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_giiler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ülkede çok tehlikeli girişimler oluyor.
Ülke yöneticileri 

nin, toplum yararın
dan ve ilerlemeyi 
gözetmekten uzak 
idari anlayışları, "din 
elden gidiyor"cu 
dinci-gerici çıkışları, 
"vatan elden gidi 
yor"cu ırkçı-gerici 
çıkışları, ulusu çık
maza sokuyor, 
çürütüyor, bölüyor, 
iflasa götürüyor.

Eğitimin bilimsel 
karakterini 
yitirmesinden 
sorumlu olanlar,

Eğitimi, kültürü, 
sanatı rant kapısı 
haline getirenler,

Toplumsal 
ilerlemeyi kendi 
kasalarının parayla 
dolması zannedenler, 

Her türlü 
gericiliği bu 
memleketin başına 
musallat edenler, 
kendi yarattıkları 
canavarcıklardan 
şikayet eder 
görünerek, bu ülkeyi 
emperyalistlerle 
işbirliği halinde 
ateşle oynanan bir 
eşiğe getirdiler.

Halkımızın aydın
lanmasına engel olan 
anlayış, medyada ve 
TV kanallarında da 
egemen..

Medya tekelleri, 
pembe dizileri ve 
yozlaşmayı ve ahlak
sal çöküntüyü 
körükleyen program
larıyla çürütme ve 
kışkırtma fabrikaları 
gibi çalışıyor.

Dolayısıyla bu 
kışkırtmalar ve'uygu- 
lamalar duyguları 
harekete geçiriyor ve 
namlular insanların 
üzerine hınç kusuyor.

Önce Hrant Dink 
öldürülüyor..

Bir süre sonra gir 
grup faşist 
Şanlıurfa'da çekimleri 
sürmekte olan "Yaralı 
Yürek" dizisinin 
setini basarak dizi 
ekibine saldırıyor, 
seti tahrip ediyor.

Ellerinde bozkurtlu 
bayraklarla tekbirler 
getirerek set basıp 
emekçilere saldıran
lar ne yazık ki düzene 
hizmet ediyorlar..

Kimbilir belki de 

saldırganlar, dizinin 
çekimini, dolayısıyla 
yayınını engelleyerek 
ilgili kanal tarafından 
yayından kaldırılan 
Kurtlar Vadisi - 
Terör operasyonunun 
rövanşını almayı 
düşünüyorlardır.

Şanlıurfa halkı, 
diziden yakınıyor 
olabilir.

Doğaldır ancak 
yakınmalarını sete 
saldırarak değil, 
toplumsal yapıyı ve 
hazırlayanları sorgu
layarak yapmaları 
gerekmektedir.

Kışkırtmayı 
yapanların derdi, tek 
başına dizi değil 
kuşkusuz.

Saldırganlar da 
"diziden mağdur 
olduklarını düşünen 
Şanlıurfa halkı" 
değildir!

Kışkırtıcılar, bu 
dizi üzerinden, 
toplumun aklı ve vic
danı olmaya soyu
nacaklara, "akıllı ol!" 
dedirterek uyarıda 
bulunuyorlar.

Saldırganlar, 

korkutarak, sindire 
rek, herkesi kendi 
köşesine çekilmeye 
mecbur bırakmaya, 
meydanı boşaltmaya 
niyetli olabilirler

Çete bozuntuları, 
emperyalistlerin 
oyuncağı olarak 
savaş çığlıkları 
atmaya, sağa sola 
saldırmaya da 
çok hevesli olabilir
ler.

Ancak savaş 
çığırtkanlığına göz 
yummamak,sin
memek, üzerine git
mek gerekiyor.

Aklı selim yurtse 
verlere düşen;

Akıl ve vicdan
larını, borçlu olduk
ları halkın barış 
içinde kardeşçe yaşa
masından yana kul
lanmalarıdır.

Akıl ve vicdan
larını, halkın 
aydınlanması için 
kullanmalarıdır.

Akıl* ve 
vicdanlarını 
yobazlıkla, ırkçılıkla, 
mücadele için 
kullanmalarıdır.

Kayıt dışı 
mücadelede kararlılık

Hükümet, kayıtdışı 
ile mücadelede il 
yönetimlerini de 
devreye sokuyor. 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu, 
işgücü piyasalarını 
da para piyasaları 
kadar sıkı takip 
etmek için her 
ilin çalışma istatis
tiklerinin çıkarıla
cağını söyledi. 
Kayıtdışı istihdam 
ile mücadele 
projesi kapsamında 
vali yardımcıları 
Çalışma 
Bakanlığı’nda 
toplantıya çağrıldı. 
Murat Başesgioğlu, 

'GemlikKörfez1 internette mgeniSkkorfeigazelesi.com

bugüne kadar 
ihmal edilen 
işgücü piyasalarının 
bundan sonra 
her ilde dikkatle 
takip edileceğini 
ifade etti. 
Başesgioğlu, 
"istiyoruz ki istih
dam Kurulu’nda 
işgücü piyasaları 
analiz edilsin.
Hangi meslekler 
var. Niteliği, ne 
kadar mesleki 
eğitim var? 
Sanayinin talebi 
ne yönde?
Bunları il ölçeğinde 
yapmak istiyoruz. 
Böylece tek insanı 
heba etmemeliyiz* 
dedi.

ni www.kocakgayrimenkul.com
£ u r* a u gayrimenkul
( BANKASI

GENEL MÜDÜRLÜK 444 O 550

€DRS / G€MLİK ŞUI3CSİ 
Tel : (0.224) 512 08 58

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

Kat : 2 Dairp : 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
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
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 İmarlı 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-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

ı m »yj
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 

I 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 S.kat deniz yola cephe, 
kaloriferli 70.000 YTL
EE-060 Manastır 130 M2 5.kat 3+1 deniz yolu 
cepheli kaloriferli 70,000 YTL 
EE-061 Balıkpazarı 88 M2 ö.kat 
2+1 bakım İster 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 clft 
banyo ve wc, kaloriferli, asansörlü 00.000 YTL 
EE-083 Eşref Dlnçer 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 
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-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 lûx 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 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 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 DÜKKÂN
EE-007 Gazhane Cd. 120 M2 zemin 1 .kat kaloriferli, 
1.100 YTL kira geliri var, banka İpotekli 115.000 YTL 
EE-133 Adliye karşısı Ihlara 325 M2 zemin full 
eşyasıyla birlikte 550.000 YTL
EE-181 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 KARŞILIÖI 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 İçerisinde 4 adet 2 katlı müstakil ev bir
likte 400.000 YTL

SATILIK VİLLA
EE-054 Umurbey 210 M2 dublu 270 M2 bahçeli, deniz manzaralı
EE-076 Karacaali 550 M2 trlplex denize sıfır,
jakuzili bahçe 325.000 YU
EE-078 Orhanlye Mh. 140 M2 Dubleks deniz manzaralı
lüks ve eksiksiz mobilyalı 150.000 YU
EE-097 Kumla 250 M2 trlplox sile İçi denize 50 mt 220.000 YU

EE-UI Ortunıye M.200 M2 duplaks bakırah süper ıranarak 
250.000 YU
EE-160 Kurşunlu sahi 260 kUtripleks site içmde yüzme kmn 
özel yapım lüks, yem 300:000 YU

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

AA 009 Kurtul 280 M2 tarta koy içi 60.000 YTL
AA 018 Yıkıntı ustu 60000 M2 zeytinlik bakımlı Oto- 
bun geçecek 120 000 YTL
EE 033 Karsak Boğazı 10000 M2 rutsatlı. 
imarlı benzinlik 2 2 50 000 YTL
E E 040 Orhangazi yolu 4000 M2 ruhsatlı, 
imarlı benzinlik 1 200 000 YTL
EE 04S Karsak Boğazı 7265 M2 2.S
katlı hazır ı>yen. restaurant 550.000 YTL
EE 072 Demırsuba»! Mh 70 M2 4 katlı bina bokuna 
İhtiyacı var. hor katrn ayrı girişi var. 130.000 YTL 
EE 138 Orhangazi Cad 500 M2 taal dulumda 
dıkıy atölyesi makineler yem devren kiralık 
dükkan 40 000 YTL
Ll ı ■ I ihlas Armutlu Tatil Köyü 98 M2 î«t Devre 

mülk 12 000 YTL

NOT: Telefonla görûşmeferinizde 
Kayıl No'sufflflHdmİBİ w cini. 

Mİ'PÂZMM

mgeniSkkorfeigazelesi.com
http://www.kocakgayrimenkul.com


27 Şubat 2007 Sah HABER
Sayfa 3

Gölcük ve Bingöl depremlerinden sonra psikolojisi bozulmuştu

Bunalıma giren öğretmen intihar etti Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi'nde 
Tesviye öğretmenliği 
yapan Sezgin Sarı 
(37) Pazar günü 
akşamı atölyede 
kendini asarak 
intihar etti.
Edinilen bilgiye 
göre, dört yıldan 
bu yana EML'de 
öğretmenlik yapan 
ve on gün önce 
okulun lojmanlarına 
taşınan 15 yıllık 
Eğitimci sezgin Sarı, 
Pazar günü saat 
12.oo sıralarında 
evinden ayrıldı.
Akşam evine 
dönmeyen Sezgin 
Sarı'yı merak 
eden eşi lojmanda 
oturan diğer 
öğretmenlere 
durumu bildirdi. 
Aynı gün televizyon
da oynanan maçları 
izlemeye gittiği

Ziraat Odası’nda başkan değişti
Kurucu Başkan Ali Çelik’in itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu oyları eşit kabul 

edince çekilen kurayı Ali Çelik Kazandı. Çelik, “Seçime siyasetin karıştırıldığını”söyledi.

Cumartesi günü 
.yapılan Gemlik Ziraat^ 
Odası Başkanlığı 
seçimine İlçe 
Seçim Kurulu 
nezdinde itiraz eden 
Adliye Köyü Muhtarı 
Ali Çelik, dün çekilen 
kurayı kazanınca 
yeniden Ziraat Odası 
Başkanı oldu. 
İlçe Seçim Kurulu 
tarafından yapılan 
kurayı kazanan 
Ali Çelik, verdiği 
ilk demecinde 
"Seçime politika 
katanlar kaybetti" 
diye konuştu. 
Cumartesi günü 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
Salonu’nda yapılan 
seçimlerde kullanılan 
zarflardan birinin 
içinden Ali Çelik'e ait 
listeden iki adet kon
ması üzerine sandık 
kurulu tarafından oy 
geçersiz sayılmışıtı. 
Bunun üzerine 
diğer listenin adayı 
Yeniköy Muhtarı 
Cemil Gündüz 1 oy 
farkıyla seçimi

sanılan Sezgin 
Sarı'nm eve 
gelmemesi sonucu 
okul atölyelerini 
arayan öğretmen 
arkadaşları 
cesedini okulun 
Tesviye atölyesinde 

kazanmıştı.
Ali Çelik'in itirazını 
dün değerlendiren 
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Asliye 
Hukuk Hakimi Nigar 
Bozan, tarafların 
14-14 oy aldıklarına 
karar vererek 
kuraya başvurdu. 
Hakim Nigar 
Bozan'ın odasında 
iki aday ile Sandık 
Kurulu Başkanlarinın 
huzurunda yapılan 

asılı olarak buldular. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri ile 
Cumhuriyet 
Savcısı yaptıkları 
araştırmanın 
ardından, Sezgin 
Sarı'nm cesedi 

kura çekimini Ziraat 
Odası'nın kurucu 
Başkanı olan Adliye 
Köyü Muhtarı Ali 
Çelik kazandı. 
SEÇİME POLİTİKA 
KARIŞTIRDILAR 
Kendisine yapılan 
siyasi oyunların 
tutmadığını öne 
süren Ali Çelik, 
"Seçime politika 
katanların sonu 
böyle hüsranla biter’ 
şeklinde konuştu. 

otopsi yapılmak 
üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumuna 
gönderildi. 
Evli ve iki kız 
çocuğu babası 
olan Sezgin San'nın 
önce Gölcük 
depremi sonrasında 
ise Bingöl depre
minde bu şehirlerde 
görev yaptığı ve 
doktor kontrolünde 
psikolojik tedavi 
gördüğü öğrenildi. 
Öğretmen 
arkadaşlarının 
sabah okula 
geldiklerinde şok 
yaşadıkları sessiz 
ve çok iyi biri olarak 
anlattıkları Sezgin 
Sarı'nm cenazesi 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'ndan 
yakınları tarafından 
alınarak İzmit'e 
bağlı Hakaniye 
köyüne götürülerek 
toprağa verileceği 
bildirildi.

Cumartesi günü 
yapılan 5 kişilik 
yönetim kurulu seçi
minin de Ali Çelik'in 
listesinden bugün 
yeniden yapılacağı 
bildirilirken listenin 
ilk beş sırasında 
bulunan Ali Çelik, 
Idris Kurt, Ayhan 
Başaran, Ali Kadir 
Sezer ile Ethem 
Öz'ün yönetim 
kuruluna seçilmesi 
bekleniyor.

Cep telefonu kazığı....

Cep telefonunu en pahalı kullanan millet 
de bizmişiz!

Bunun sebebi, alınan vergilerin yüksekliği.. 
Barselona’da 700 GSM operatörünün 

katıldığı kongrede açıklanan rapor, cep tele
fonu için ödediğimiz her 100 liradan 
44.6 lirasının yergi olarak gittiğini gösteriyor.

Türkiye’yi izleyen Tanzanya ve Uganda bile 
vergiyi yüzde 29 seviyesinde tutuyor. 
Bunları öğrenin de, uyumayın...

Yaşam kalitesini yükselten her hizmet ve 
fırsat, gelirleri doğrudan vergilendirmeyi 
beceremeyen devletimizin hedefi oluyor. 
Hemen oradan kazık atmaya çalışıyor..

Petrole de en yüksek parayı ödeyen 
toplumların başında gelmiyor muyuz. ?... 
' Her 100 liralık benzin faturasının 74 lirası 
vergi olarak gidiyor.

Bitmedi...
En pahalı otomobile de biz biniyoruz.

Meselâ hiçbir devlet 17 bin liralık bir otomo
bil için vatandaşından 10 bin 500 lira vergi 
almıyor.

Dolaylı verginin çokluğu iktidarın adaletsiz 
liğine ve beceriksizliğine delildir.

Türkiye’de dolaylı vergilerin payı yüzde 
| 70’in üstüne çıktı.

Dünyada eşimiz yok!
Sosyal barışın altını oyan bu adaletsizlik 

nerede duracak?
Vatandaşı koyun yerine koyan, ben 

çobanım o da sürü diyen zihniyet başımızda 
olduğu sürece ensene hep tokadı patlatırlar.

Medeni araçları kullanmanın bedelini 
elbette ödeyeceğiz.

Ama bizden zengin toplumlardan daha 
fazlasını ödemek..^

Buna niçin ve daha ne kadar süre kat
lanacağız?

Devleti verimli bir işletme gibi çahştıra- 
mayan İktidarlar, biz uyudukçâ dolaylı vergi 
soygununa devam edeceklerdir.

Seçimler geliyor.
Çoğumuz partilere laiklik, türban, 

bölücülük soracağız, dolaylı vergiler yoluyla 
yediğimiz kazığın hafifletilmesi için toplum
sal baskı oluşturmayı yine ihmal edeceğiz.

Sonuçta ödediğimiz vergiler işe mi yaraya
cak?

Hayır...
Kim bilir kimler bizlere gülerek yiyecekler.. 
Enayiler diye..
İsraf ve yolsuzluk batağında kaybolup 

gidecek paralar.
Nereden belli derseniz...

■ Günlerdir “denk bütçe” fiyakası yapan ikti
dar, büyük depremde ölmemek için gerçek
leştirilmesi zorunlu güçlendirme yatırımları
na bile para bulamıyor, Japonyalarda kredi 
arıyor!

Elindeki en iyi gelir getiren tesisleri 
birer ikişer satarak bütçe denk diyerek 
gözümüzü boyuyor...

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Okullarda sivil savunma toplantıları başladı

Seyfettin SEKERSÖZ

Sivil Savunma 
Teşkilatının 
kuruluşunun 
48. yıldönümü 
nedeniyle okullar 
ile kurum ve 

kuruluşlarda 
Sivil Savunma 
toplantıları 
başlatıldı.
İlçe Sivil
Savunma Müdürü 
Mustafa Emirkaya 
tarafından başlatılan 

toplantıların ilki 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda yapıldı. 
Sivil Savunmanın 
lüzum ve önemi 
ile deprem ve 
depremden 
korunma 

önlemlerinin 
dijital ortamda 
bilgisayar 
ve projeksiyon 
yardımıyla görsel 
olarak öğretmen 
ve öğrencilere 
anlatıldığı toplantılar 

10 gün süreyle 
devam edecek. 
Sivil savunma 
toplantıları sırasıyla 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi, Gemlik

Lisesi, imam Hatip 
Lisesi, Ticaret 
Lisesi, Kız Meslek 
Lisesi ve Halk 
Eğitim Merkezi'nde 
belirlenen günlerde 
10.oo-12.oo saatleri 
arasında verilecek.

Nuri Dagtaş Anadolu Eğitim-Sen 
yönetim kuruluna seçildi

Kamu İhale Kanunu’nda 
değişikliğe ilişkin yasa teklifi

Seyfettin SEKERSÖZ

Pazar günü 
Ankara'da yapılan 
Anadolu Eğitim 
Öğretim ve 
Bilim Hizmetleri 
Sendikası 
yönetim kurulu 
seçimlerinde 
Nuri Dağtaş 
Teşkilatlanma 
Genel Sekreterliğine 
seçildi.
Türk Metal 
Sendikası'nın 
Avrasya 
Federasyonları 
salonunda yapılan 
l.nci olağan 
genel kurulunda 
ayrıca M.
Kemal Yılmaz'da 
Disiplin Kurulu 
Asil Üyeliğine 
seçildi.
Genel Başkanlığa 
kurucu başkan 
Cansel Güven'in 
seçildiği genel

kurulda Genel 
Sekreterliğe 
Selahattin Kıdı, 
Genel Mali 
Sekreterliğe ise 
Mustafa Genç 
getirildi.
Sendikanın 
Bursa Şubesi 
yöneticileri olan

EML öğretmeni 
Nuri Dağtaş ile 
Atatürk İlköğretim 
Okulu öğretmeni 
M. Kemal Yılmaz'ın 
yanı şıra Cemil 
Sefa Önal'da 
Disiplin Kurulu 
Yedek Üyeliğine 
seçildi.

AKP Bursa Millet 
vekili Mehmet Emin 
Tutan, Kamu ihale 
Kurulunun 10 olan 
üyesi sayısının 7'ye 
düşürülmesi amacıy
la hazırladığı yasa 
teklifini TBMM Baş 
kanlığına sundu. 
Kamu İhale Kanu 
nunda değişiklik 
içeren teklifle, "karar 
mekanizmalarının 
daha hızlı işleyebil 
mesi" için Kurulun 
10 olan üye sayısının 
7'ye düşürülmesi, 
ayrıca üyelerin 5 
olan görev süresinin 
de 6 yıla çıkarılması 
öngörülüyor.
Teklifle, Kurulun 
görevleri yeniden 
düzenleniyor. Buna 
göre Kurul; ihalenin 
başlangıcından söz 
leşmenin imzalan
masına kadar olan 
süre içerisinde 
Kurum tarafından 
belirlenen şekil ve 

usul kurallarına 
uygun olarak yapılan 
itirazen şikayet 
başvurularını, başvu
ru sahibinin iddiaları 
ile idarinin şikayet 
başvurusu üzerine 
aldığı kararda belir
tilen hususlarla sınır
lı olarak inceleyerek 
sonuçlandıracak. 
Teklifte, kanunda yer 
alan "Kurul üyeliğine 
önerilecek kişilerin; 
kamu kurum ve kuru
luşlarında en az 
12 yıl hizmetinin 
bulunması (konunun 
uzmanı olması dışın
da, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile 
Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfede 
rasyonu tarafından 
önerilecek adayların 
kuruluşta çalışma 
şartı aranmaz), kamu 
ihale mevzuatı ile 
ilgili yargılama, ince 
leme, denetleme, 
uygulama veya 

danışma konularında 
fiilen en az dört yıl 
çalışarak ulusal veya 
uluslararası ihale 
mevzuatı açısından 
kanıtlanmış niteliğe 
ve deneyime sahip 
olmaları, geçmişte ve 
halen bir siyasi parti 
ile aday gösterilme 
dahil üyelik ve görev 
alma ilişkilerinin 
bulunmaması gere 
kir" hükmü, yasadan 
çıkarılıyor.
Kurul üyesi olmak 
için Kurulun faaliyet 
alanıyla ilgili konu
larda kamu veya özel 
sektörde 12 yıl çalış
ma şartı 10'a düşü 
rülüyor. Kurul üye 
lerinin görev süresi 5 
yıldan 6 yıla çıkardı 
yor. Ancak, "bir üye 
birden fazla seçile
mez ve süresi dol
madan görevlerine 
son verilemez" 
hükmü de kanundan 
çıkarılıyor.

BURSA HAKİMİYET V€ KENT 
GAZETELERİNE İLRN 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
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Türkiye bir tarım 
ülkesidir.”

Bir zamanlar öyle 
idi.

“- Dünyada kendi 
kendine yeten yedi 
ülkeden biriyiz.”

Eski Başbakan ve 
Cumhurbaşkam’mız 
Sn. Süleyman 
Demirel sık sık böyle 
söylerdi. Öğünürdü.

Şimdi öyle mi ya.. 
Ne tarım kaldı.
Ne de kendi 

kendine yeten 
Türkiye..

Hayvancılık öldü.
Tütün, pamuk 

tarımı yapılamıyor.
Şeker, buğday, et, 

süt ürünleri, pirinç, 
nohut, fasulye, mer
cimek, pamuk yurt 
dışından dövizle 
sağlanıyor.

Fındık üreticisi,; 
narenciye üreticisi, 
zeytin üreticisinin iki 
yakası bir araya 
gelmiyor. Ürünü para 
etmiyor. Borç içinde 
kan ağlıyor, icra

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Gemlik Ziraat Odası toplantısı üzerine....

direlerinde koşturup 
duruyor.

İlaç, gübre, mazot 
pahalı ye her geçen 
gün artıyor.

Sattığı ürün uçuz.
İhraç ürünlerine 

kota konuluyor. Dış 
satış geriliyor.

Narenciye ağaçta 
kalıyor.

İnciri, kuru üzümü 
alan yok.

Karpuz, kavun, 
elma, muz, kivi, şef
tali, armut gibi ürün
lerde bakliyat gibi 
dışarıdan geliyor.

Tüm bu gerçekler- 
dendirki dış ticare- . 
timiz artan şekilde 
açık veriyor.

Tüm bu olumsuz 
luk neden?

Üreticinin 
örgütlenmemesinden.

Siyasi iktidarların 
yanlış uygulama ve 
davranışlarından. Bir 
tarım politikasının 
olmayışından.

Kimi örgütle- 
lenebilen kesimlerin 

siyasetin emrinde 
tutulmasından..

Örgüt kadrolarının 
siyasi parti mensu
plarınca oluşması 
sonucu gerçekleri 
dile getirmemeleri, 
başarısız iktidarı 
eleştirmemeleri iledir 
ki, bugünkü olumsuz 
ve iç acısı durumlara 
düştü Türk çiftçisi, 
üreticisi...

Bu ülke 1950 yılın
da hayvancılıkta 
dünyada birinci, 
buğday üretiminde 
rekolte olarak üçüncü 
idi. On sene öncesine 
kadar toplumun mer
cimek tüketimi için 
reklam kampanyaları 
yapılıyordu.

Şimdi Arjantin’den 
alıyoruz.

Ağlanacak hal 
değilde ne?..

Türk tarım üreti
cisini desteklemek 
üzere kurulan 
Fiskobirlik, 
Marmarabirlik, 
Antbirlik.,

Pankobirlik, TARİŞ 
devlet desteğinden 
mahrum.

Fındığı, pamuğu, 
zeytini, zeytinyağını, 
üzümü, inciri yok 
pahasına elden 
çıkarıyor. Adeta 
koyun, kurda teslim. 
ediliyor.

Türk üretici artık 
örgütlenmelidir.!

Bu örgütlenmede 
siyasetçilere yer ve 
rilmemelidir.

Kooperatifçilik 
geliştirilmelidir.

İlçemizdeki Katırla 
Köyü Kooperatifi’nin 
nasıl başarılı olduğu, 
Katırlı Köyü zeytin 
üreticisinin kendini 
nasıl koruduğunu 
görüp, biliyoruz. 
Avrupa’nın tanıdığı 
marka oldular.

Yıllar önce kuru
lan, ilgisizlik 
nedeniyle kapatılan, 
Gemlik Ziraat Odası 
yakın zaman önce 
yeniden kuruldu.

İlk genel kurulunu 

cumartesi günü 
büyük bir olgunluk 
içinde gerçekleştiril
di.

Hizmete talip olan 
üç adayla seçim 
yapıldı.

Kazanan Cemil 
Gündüz ve diğer 
seçilenleri kutlarız.

Dileriz zeytin 
üreticilerinin hay
vancılık, arıcılık, 
balıkçılık, üretici
lerinin sorunlarının 
çözümünde başarılı 
olurlar.

Üreticiyi aydınlatır
lar, kaliteli, bol ürün 
aliminin gerçekleşti 
rilmesinde gayretli 
çalışırlar.

Unutulan eski, örf 
ve adetlere geçerlilik 
getirtirler.

Özellikle Gemlik 
zeytinini dünya çapın
da ünlü kılan örf ve 
adete ağırlıklarını 
koyarlar.

O örf ve adet de şu 
idi; Zeytinin devşi 
rilmesine 15 Arahk’ta 
başlanır, 28 Şubat’ta 
son verildi.

İlan edilmeden 
hiçbir üretici zeytin
liğe gidip toplama 
yapamazdı. 1 Mart’tan 
itibaren “Başak” 
başlar, kim olursa o 
tarihte ağaçta kalmış 
zeytini toplardı.

Şimdi zeytin 

toplanması ekim 
ayı başında başlıyor 
yani tam olgunlaş
madan, kırağı ve 
karı görmeden.

Canı isteyen iste
diği gün zeytinliğe 
gidip toplama yapı 
yor.

Toplama, budama, 
bel, çif ücretleri de 
belirlenir, farklı 
ödemeler olmazdı. 
Şimdi dileyen dilediği 
ücreti ödüyor.

İstenen parayı 
veren üretici öncelik 
alıyor.

Kırağı ve karın 
zeyitine fire vere
ceğini düşünerek 
zamansız toplama 
yapılıyor.

Gereği gibi tam 
olgunlaşmadan 
toplanan zeytinde de 
kalite düşüyor.

Başka yörenin 
tuzlanan acı 
zeytininden farkı 
olmayınca'zeytin, 
zeytindir anlayışı ile 
her geçen gün 
Gemlik zeytinine 
vatandaşın rağbeti 
azalıyor.

Çeşitli vesilelerle 
Gemlik Zeytini 
korunmak istenirken 
yukarıda bahse 
konu örf ve adet 
dikkate alınmıyor.

Tüm kesimlere biz
den hatırlatması..

Resmi park yerleri sıkıntı yaratıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kamu kurum binaları önlerinde bu 
lunan sokaklardaki park yasakları 
araç sahiplerine .sıkıntı yaşatıyor. 
Park yeri bulmakta zorlu çeken 
araç sahipleri, boş buldukları 
kamu binalarının önlerindeki yer
lere park eden sürücüler, geri 
döndüklerinde araçlarının camları
na konulmuş ceza makbuzlarıyla 
karşılaşıyorlar.
Kamu kurum binalarının önlerine 
park yasağı levhaları ile duvarlara 
ilgili birim personeline aittir 
yazılarının asılması dikkat 
çekiyor. Resmi daireler önündeki 
açık otopark olarak kullanılan 
sokaklarda asılan tabelalar 
nedeniyle araçlarına park yasağı 
cezaları uygulandığını öne süren 
araç sahipleri kendilerinin mağdur 
edildiklerini öne sürüyorlar.
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Seçmen listelerini kontrol edin Bursa’da ‘özenti operasyonu’

TC kimlik numarası 
esasına göre 
hazırlanan yeni 
sistem uyarınca, 
bilgilerin güncellen
mesi amacıyla 
muhtarlıklarda 
askıya çıkarılan 
seçmen listeleri 
1 Martta askıdan 
indirilecek. 
Vatandaşların bu 
tarihe kadar seçmen 
listelerini kontrol 
etmeleri gerekiyor. 
Seçimle ilgili 
çalışmalarını 
tamamlayan Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK), 
teknolojinin de 
yardımıyla bu 
yıl ki seçimlerde, 
mükerrer oy, 
seçmen kaydırma 
gibi sorunların 
önüne geçmek 
amacıyla yeni 
bir sistem geliştirdi. 
Oluşturulan

Elektronik cihazda tek
seferlik vergi tekerrürü
Ticari ithalat amacı 
dışında yurt dışından 
getirilecek renkli 
ve siyah beyaz 
televizyonlar ile 
radyolar, videolar, 
video kameralar, 
televizyon uydu 
alıcı cihazları, 
birleşik cihazlar, 
tüner kartları ve 
bunların dışında 
kalan radyo- 
televizyon yayını 
almaya yarayan 
diğer her türlü cihazı 
kapsayacak eşyalar
dan 2007 yılı için 
bir defaya mahsus 
olmak üzere alınacak 
ücretler Bakanlar 
Kurulu Kararıyla 
21 Şubatta Resmi 
Gazete'de 
Yayınlandı.
Bakanlar Kurulu'nun 
her yıl için ayrı karar 

"Bilgisayar Destekli 
Seçmen Kütüğü 
Sistemi (SEÇSİS)" 
ile Türkiye genelin- 

’ deki 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 toplandı 
ve seçimle ilgili 
işlemler kimlik 
numarası esas 
alınarak yapıldı. 
Seçmen kayıtlarında
ki düzeltmeler, 
yeni hazırlanan 
"yeni kayıt ve 
değişiklik formu”na 
yazılacak.
Son yerel seçimlerde 
veya daha sonra 
yapılan seçimlerde 

aldığı "yurt 
dışından getirilecek 
radyo-televizyon 
yayını almaya 
yarayan cihazlara 
ilişkin alınacak 
ücretler” son beş 
yıldır değiştirilmeden 
aynı şekilde kabul 
ediliyor. Televizyon 
yayınlarını destekle 
yen cep telefonları, 

listelere yazılmayan
lar, 1 Mart 2007 
itibariyle 18 yaşını 
dolduranlar, başka 
listede yazılı olması
na karşın sürekli 
oturmak amacıyla 
listenin çıkarıldığı 
seçim bölgesine 
taşınanlar, 
TC kimlik numarası 
bulunmayanlar, 
bilgilerinde 
yanlışlık ya da 
eksiklik olanlar, 
askerlikten 
terhis olanlardan 
listelerde kaydı 
olmayanlar bu 
süre içinde 
muhtarlıklara 
başvuracak.
Seçim döneminde, 
YSK'ca belirlenecek 
bir tarihte gün
celleştirilme 
amacıyla listeler 
tekrar askıya 
çıkarılacak 

şu anda 3. Nesil 
uygulamasına 
geçilmemesi 
nedeniyle 
‘televizyon yayını 
almaya yarayan 
cihaz* kategorisinde 
değerlendirilmiyor. 
Sadece cep 
telefonunun radyosu 
varsa 10 Euro 
ücret ödeniyor.

Bursa’da, oturdukları 
mahalledeki çok 
sayıda esnaftan 
ölüm tehdidiyle 
zorla para aldıkları, 
kendilerini dinle
meyenleri bir 
işyerinin arka 
kısmına yaptırdıkları 
gizli sorgu odasında 
beyzbol sopalarıyla 
darp ettikleri iddia 
edilen 8 kişilik 
çete çökertildi. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla * 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fatih Mahallesi'nde 
TEKEL bayisi 
işleten E.Y. (30) ile 
birlikte 7 adamının 
mahalle esnafını 
ölümle tehdit 
ederek haraç 
istedikleri yönünde 
ihbar alan polis 
operasyon başlattı. 
Yapılan araştırmada, 
bu kişilerin

Bursa’da bıçakla yaralama)
Bursa’da Azerbeycan 
uyruklu bir genç, 
futbol maçı yaptığı 
sırada kimliği belirsiz 
3 şahıs tarafından 
bıçaklanarak ağır 
yaralandı.
Edinilen bigiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Maltepe 
Mahallesi Namık 
kerflal Caddesi 
Kestane Kuruluğu'n 
da meydana geldi. 1 
yıl önce Türkiye'ye

Banka camına üzerinde dualar yazan taş attı
BURSA'daki bir 
banka şubesinin 
camına, üzerinde 
dualar yazan taş atan 
58 yaşındaki Yücel 
Gül, polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Karakola götürülen 
akli dengesinin 
yerinde olmadığı 
iddia edilen Yücel 
Gül, "Besmeleli 
açılış yaptım. Fazla 
büyütecek bir şey 
yok" dedi. 
Olay, dün öğlen 
saatlerinde, 
merkez Osmangazi 
İlçesi Atatürk 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Yücel Gül, elindeki 
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baskıları sonucu 4 
kişinin 
işyerini kapatıp 
mahalleyi terk 
ettiği, bazı ev 
sahiplerinin kiraya 
zam yapmak 
istemesi sonucu 
bu kişiler tarafından 
dövüldüğü, 17 ayrı 
kişinin ise çeşitli 
sebeplerden 
dolayı bu kişiler 
tarafından dövülüp 
evlerinin önünde 
tabancayla ateş 
edildiği tespit edildi. 
Polis tarafından 
"Özenti" ismi verilen 
operasyona, şafak 
vakti start verildi. 
Zanlıların Fatih 
Mahallesi'ndeki 
evlerine eş zamanlı 
olarak düzenlenen 
operasyonda örgüt 
lideri E.Y. ile birlikte 
babası Y.Y. (59), 
kardeşi A.Y. (27), 
adamları H.G. (19), 
H.Y.A. (29), Y.E. (26), 
M.H. (26) ve M.Y. (27) 
gözaltına alındı.

gelen Azerbeycan 
uyruklu Shakbaz 
Arslanov (20), 
futbol maçı yaptığı 
sırada Süleyman 
isimli arkadaşının 
yanına gelen kimliği 
belirsiz 3 şahısla 
tartışmaya başladı. 
Bir anda alevlenen 
tartışma sonrası 
Azerbeycan uyruklu 
ğtenç, kimliği belirsiz 
şahıslar tarafından 
alnından ve karın 
bölgesinden bıçakla

yaklaşık 8 kilo 
ağırlığındaki ve 
üzerinde keçeli 
kalemlerle dualar 
yazılmış taşı 
'Allahuekber* 
diye bağırdıktan 
sonra banka 
şubesinin 
camına attı. İşlem 
yaptırmak için 
bankada bekleyenler, 
bir saldırı 
olduğunu düşünüp, 
dışarıya kaçarken, 
banka görevlilerinin 
verdiği alarm 
üzerine bölgeye 
çok sayıda polis ekibi 
yönlendirildi. 
Kısa sürede olay 
yerine gelen

Şahısların ev ve 
işyerlerinde yapılan 
aramalarda 2 adet 
kuru sıkı tabanca, 
1 adet ruhsatsız 
tabanca ile adam 
dövmekte kullandık
ları belirlenen özel 
yapım 5 adet 
beyzbol sopasına 
el konuldu. 
Gözaltına alınan 
şahıslar Organize 
Suçlar Büro 
Amirliği'ndeki 
sorgularının ardın
dan "suç işlemek 
amacıyla örgüt 
kurmak, yönetmek 
üye olmak, 
örgüt kapsamında 
yağma baskı ve 
sindirme amacı ile 
silahla ölümle 
tehdit, ğarp 
hürriyeti tehdit, mala 
zarar verme ve iş 
hürriyetini engelleme 
mesken masuniyetini 
ihlal ve ruhsatsız 
tabanca taşımak" 
suçlarından adliyeye 
sevk edildi.

narak ağır yaralandı, 
ihbar üzerine 
olay yerine gelen 
112 ambulansıyla 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Shakbaz Arslanov, 
hayati tehlike 
kaydıyla yoğun 
bakıma alındı.
Olayın ardından

* soruşturma başlatan* 
polis, kimliği 
belirsiz şahısların 
peşine düştü.

polisler, banka 
camında büyük 
çatlaklar oluşmasına 
neden olan taşı 
atan Yücel Gül'ü 
gözaltına aldı.
Sorgulanmak 
üzere polis 
merkezine götürülen 
Gül, kendisini 
görüntüleyen 
basın mensuplarına, 

"Borcum yok 
ama bütün imkan
larım kesildi.
Onun için besmeleli 
açılış yaptım.
Fazla büyütülecek 
bir konu yok" 
dedi. Olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.
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Çinli öğrenciler ülkelerini tanıttı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AIESEC Bursa 
Şubesi'nin "Çin 
Fırsatı Projesi 2" 
toplantısı Çinli 
ekonomist 
öğrencilerin 
katılımıyla Ticaret 
ve Sanayi 
Odası’nda yapıldı. 
1954 yılında Bakanlar 
Kurulu tarafından 
kabul edilen ve 
uluslar arası 
öğrenci kuruluşu 
olan AIESEC 
Bursa Şubesi'nin 
davetlisi olarak 
Türkiye'ye gelen 
Pekin Ekonomi 
Üniversitesi 
öğrencileri 
Guo Yu, Li Peng, 
Wang Luchen, 
Li Ming ve Yung 
Xve'den oluşan 
üç kız iki erkek 
öğrenci, ülkelerinin 
teknolojisi ve 
yatırımları hakkında 
bilgiler verdiler. 
1,5 milyar nüfusuyla 
dünyanın en 
kalabalık ülkesi 
olan Çin'in ekonomi, 
sosyal yapısı, 
kültürü ve devlet 
destekli sanayi 
yatırımları hakkında 
katılımcılara 
bilgi veren Çinli

KURBANLIK ve HDRKUK
Kendi Özel besimiz Karbankklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESISİMZDEÛaETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VABDIE
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

öğrenciler, özellikle 
Çin tekstili ile 
Türk tekstili arasında
ki farklılıklardan 
örnekler verdiler. 
TEMEL ENDÜSTRİ 
TARIM ÜRÜNLERİ 
Çin'in nüfusu 
itibariyle tarıma 
büyük önem 
verildiğini anlatan 
Çin'li öğrenciler, 
"Tarım Çin'de 
sosyal ekonominin 
temelini oluşturur" 
dediler.
Dünyadaki ekili 
alanların yüzde 
yedisini oluşturan 
topraklarıyla tarıma 
verilen önemi 
gözler önüne 
seren ekonomist 
öğrenciler, 
"Dünya bizim aç 
kalacağımızı 
konuşuyor ancak 
uzmanlarımız gele
cekte ürettiğimiz 
tarım ürünleriyle 
kendi ihtiyacımızı 
rahatlıkla 
karşılayacağımızı 
söylüyorlar" 
şeklinde konuştular. 
Zeytin ve 
zeytinyağının 
ülkede fazla 
kullanılmadığını 
söyleyen Çin'li 
öğrenciler nedeninin 
ise kullanılan şeker 

kamışı, yer fıstığı ve 
soya yağından on 
kat pahalı olmasını 
gösterdiler.
1979 yılında dünyaya 
kapılarını açan 
Çin ekonomisinin 
her geçen gün 
büyüyerek makine 
parçası ve tekstil 
sektöründe dünyada 
kendine Pazar payı 
oluşturduğunun 
altını çizen 
öğrenciler, dünyanın 
ikinci büyük 
ekonomisini 
oluşturan Çin'in 
gelecekte en zengin 
ülke olmasının 
beklendiğini 
söylediler.
TEKSTİL'DE 
DÜNYA BİRİNCİSİ 
Çin'in tekstilde 
dünyanın en büyük 
üreticisi ve ihracatçılı 
olduğunu hatırlatan 
Çin’li öğrenciler, 
Türkiye'nin ise 
tekstilde avantajı 
olduğunu bunun 
geniş hammadde 
ve fiyat farklılığı, 
teknolojiyi iyi 
kullanımı ve 
Avrupa'ya olan 
yakınlığı itibariyle 
tekstil sektöründe 
büyük başarıya 
gittiğini belirttiler. 
Çin'in tekstil 
sektöründe ve 
ekonomi alanında 
en büyük avantajının 
düşük işçi ücretleri 
olduğunun altım 
çizen öğrenciler

Maden ihracatı 2 milyar dolara çıktı
Madencilik Kanunu'n 
da yaptıkları değişik
likle sektörün ihtiyaç 
duyduğu tek bir 
mevzuat oluşumunu 
sağladıklarını belirten 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, sektörde 
cevher zenginleştir
ilme ve nihai ürünlere 
yönelik yatırımların 
teşvik edildiğini 
söyledi. Madencilik

"Her Çinli'nin 
gönlünde eki istek 
vardır, biri ev sahibi 
olmak diğeri de 
araba sahibi olmak
tır" dediler. 
ÇİNLİ AİLELERİN 
İSTEKLERİ ~ 
BÜYÜYOR 
Çin'in Fahri 
Konsolosu olan 
Bursalı tekstilci 
Nejat Yahya ise 
Çin'in Anshan 
kenti ile Bursa'nın 
kardeş şehir olduk
larını ve çin ile 
olan ilişkilerin 
başlangıcından 
itibaren yaşanan 
gelişmeler hakkında 
bilgi verdi.
Nejat Yahya, 
Çin'in Türkiye'den 
özellikle yer 
döşemeliği, perdelik 

sektörde yapılan yeni 
düzenlemeyle 1994- 
2004 yılları arasında 
ortalama 5 bin 528 
adet maden ruhsat 
müracaatı yapılmış 
olduğunu hatırlatan 
Bakan Güler, 2006 yılı 
içerisinde 15 bin ruh
satın verildiğini kay
detti Güler, "2002 
yılında yaklaşık 700 
milyon dolar olarak 
gerçekleşen maden 

ve mermerden 
oluşan ev tekstili 
ithalatı yaptığını 
belirterek "Gelişen 
Çin'de insanların 
ihtiyaçları da 
çoğalıyor, bunu 
iyi değerlendir

ihracatımız artarak 
devam maden ihra
catımız 2006 yılı sonu 
itibariyle 2 milyar 
dolara ulaşmıştır" 
dedi. Elektrik üreti
minin yerli kaynaklar
la gerçekleştirilme
sine büyük önem 
verdiklerini dile 
getiren Bakan Güler, 
"Elektrik üretiminde 
kullanılan yerli kay
naklarımızdan linyit

meliyiz" dedi.
Çin'li ekonomist 
öğrenciler ayrıca 
devletin sanayici 
ve üreticiye 
ihracat konusunda 
yaptığı desteklerde^ 
örnekler verdiler.

ten elde edilecek 
elektrik enerjisi üre
tim potansiyeli 
toplam 120 milyar 
kVVh/yıl civarında 
olup halen bunun 42 
milyar kWh/yı Ilık 
kısmı 11 milyar 
kVVh/yıl potansileye 
sahip olan taşkömü 
rün ise 3 milyar 100 
milyon kWh/yılhk 
kısmı değerlendiril 
miş durumdadır"dedi
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Memurlar Şahin’i 
Memur-Sen tarafın
dan sendikanın kuru
cusu Mehmet Akif 
İnan’ın anısına 
düzenlenen “2006 yılı 
EN’leri” töreninde, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin yerel 
siyaset dalında en iyi 
belediye başkanı ödü 
lüne layık görüldü. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik’in de 
katıldığı Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
törende, Bursa’daki 
farklı kurumlarda
çalışan memurlar 
tarafından, 17 dalda 
25 kişiye “2006 
Yılı’nın En” ödülü 
verildi. Törene katılan 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, sivil 
toplumun öneminden 
şöz ederken, sivil 
kelimesinin asıl 
anlamının medeni 
olduğunu karşıt anla 
minin ise bedevi yani 
hukuk dışı yaşayan 
olduğunu söyledi. 
Sivil toplum kuruluş 
larının ve bu bağlam
da sendikaların mede 
ni yaşamın vazgeçil 
mez unsurlarından 
olduğuna dikkati

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 Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

4

ı

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 atan makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 4ÖÖ 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

‘En ivi

çeken Bakan Çelik, 
“Bursa’nın 
hizmetkarıyım” 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ise bu 
tür ödüllerin hizmet 
verenlerin moral ve 
heyecanını artırdığını 
söyledi. Yavuz Sultan 
Selim’in Haşan Can 
la arasında geçen 
kulağına nasıl küpe 
taktığının anlatıldığı 
tarihi bir anekdotla 
Bursa’ya ibadet aşkıy 
la hizmet etmenin 
mutluluğunu yaşadığı 
m belirten Şahin, 
“Ülke ve memleket 
sevdasıyla çahşıyo 

ruz. Rüyalarımızda 
dahi hizmet ve yatı 
rımiarı görüyoruz. 
Bursa’nın hizmetka 
rıyız, bununla da ifti
har ediyorum” dedi. 
Konuşmalarından 
ardından yerel siya 
set dalında'2006 
yılının en iyi belediye 
başkanı Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e, 
ödülünü Belediye ve 
Mahalli İdare Çalışan
ları Sendikası (BEM- 
BİR SEN) Genel Baş 
kanı Mürsel Turbay 
verdi. Turbay, Başkan 
Şahin’in, Bursa’nın 
sorunlarının çözümü 

ve gelecek nesillere 
yaşanabilir bir kent 
bırakmak için verdiği 
mücadeleye herkesin 
şahit olduğunu ve 
bu mücadelenin 
memurlar tarafından 
da ödüllendirildiğini 
söyledi. * 
Gecede ayrıca, 
Büyükşehir Belediye 
si Genel Sekreter 
Yardımcısı Muammer 
Subaşı, Personel 
Daire Başkanı Esat 
Yalman ve Hesap 
İşleri Daire Başkanı 
Cavit Çalı da yerel 
bürokrasi dalında 
ödüle layık 
görüldüler.

Fiş almayana 
ceza geliyor

Alışverişten sonra 
fiş, fatura almayanlar 
bundan sonra 27.8 
YTL para cezasına 
çarptırılacak.
Maliye, vergi iadesi 
uygulamasına son ve 
rilmesinin ardından, 
vatandaşların alışve 
rişlerinde fiş ve fatura 
almalarını sağlamak 
için 1961 yılından bu 
yana yürürlükte bulu
nan Vergi Usul Kanu 
nu'nun (VUK) şimdiye 
kadar pek uygulan
mayan 353'üncü mad
desine işlerlik kazan 
dıracak. Bundan böy 
le denetimler sırasın
da fiş ya da fatura 
almadığı belirlenenler 
27.8 YTL para cezası
na çarptırılacak.
Vergi Usul Kanunu 
nun 353'üncü mad
desinin alışverişlerde 
fiş ya da fatura alma 
yanların, fatura verme 
yen işyeri gibi ceza
landırılacağına hük
mettiğini söyleyen 
İzmir Vergi Dairesi 
Başkanlığı Denetleme 
Koordinasyon Müdü 
rü Özcan Tuna, "Yasa 
fiş, fatura almayana 
da vermeyen gibi 
ceza öngörüyor. Bu 
cezanın miktarı fiş ya 
da fatura vermemeye 
uygulanan cezanın 
5'te Ti kadar.” dedi.

“Trafik denetleme
yetkili yerelleşmeli”

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, trafik 
denetleme yetkisinin 
yerelleşmesinden 
yana olduklarını ve 
İstanbul’un trafiğini 
yönetmeye hazır
landıklarını söyledi. 
Topbaş, belediyenin 
Merter'deki binasına 
kurulan "Trafik 
Kontrol Merkezi"nin 
tanıtımı amacıyla 
düzenlenen basın 
toplantısında, İstan
bul'un en önemli 
sorununun trafik 
olduğunu ifade etti. 
"Trafik denetleme 
yetkisinin yerelleş 
meşinden yanayız" 
diye konuşan Top 
baş, bu konuya 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu 
nun da olumlu bak
tığını, konuya ilişkin 
yasal-düzenlemenin 
de Meclis'ten çıka
cağını umduklarını 
anlattı.
Trafik kameralarıyla 
trafiğin yoğunluğu 
nu, akışkanlığını, 
kural ihlali yapan 
araçları belirleyecek
lerini anlatan 
Topbaş, ölçüm sis
temiyle de ana arter
lerdeki hareketliliği 

SATILIK INTERNET CAFE

Hürriyet Caddesi’nde 
DEVREN SATILIK 
İNTERNET CAFE

Tel : 514 26 88 
0.555. 286 10 16

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemllkkorfezgazetesi.com

tespit ettiklerini ve 
mesaj panolarıyla 
durumun araç sürü 
cülerine bildirile
ceğini dile getirdi. 
Belediye eleman
larınca hazırlanan 
sisteme de dikkati 
çeken Topbaş, 
"Hazırlanan sistemle 
cep telefonları 
ekranlarından trafik 
yoğunluğunu görme 
imkanı getirildi. 
İsteyen herkes cep 
telefonundan bulun
duğu noktayı kod
layıp, gitmek istediği 
yeri belirtecek.
Sistem 1-2 ay içinde 
İstanbulluların 
hizmetine girecek" 
diye konuştu. 
Topbaş, yanlış park 
ve şerit ihlali gibi 
durumlarda da 
yapılan fotoğraflı 
tespitlerin ilgili 
yerlere iletileceğini 
kaydetti.
Kadir Topbaş, 
yaya ya da- araç 
yoğunluğuna göre 
ışık sürelerinin 
değiştirileceğini 
anlattı.
İstanbul'un trafiğini 
yönetmeye hazır 
olduklarını belirten 
Topbaş, "Şu ana 
kadar 70-80 milyon 
dolar harcandı" 
dedi

llkkorfezgazetesi.com
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Türkiye’nin komşu ülkelere ihracatı arttı
Türkiye'nin, komşu 
ülkelere ihracatı 2006 
yılında yüzde 17,4 
oranında artarak 
8,7 milyar dolara 
yükseldi.
45 ülkeden oluşan 
çevre ülkelere 
ihracat ise yüzde 
23,6 artışla, 21,2 
milyar dolar oldu. 
Komşu ve çevre 
ülkelerin ihracattaki 
toplam payı da yüzde 
34,8 olarak gerçek
leşirken, komşu ülke 
ler arasında yüzde 
3'lük payla Irak ilk 
sırada yer aldı.
İhracatçı Birlikleri 
kayıt rakamlarından 
yapılan hesapla
malara göre, 7 komşu 
ülke ve 45 çevre ülke 
olmak üzere, toplam 
52 ülkeye yönelik

Iran gerilimi Avro ve petrolü tetikledi
İran'ın nükleer prog 
ramı nedeniyle ortaya 
çıkan gerilim sonucu, 
avro ile ham petrol 
ve altın fiyatları yük
seldi. Avro, ABD 
Doları karşısında, 
son yedi haftanın 
en yüksek değerine 
ulaştı. Avro, 1,3191 
dolar düzeyinden 
işlem görüyor. 
ABD Doları, Merkez 
Bankası FED'in 
faiz oranlarını 
indirebileceği 
baskısını da üzerinde 
hissederken, 
avro ise Avrupa 
Merkez Bankası'nın 
muhtemel bir faiz 
artırımı beklentisiyle 
değer kazanıyor. 
Iran kaygısı, ham 
petrolün varil fi

<n
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DEVRENSATILIK
DEVREN SATILIK 

ÇOCUK» MAĞAZASI 

0.535 834 42 50
Orhangazi Heceler Köyü 

ilkokulu’ndan aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Mürvet AY

ihracat 2006 yılında 
yüzde 21,7 artış 
göstererek 29,9 
milyar dolara ulaştı. 
Toplam 7 ülkeden 
oluşan komşu 
ülkelere ihracat 2006 
yılında yüzde 17,4 
artış göstererek 7,4 
milyar dolardan 8,7 

yatının 61 doların 
üstüne çıkmasında 
etkili olurken, altın 
fiyatları da yükseldi. 
Altının onsu, 687 
dolar düzeyine çıktı. 
Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu 
Başkanı Muhammed 
El Baradei, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik 
Konseyine gön
derdiği raporda, 
İran'ın BM Güvenlik 
Konseyi tarafından 
belirlenen süre 
içinde uranyum 
zenginleştirme 
faaliyetlerini durdur
madığını belirtmişti. 
ULUSLARARASI 
HAM PETROL 
FİYATLARI YÜKSELDİ 
ABD'deki petrol stok
larının azalması ve 

milyar dolara yük
seldi. Bu grup 
içerisinde ilk sırayı 
yüzde 3,0 ile Irak, 
yüzde 1,9 ile 
Yunanistan ve 
Bulgaristan, yüzde 
1,3 ile İran aldı.
Irak'a 2,6 milyar 
dolarlık, Yunanistan'a 

kış koşullarının 
sertleşmesi sebebiy 
le, ABD ham petro 
lünün Nisan ayı varil 
teslim fiyatı 31 sentlik 
artışla 61,45 dolara 

ELAMAN ARANIYOR
Kredi kartı tanıtımında 

görev alacak 
BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR 
500 YTL Maaş 

Yol + SSK 
0 539 251 66 55

1,6 milyar dolarlık, 
Bulgaristan'a 1,6 mil
yar dolarlık, İran'a ise 
1,1 milyar dolarlık ih 
racat gerçekleştirildi. 
Yunanistan'a gerçek
leştirilen yüzde 44'lük 
ihracat artışı dışında 
Gürcistan'a yüzde 41, 
Bulgaristan'a yüzde 
36,5, Azerbaycan- 
Nahcıvan'a yüzde 
30,6'lık, İran'a 
yüzde 19,3'lük 
ihracat artışı yapıldı. 
Çevre ülkeler arasın
da en büyük 
ihraç pazarları 
olarak Rusya 
Federasyonu'nun 
payı yüzde 4,1, 
Romanya'nın yüzde 
2,8, BAE'nin yüzde 
2,2, İsrail'in yüzde 1,8 
ve Ukrayna'nın yüzde 
-1,4 olarak gerçekleşti?

çıktı. Brent türü 
Kuzey Denizi 
petrolünün Nisan ayı 
varil teslim fiyatı da 
34 sentlik yükselişle 
61,22 dolara yükseldi.

n ~

Elektriğe OTV talebi

Avrupa Birliği, elek
triğin de enerji ürün
leri kapsamında 
özel tüketim vergi
sine (ÖTV) tabi 
tutulmasını istedi. 
Edilinen bilgiye 
göre, Avrupa Birliği 
yetkilileri, AB . 
Direktifleri 
çerçevesinde, 
Türkiye'de konutlar
da kullanılan elek
triğe asgari yüzde 1, 
sanayide kullanılan 
elektriğe ise yüzde 
0,5 oranında özel 
tüketim vergisi 
uygulanması 
talebinde bulundu. 
Maliye Bakanlığı 
bürokratları da, 
AB'ye uyum çalış
maları çerçevesinde 
özel tüketim vergisi 
uygulamasında bu 
yönde bir değişiklik 
yapılabileceğine 
belirtiyor.
Maliye bürokratları, 
Bakan Unakıtan ile 
Enerji Bakanlığına 
şu öneriyi götür 
meye hazırlanıyor: 
"Elektrikteki yüzde 
2'lik TRT payı 
kaldırılsın ve TRT, 
bütçeden finanse 
edilsin. Bunun ye
rine elektriğe ya 
herhangi bir ayrım 
yapılmaksızın yüzde 
1'lik ya da sanayi 
için yüzde 0,5, 
konutlar için de 
yüzde T oranında 
özel tüketim vergisi 
getirilsin. Bu şe 
kilde, hem elektrik 
üzerindeki vergi 
yükü azaltılır ve 

sanayicilerin elektrik 
fiyatlarıyla ilgili 
şikayetleri bir 
ölçüde azaltılarak, 
sanayinin elektrik 
girdi maliyetleri 
düşürülür. Hem de, 
AB Direktifleri 
çerçevesinde . 
hareket edilerek, 
AB'ye uyum 
sağlanır." 
Elektrikte halen 
yüzde 18'lik KDV'nin 
yanı sıra brüt hasılat 
üzerinden hesaplâ 
nan yüzde 2 TRT 
payı, yüzde 1 Enerji 
Fonu, sanayi kul
lanımında yüzde 1. 
konutlarda da yüzde 
5 oranında tahsilat 
esasına dayalı 
Belediye Tüketim 
Vergisi bulunuyor. 
Öte yandan Maliye 
Bakanlığında 
başta gıda mad
deleri ve turizm 
olmak üzere, çeşitli 
mal ve hizmetlerdeki 
KDV indirimine 
dönük değer
lendirme çalışmaları 
da sürüyor..
Bu çalışmalarda 
olası bir KDV indiri
minin, bütçeye ve iç 
turizme ne kadar 
yansıyacağı da 
tartışılıyor. 
Maliye Bakanlığı 
yetkilileri, turizmde 
yüzde 18'lik 
KDV'nin yüzde 8'e 
düşürülmesi 
halinde, bundan 
sadece dış 
operatörlerin 
yararlanabileceği 
endişesi taşıyor.

ELEM ANLARARANIYOR

Bilgisayar kullanabilen 
KASİYER BAYAN ELEMAN 

Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
MAMMA MIA PİZZERIA 

, Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İstiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK
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Ev hanımlarına
pratik

Hayatınızı kolaylaştı 
rıcak yemekten temiz 
liğe bir çok pratik 
bilgi... her şeyin bir 
püf noktası vardır 
habere gözatın ve 
kolay yöntemlerle 
daha lezzetli yemek
ler yapın, eviniz 
daha temiz koksun. 
EVDEKİ YEMEK 
KOKULARI 
Eve yayılan ve sinen 
yemek kokularını 
hafifletmek için bir 
kabın içine biraz 
sirke koyup hafif 
hafif kaynatın veya 
pişirdiğiniz yemeğe 
biraz sirke ilave edin. 
Hayır, evdeki yemek 
kokusunu azaltmak 
değil, evi mis gibi 
kokutmak istiyocum 
diyorsanız; bir 
tavaya şeker ve 
tarçın koyup hafif 
ateşte kavurun. 
PASTA MEYVELERİ 
Saklama Pasta 
yaparken kullanaca 
ğınız meyveleri toz 
şekere bulayın. 
Böylece, meyveleri 
niz daha uzun süre 

| dayanacaktır.

bilgiler
SARARMIŞ 
TEFLON TAVA VE 
TENCERELER 
Temizlik Çok 
kullanılan teflon 
tava ve tencerelerin 
sararmasını 
önlemek için içine 
su, biraz da çamaşır 
suyu koyduktan 
sonra ateşin 
üstünde kaynatın 
ve ardından önce 
sıcak, sonra da 
soğuk suyla iyice 
durulayın. 
DİBİ TUTAN 
TENCERELER 
Pişirirken tencerenin 
dibi tuttuysa, 
temizleme işini bir 
sonraki güne bırakın. 
Tencerenizin daha 
kolay temizlenmesi 
için bir gece tuzlu 
suda bekletin. 
ETİKET İZLERİ 
Mutfak eşyalarının 
üzerindeki etiket 
izlerini çıkarmak 
istiyorsanız, 
üzerlerine mobilya 
cilası sürmeniz 
gerek. Daha sonra 
cilayı yumuşak 
bir bezle silin.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Televizyon zararlarından kurtulma yolları
Televizyonun zarar
larından nasıl 
kurtulabiliriz?
1. Ailelere düşen, 
öncelikle çocuğu 
televizyon karşısında 
yalnız ve savunmasız 
bir biçimde bırakma
maktır. İzlediği prog 
ramları mümkün 
olduğunca birlikte 
seyredin. Zaman 
zaman onunla konu 
şarak zararlı gördü 
ğünüz konularda 
yorum yapın.
2. Akşam yemeğin
den sonra TV başına 
geçmek yerine, 
TV’nin yerini 
alabilecek, aile 
bireylerini bir arada 
tutacak eğlenceli 
uğraşlara yönelin.
3. Çocuğunuzun her 
programı izlemesine 
izin vermeyin.

GEM1İK SİNEMA GUNİİJGÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
ÇILGIN DERSHANE 11.30 - 14.00 - 16.30 - 20.00
BEYNELMİLEL 14.15 - 16.30 - 20.15

TUTKU SİNEMASI
SON OSMANLI (YANDIM ALİ)

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

Çocuğunuza 
model olun, 
siz de 
programlar 
konusunda 
seçici 
davranın. 
Çocuğunuzu 
TV’den 
uzaklaştır
mak istiyor
sanız, önce 
sizin ekran 
bağımlıhğından kur
tulmanız gerekiyor. 
4. Beyin gelişimi 
üzerine araştırma 
yapan bilim adamları
na göre aşırı televiz 
yon izlemenin, 
okuma ve dil gelişimi 
için gerekli olan 
beynin sol yarısının 
uyarılmasını azaltı 
yor. Amerikan 
Pediatri Akademisi 
çocuklara bir yaşın-

dan önce asla tele-
vizyon izletilmemesi- 
ni, ergenlik çağının 
bitimine kadar da 
günde bir saati 
geçmemek koşulu 
ile televizyon 
izletilmesini öneriyor. 
5. Yeni geliştirilen 
TV’lerde, zaman 
sınırlaması koyan 
programlar var. 
Zaman dolduğunda 
TV kendiliğinden 
kapanıyor. Böylece 

dış uyarıcı yardımıyla 
"zamanın nasıl 
geçtiğini anlamadım" 
savunması 
engelleniyor.
6. Çocuğunuzu tele
vizyon izlemek ye 
rine, kitap okumaya 
yönlendirin.-TV ekra 
nında bir metin okun
sa bile, beyin çok dü 
şük etkinlik gösteri 
yor. Yani televizyon 
sinir sistemini kap
atırken, kitapta bu 
yaşanmıyor.
7. Çocuğunuzun 
odasına ve kendi 
yatak odanıza asla 
televizyon koymayın. 
Televizyon, oturma 
odasında ve 
merkezi olmayan bir 
yere konulmalıdır.
8. Zararlı 
gördüğünüz yayınları 
RTÜK’e bildirin.

Soğuk havalarda güzel 
görünmenin sırları

Kış mevsiminin 
gelmesiyle yaşanan 
soğuklar, hava kirliliği 
ve kapalı hava bayan
ların cildinin soluk ve 
sağlıksız görünme
sine neden olabiliyor. 
Yapılacak uygun 
bir makyajla bu 
görünümden kolayca 
kurtulunabilir. 
Uzmanlar, özellikle 
soğuk havalarda 
bayanlarda görülen 
cilt sorunlarının doğru 
yapılacak bir makyajla 
giderilebileceğini ve 
bayanların kışın 
da güzel görünebile
ceğini belirtiyorlar. 
Uzmanların bayanlara 
tavsiyeleri şöyle: 
"Ten makyajı: Teniniz 
solgunsa, kapatıcı 
kullanmanız fondöten 
kullanmanızı da 
kolaylaştıracaktır. 
Cildinizin eski canlı 
görünümünü almasını 
istiyorsanız onu 
homojenleştirmeye 
çalışmalısınız. Bunu 
yaparken hangi 
rengin nasıl bir etki 
yaptığını bilmenizde 
fayda var. Yeşil, 
kızarıklıkları gizlemek; 
mor, ışıltı yakalamak; 
beyaz, teni açmak ve 
porselen havası ver
mek; bronz İse hafif 
sedefli bir hava ver

mek için tercih 
edilebilir. Öncelikle 
avucunuza tercihinize 
göre biraz kapatıcı 
veya fondöten alarak 
önce parmak uçlarını
zla teninize uyguladık
tan sonra bir pamuk 
veya ponpon 
yardımıyla yayın. 
Hassas bölgelerde 
yani burnun kenarlan, 
alın, çene bölgeleri 
nizde ısrarcı olun. 
Canlı bir etki kazan
mak için fazla pembe 
olmayan bir allık 
kullanın. Kalın bir 
fırçayla hafif hafif 
dokunarak güneş 
pudrasıyla sürün. 
Böylece makyajınızı 
hafifletmiş ve yer
leştirmiş olursunuz. 
Göz makyajı: Yorgun 
görünüyorsanız göz
lerinize fazla makyaj 
yapmayın. Asıl amaç, 
göz çevresi çizgilerini 
sakladıktan sonra 
bakışınıza bir ışıltı 
getirmektir. Işıltılı bir 
bakış elde etmek için, 
bakışınızın bir kaş 
kümesi tarafından 
gölgelenmemesi 
gerekir. Bu nedenle 
mutlaka kaşlarınızdaki 
fazlalıkları düzenli 
aralıklarla alın. Bir 
fırçayla kaşlarınızı 
tarayıp şekillendirin.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gripten korunmanın yolları
Midyat Devlet 
Hastanesi Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Haldun Uz, kış 
aylarında sık rast
lanan soğuk algınlığı 
ve ateşli hastalıklara 
karşı uyarılarda bulu
narak korunma yolları 
hakkında bilgi verdi. 
Soğuk algınlığı ile 
grip arasında farklar 
bulunduğunu 
söyleyen Dr. Uz, 
"Soğuk algınlığı; bir 
grup virüsün neden 
olduğu nadir ateş ve 
baş ağrısı, öksürük, 
hafif yorgunluk, tıkalı 
burun, hapşırma, 
boğaz ağrısıyla seyre
den ve sadece belirti 
ler için tedavi gerek
tiren hafif bir durum
dur. Soğuk algınlığı, 
belirgin halsizlik, 
bitkinlik oluşturmaz. 
Grip nedeni ise, 
influenza virüs olup 
38-39 derece ateş 
sürekli baş ağrısı, 
genellikle vücut 
ağrısı, yorgunluk ve 
öksürüğün eşlik ettiği 
biraz daha ağır ve 
gürültülü bir hastalık
tır. Gripte belirgin hal
sizlik, bitkinlik ve 
eklem kas ağrıları 
vardır. Tedavi olarak 
semptomatik tedavi 
dediğimiz belirtilerin 
ortadan kaldırılmasına 
yönelik tedavi uygu
lanır. Bu tedavide 
ateşin düşürülmesi, 
burun akıntısının 
giderilmesi ve halsiz

lik, kırgınlık için 
bol sıvı ve vitamin 
desteği önerilir" 
dedi.
Gribin bulaşım 
yolları ve bulaşımı 
engellemede neler 
yapılması gerek
tiği konusunda 
da bilgiler veren 
Uzman Dr. Haldun 
Uz, "Gribe neden 
olan influenza 
virüsü, kolay 
ve hızlı bulaşır. 
Bulaşma; öksürük 
ve hapşırıkla çıkan 
damlacıklar yoluyla 
ve burun-ağız akıntısı 
bulaşmış eşyalarla 
olur. Bu nedenle kala
balık, kapalı, hava
landırması olmayan 
mekanlar bulaşma 
için önemli rol oynar. 
Okullar, kreşler, 
işyerleri^ toplu taşım 
araçları ve diğer 
kapalı mekanlarda 
kolaylıkla bulaşma 
olur. Hızlı ve kolay 
yayılması bulaşmayı 
engellemede zorluklar 
çıkarmaktadır.
Öksürük ve hapşırıkla 
ağızdan çıkan 
damlacıklar havada 
uzun süre asılı kala
bildiği İçin, hasta bir 
kişi bulunduğu 
odadan çıktıktan 
sonra odaya giren 
bir kişiye hastalık 
bulaşabilir. Bu konu
lar dikkate alındığında 
hastalığın yayılmasını 
engellemek için kala
balık insan topluluk

ların bulunduğu 
mekanların sık sık 
havalandırılması, 
hasta kişilerin gerek 
işyerinde gerek 
okullarda ortamdan 
uzaklaştırılması, 
hastalığın yayılmasını 
engellemede önemli 
faktörlerden biri ola
caktır. Ayrıca, evlerde 
hasta kişi var ise 
ortamın sık sık hava
landırılması, hasta 
kişinin maske kullan
ması, hasta kişinin 
öksürürken elleri ile 
ağzını kapaması ve 
el temizliğine dikkat 
etmesi bile hastalığın 
bulaşmasını önemli 
ölçüde engelleyecek
tir. Hasta kişinin 
eşyalarının diğer 
kişilerce kullan
masının kısıtlanması 
da gerekir" 
şeklinde konuştu. 
Koruyucu hekimlikte 
grip aşısının önemini 
vurgulayan Dr. Haldun 
Uz, şöyle konuştu: 
"İnfluenza virüsü, 
kendi antijenik 

yapısını (vücudumuz 
tarafından tanınıp 
hafızaya alınan kısmı) 
değiştirdiğinden 
dolayı kalıcı bağışıklık 
bırakmaz. Bu nedenle, 
her sene tekrardan 
aşılanmak gerekir. 
Hastalığın yaşamsal 
risk oluşturduğu 
tıbben mutlaka aşılan
ması gerekli kişiler, 
sağlık personeli, 
huzur evi ve kronik 
hasta veya yaşlı 
bakımıyla ilgili işlerde 
çalışanlar, riskli kişi 
lerle aynı ortamda 
yaşayanların aşılan
ması önerilmektedir. 
Yaşamsal risk oluştur
duğu için mutlaka 
aşılanması gereken
ler; 65 yaşından 
büyük kişiler, şeker 
hastaları, astım hasta
lan, kronik akciğer 
hastaları, kronik kalp 
ve damar sistemi 
hastaları, bağışıklık 
sistemi baskılanmış 
kişilerdir. Aşının yapıl
maması gereken 
kişiler ise; 6 aydan 
küçükler, yumurtaya 
karşı anaflaktik tarzda 
alerjisi olanlar, 
hamileliğin ilk 3 ayı 
içinde olanlar (ancak 
doktor tarafından 
kesin gerekli olduğu 
tespit edilirse grip 
aşısı olabilirler).
Ayrıca 38 derecenin 
üzerinde ateşi olan
ların, ateş düştükten 
sonra aşı olması 
önerilir."

Baş ağrısını 
hafife almayın

Daha önce 
hissedilmeyen baş 
ağrısının beyin 
kanserinin habercisi 
olabileceği belirtildi. 
Ondokuzmayıs 
Üniversitesi 
Nöroşirurji Bölümü 
öğretim üyesi Doç. 
Dr. Cengiz Çokluk, 
diğer organlarda 
olduğu gibi insan 
organizmasının 
merkezini oluşturan 
ve her şeyi kontrol 
altında tutan 
beyinde de kanser 
görülebileceğine 
işaret etti. 
Beyin kanseri 
görülmesinin 
nadir bir durum 
olmadığını söyleyen 
Çokluk, beyinde 
iki çeşit kanser

I görülebileceğini 
belirterek, 
"Bunlardan birisi, 
beyini oluşturan 
hücrelerden kay
naklanan kanser 
tipleri, diğeri ise 
vücudun diğer böl
gelerindeki kanserin 
beyine yayılmasıdır" 

dedi. Diğer kanser 
çeşitlerinin beyine 
yayılması olayına 
"metastaz" adının 
verildiğini ifade 
eden Çokluk, 
kan yoluyla yayılan 
kanserlerin büyük 
çoğunlukla beyine 
de yayıldığını 
vurguladı.
Beyin tümörlerin 
fark edilmesinde 
baş ağrılarının cid
diye alınması gerek
tiğini vurgulayan 
Çokluk, "Hastalar 
daha önce hissetme 
dikleri baş ağrısın
dan şikayet ederek 
doktora başvururlar. 
Aniden hissedilen 
baş ağrıları beyin 
kanserinin 
habercisi olabilir." 
astalığın, bulantı 
kusma, iştahsızlık ve 
vücudun bir tarafın
da güçsüzlük gibi 
belirtileri de olacağı
na dikkat çeken 
Çokluk, kesin teşhis 
için ileri tetkikler 
gerekeceğini 
sözlerine ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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
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 1414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığl 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

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 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR - FERİBOT

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

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

________ 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 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 Şubat 2007 SALI 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
Deınirsu başı 'Ih, Çeşme Sk. 

Tel: 513 29 73
GEMLIK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■İM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2683 

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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39 deniz canlısı tehdit altında İnternette en çok
Türkiye'nin biyolojik 
mirası içinde tehdit 
altında bulunan ve 
korunması önerilen 
39 deniz canlısının 
bulunduğu belirtildi. 
Türk Deniz 
Araştırmaları 
Vakfı'nın internet 
sitesinde "Denizler 
geleceğimizdir" 
başlığı ile verilen 
bilgilere göre, 
gittikçe modernleşen 
balıkçılık teknolojisi, 
sayıları gün 
geçtikçe artan 
balıkçılık filolarının 
faaliyetleri 
sonucunda av 
miktarlarında 
sürekli azalma 
görülüyor. 
Evsel ve endüstriyel 
atıkların oluşturduğu 
kirlilik, ekolojik 
dengenin bozulması, 
su ürünleri stok
larının olumsuz 
etkilenmesine 
neden oluyor. 
Bu olumsuz 
faktörler, çeşitli balık 
stoklarının azalması
na yol açıyor. 
Sitede, şu bilgilere 
yer veriliyor:

"Türkiye'de biyolojik 
mirası içinde tehdit 
altında bulunan ve 
korunması önerilen 
39 deniz canlısı 
bulunuyor.
Meçsin balıkları, 
deniz alası, büyük 
camgöz köpek 
balığı, pervane balığı, 
yağlı balık, deniz atı, 
deniz çayırları, 
mercanlar, kırmızı 
yıldız, deniz 
süngerleri, deniz 
kaplumbağaları, 
yunuslar ve Akdeniz 
foku, deniz kulağı, 
kancalı ahtapot, 
gümüş sazanı, 

fil kulağı, 
güneşlenen 
köpek balığı, 
maya, misk 
ahtapotu, mühreler 
ve pina korunması 
gereken türlerden 
bazılarıdır.
Avcılığı yapılan 
ekonomik türlerden 
tekir, barbunya, 
dil, pisi, kalkan, 
kırlangıç, minekop, 
uskumru, lüfer, 
palamut, istavrit, 
hamsi, orkinos 
ve karides gibi can
lıların stoklarında 
büyük düşüşler 
görülmektedir."

savaş oyunları 
tercih ediliyor

İnternette savaş 
oyunlarını, en çok 
12 yaşından küçük 
çocukların tercih 
ettiği ve bu 
tercihlerini "zevk" 
almaya bağladığı 
ortaya çıktı. 
Dicle Üniversitesin
den Prof.Dr. 
Haşan Akgündüz, 
Yard.Doç.Dr. 
Behçet Oral ve 
Araştırma Görevlisi 
Yunus Avanoğlu,' 
"Bilgisayar 
Oyunları ve 
Internet Sitelerinde 
Sanal Şiddet 
Öğelerinin 
Değerlendirilmesi" 
başlıklı bir araştırma 
yaptılar. 
Diyarbakır'da 72 
internet kafede ve 
224 kullanıcı 
üzerinde yapılan 

araştırmaya göre, 
internet kullanıcıları 
mn büyük çoğunluğu 
13-24 yaş arasında. 
Kullanıcıların tercih 
ettiği internet 
sitelerinde, savaş ve 
pornografi görüntü
leri içeren "diğer" 
seçeneği ilk sırada 
yer alıyor. 
Kullanıcılar yüzde 
15,4 ile haber, yüzde 
11,2 ile bahis ve 
yüzde 9 ile sohbet 
sitelerini tıklıyor. 
Kullanıcılar inter
nette en fazla yüzde 
27,2 ile savaş oyunu 
oynuyor. Savaş 
oyunlarını, yüzde 
22,8 ile spor, yüzde 
22,3 ile strateji ve 
yüzde 18,3 ile ma 
cera oyunları izliyor. 
En az tercih edilen 
oyun türü ise zeka

oyunları.
Oyun tercihinde 
yüzde 42 ile "zevk" 
faktörü ilk sırada 
bulunuyor, bunu 
yüzde 16,4 ile 
"heyecan-macera", 
yüzde 10,5 ile 
'grup etkinliği" ve 
yüzde 10,5 ile "boş 
zaman değer
lendirme" izliyor. 
Düşük sosyo
ekonomik 
düzeydeki internet 
kullanıcıları yüzde 
41,5 ile en fazla 
savaş oyunlarını, 
orta sosyo-ekonomik 
düzeydekiler yüzde 
27,3 ile strateji oyun
larını ve yüksek 
sosyo-ekonomik 
düzeyde olanlar ise 
yüzde 26,7 ile spor 
oyunlarını tercih 
ediyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve
EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı
34 YILLIK 

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Yeni Çarşı alanı için parsel bütününde kazı çalışması yapılmasına karar verdi.

Yeni Çarşı alanına
‘Hellenistik’ duvar engeli

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22 Şubat 2007 
tarihinde yaptığı toplantıda Yeni Çarşı alanı için parsel bütününde kazı çalışması 
yapılmasına karar verildi. Kazı sonrası açığa çıkartılan Hellenistik duvarın 2863 
sayılı yasa gereğince "Korunması gereken taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil 
edilmesine karar verildiği öğrenildi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■MI TARAFSIZ SİYASİ GAZETE I■■■■■
28 Şubat 2007 Çarşamba info(«)gcmlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

YEMEK 
ÜRETİM 
LTD.ŞTİ.
Cemal Turan

Babrika & İşyeri Toplu 
Düğün ve Cemiyetlere 

yemek verilir.
Merkez : İskele Meydanı No: 15 GEMLİK 

' Tel: (0.224) 513 42 20 Fax : ^24 71 06 
Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri GEMLİK 

Tel: (0.224) 524 84 17 Cep Tel: 0.533 653 Tl 55

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Yaşatma ve Koruma Derneği üyeleri 
Rektörü Mustafa Yurtkuran ile Dekanlar Parlak ve Batmaz’ı ziyaret ettiler..

Hukuk Fakültesi’ne öğrenci alınacak
Güne BakışI

GÜLER
iler@hotmail.com

Hukuk Fakültesi müjdesi..
Dün, Gemlik Üniversitesi Yaptırma, Yaşatma ve 

Koruma Derneği kurucu üyeleri, Uludağ Üniversite
si Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran ile hemşehri
lerimiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müfit Parlak 
ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haşan 
Batmaz’ı ziyarete gitti.

Bu ziyarette ilk müjdeli haber Prof. Parlak’tan 
geldi.

2007-2008 öğretim yılında YÖK’ten onay 
alındığında Gemlik Hukuk Fakültesi’ne öğrenci alı
nacak..

Geriye Denizcilik Yüksek Okulu ve zaman içinde 
açılacak diğer yüksek okul programları kalıyor.

Dernek yöneticileri, gerek Sayın Yurtkuran’a, 
gerekse Parlak ve Batmaz’a, Gemlikliler olarak 
Üniversite’ye destek sözünü yineledi.

Katkılarından dolayı teşekkür etti.
Yurtkuran konuşmasında, Bursa’nın en küçük 

ilçelerinde bile Yüksek Okul açılırken, Gemlik’te 
açılmadığını, bunun iki yıl süreyle engellendiğini, 
AKP Bursa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Faruk 
Çelik’in destekleriyle sorunun çözüldüğünü hatır
lattı. Hukuk Fakültesi müjdesi yanında Tıp Fakültesi 
ayarında poliklinikler ve Denizcilik Yüksek Okulu 
sözünü tekrarladı.

Ama sorun, hükümetten parasal yardımın 
gelmemesinde.. İşte burada Derneğe iş düşecek.

İnegöl ve Mudanya ile İznik gerekli desteği 
almış.

Gemlik bu konuda tek vücut hareket edecek. 
Tek vücut olmak zamanı. Tabii, Hukuk Fakültesi’nin 
yapımını üstlenen Asım Kocabıyık’a şükran 
mesajlarıyla birlikte.

Gemlik’in üzerinde aydınlık meşalesi yanmaya 
başladı. Bu konuda emeği geçenleri kutlamamak 
elde değil. 

Uludağ Üniversitesi Senatosu, 
2007-2008 öğretim yılında, Gemlik 
Yerleşkesi’nde açılacak Hukuk Fakül 
tesi’ne öğrenci alınmasına karar 
verdi. Karar YÖK’e bildirildi. YÖK’ten 
onay çıktığında gelecek öğretim yılı 
İngilizce eğitim verecek olan Fakül 
teye 30 öğrenci alınacak.

Gemlik Üniversite Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği (GÜYAŞ) Kurucu heyeti dün Uludağ Üniver
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran ile hemşerimiz olan dekanlar Müfit Parlak ile Haşan Batmaz’ı 
ziyaret ederek, Gemliklilerin teşekkürlerini iletti. Rektör Yurtkuran, Üniversite Senatosu’nun Hukuk 
Fakültesi’ne öğrenci alımı için karar alındığını ve YÖK’ün onayına sunulduğunu açıkladı. Sayfa 5'de

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Yurtkuran, Hukuk 
Fakültesi’ni de Asım Kocabıyık 
Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yapacağını 
söyledi. Yurtkuran, en önemli soru
nun, “Yurt” plduğunu belirtti^ Dernek 
yetkilileri ise Rektöre her türlü 
yardım sözü verdiler.

gcmlikkorfezgazetesi.com
mailto:iler@hotmail.com
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^Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Umut...
"Çocuklar inanın, inanın çocuklar 
Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" 
Nazım Hikmet'in dizeleri..
Umut dolu... özlem yüklü..
Ne var ki...
Coğrafyamızda yaşananlar... Dış güç

lerin Türkiye'yle ilgili düşünceleri, içerdeki 
payandaların dışarı tuttuğu çanaklar..

Ulusal birliği yok etmeye yönelik uygula
malar...

İnsanı şaşırtan gelişmeler, terslikler ve 
kötülükler birbirine karışıp gidiyor.

İnsanın umutlarını tüketiyor..
Güzel günler hayalini suya düşürüyor.
Partizanlık, militanlık, kabadayılık ve 

dalkavukluk toplumu bir ur gibi sarmış.
Memleketin her karış toprağı,tüten 

bacaları özelleştirme adı altında peşkeş 
çekiliyor..

İktidarı ellerine geçirenler "karacılık" 
amaçları için ne gerekiyorsa yapıyorlar..

Ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar.. 
İş dünyasını susturuyorlar..
Basını etkileri altına alıyorlar.. 
Emekçilerin sesini kısıyorlar..
İşlerine gelmeyenin,doğru söyleyenin 

üzerine devletin kurumlarını kullanarak 
gidiyorlar..

Son günlerde Kanaltürk TV'de yaşanan
lar..

Normal bir vergi incelemesinin sınırlarını 
aşan uygulamalar..

Çalışanların banka hesaplarına kadar 
uzanan öfke ve ihtiras..

Maliye Bakam'mn olaylara yaklaşım biçi
mindeki "üslup"...

Bu düşünce yapısı...
Kullandığı üslupla Çankaya Köşkü'ne 

çıkacak..
Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak.. 
Oysa..
Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren 

önemli diplomatik sorunlar dağ gibi..
Irak..
Kerkük'e kürt yerleşimi kimi oyunlarla . 

sürüyor..
İran..
Yeni cumhurbaşkanının katılığıyla İran'ın 

yeni sorunlar yaşayacağı ve yaşatacağı 
kuşkusu vardır.

İsrail..
Ortadoğu'nun kanayan yarası...
Kıbrıs..
21 Temmuz Protokolü rumlar lehine 

genişletilmiş, onlara yönetim-denetim 
alanında da söz hakkı tanımıştır. Kıbrıs 
adına tek yetkili kılınan rumlar olur verme
den kuzey ile bir işlem yürütülmesi de 
olanaksızlaştırılmıştır. Böylece KKTC adı 
var, kendi yok bir tabelâ devleti biçiminde 
kendi içinde dağınık, Türkiye ile "dostlar 
alış-verişte görsün” türü bir yapay ilişkinin 
içinde bırakılmak istenmektedir.

Seçim sisteminin sunduğu olanaklarla 
iktidara gelenler ciddi deneyim isteyen 
sorunların üstesinden gelememekte 
,Türkiye'yi her geçen gün çıkmaza sürükle
mektedir.

Dört bir yandan kuşatılmış Türkiye'nin 
içinde bulunduğu açmazdan bu anlayışla 
çıkılamayacağının farkında olma zamanı 
gelmedi mi?

Yoksa geldi de geçiyor mu?

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ziraat Odası'nda yönetim belirlendi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Önceki gün kura 
sonucu yeniden 
yönetim değiştiren 
Gemlik Ziraat 
Odası'nda 
Başkanlığa 
Ali Çelik yeniden 
seçildi.
Seçim zarfında 
aynı listeden iki 
adet çıkması 
sonucu yaşanan

itiraz sonucunda 
İlçe Seçim Kurulu 
başkanlığa 
tarafından kullanılan 
oyun geçerli 
olarak kabul edilme 
sinin ardından 
14-14 berabere 
kalan taraflar arasın
da kura çekimi 
yapılmıştı.
Yapılan kura çekimini 
kazanan Ali Çelik'in

listesi dün yönetim 
kurulu üyelikleri 
için yeniden topla
narak seçimi 
gerçekleştirdi.
Ali Çelik'in 
Gemlik Ziraat 
Odası Başkanlığına 
getirildiği seçimde 
Etem Öz başkan 
yardımcısı oldu. 
Davut Bilgiç, 
Önder Arıdil,

Mustafa Güler, 
Ayhan Başaran ve 
Ali Kadir Sezer'in 
yönetim kurulu 
üyeliğine getirildiği 
seçimde Bursa 
Birlik Delegeliğine 
Ali Çelik, Ayhan 
Başaran, Idris 
Kurt, Mustafa 
Ersoy, Mustafa 
Gürpınar ile Davut 
Bilgiç seçildiler

Sosyal güvencesi olmayana 
meslek edinme imkanı
Seyfettin SEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği, 
Kaymakamlık 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı ve Halk 
Eğitimi Merkezi 
tarafından organize 
edilen 
"Hastabakıcılığı" 
kursuna kayıtlar 
başladı.

Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı'na yapılacak 
müracaatlarda 
20-50 yaş arası 
kadın ve erkeklerin 
başvuruda bulun
abileceklerini 
bildiren Tamer 
Sivri, "Bu kişilerin 
yeşil kartın dışında 
hiçbir sosyal 
güvencelerinin 
bulunmaması

gerekiyor" dedi. 
Özürlü çocuklara 
sağlanan 
birçok iş imkanının 
yanı sıra iş bula
mayan kişilere de 
çeşitli imkanların 
sağlanmasına 
öncülük eden 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer

Sivri, bir ay 
sürecek olan 
kurs müddetince 
katılımcılara 
200 YTL ücret 
ödeneceğini 
söyledi.
Kursun sonunda 
sınava alınacak olan 
kursiyerler içinde 
başarılı olanlara 
kurs bitirme belgesi 
verilecek.

BURSA HAKİMİV6T VE 
KENT GAZETELE RİNE 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu. Yerij Çarşı alanı 
için parsel bütününde kazı çalışması yapılmasına karar verdi..

Yeni Çarşı alanına
Seyfettin SEKERSÖZ

Erken seçim yararlı olacak.

Bursa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge 
Kurulu'nun 
22 Şubat 2007 
tarihinde yaptığı 
toplantıda 
Yeni Çarşı alanı 
için parsel 
bütününde kazı 
çalışması yapılması
na karar verildi. 
Koruma Kurulu'nun 
bir başka görüşünde 
ise; kazı sonrası 
açığa çıkartılan 
Heİlenistik duvarın 
2863 sayılı yasa 
gereğince 
"Korunması gereken 
taşınmaz kültür 
varlığı" olarak 
tescil edilmesine 
karar verildiği 
öğrenildi. 
Demirsubaşı 
Mahallesi sınırları 
içinde yer alan 
ve üzerinde 
"Korunması gerekli 
tabiat varlığı" 
olarak 8DA envanter 
numarasıyla 
tescilli 2 adet çınar 
ağacı bulunan 
mülkiyeti Gemlik 
Belediyesine 
ait 5NIII pafta, 
948 ada, 2 parselde 
bulunan eski yeni 
çarşı alanında 
kurulun 
24.12.2006/2005 
sayılı kararı 
gereğince Bursa 
Müzesi Müdürlüğü 
uzmanları deneti
minde kazı 
çalışması 
gerçekleştirilmişti. 
HELLENISTİK 
DUVAR 
Kazı sonucunda 
açığa çıkartılan 
Heİlenistik duvarın 
2863 sayılı yasa 
gereğince 
"Korunması 
gerekli 
taşınmaz kültür 
varlığı" olarak 
tescil edilmesine 
karar verilmesi 
alanda yapılacak 
cazibe merkezi 
inşaatının uzun 
bir süre daha 
askıya alınacağını 
gösteriyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Kurulun aldığı 
karar gereği parsel 
bütününde, çalışma 
yapılması mümkün 
olan kısımlarda 
Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel 
Müdürlüğü'nün 
belirleyeceği 
uzmanlar deneti
minde araştırma 
mazısının 
sürdürülerek, 
sonuçlarının 
değerlendirilmez 
üzere kurula 
bildirilmesi 
uygun görüldü. 
Toplantıda ayrıca; 
kurulun toprak 

kaymasını 
önlemek, can ve 
mal güvenliğini 
sağlamak amacıyla 
parselin 
Taksim Sokakla 
ilişkili kısmında 
yapılması uygun 
görülen istinad 
duvarının Müze 
Müdürlüğü 
uzmanları deneti
minde ilgili 
Belediye tarafından 
tamamlanabileceğine 
karar verdiği 
öğrenildi.
Prof. Df. Neslihan 
Dostoğlu başkan
lığındaki Bursa

Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu, 
"10.11.2006/1933 
sayılı kararımızla 
onaylı projesi 
doğrultusunda 
başlanan ve 
24.12.2006/2085 
sayılı kararımızla 
uygulaması 
durdurulan inşaatın 
durumunun, 
araştırma kazısı 
sonuçlarının 
kurulumuza 
iletilmesi aşamasın
dan sonra değer
len dirilmesine " 
karar verdi.

Genel seçimler Kasım ayında yapılacak.
Kendi kendime sürekli aynı soruyu sor

maya başladım: Bu gerilimi Kasım ayına 
kadar neden yaşayalım?

Genel seçimlerin sonucu, önemli ölçüde 
Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimine 
bağlı.

Erdoğan adaylığını koyarsa, bunun genel 
seçime yansıması başka, eğer adaylıktan 
vazgeçer ve partisinin başında kalırsa bam
başka şekilde yansıyacak.

Yani, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte 
yepyeni bir sürece girilecek.

O zaman, Mayıs'tan Kasım'a kadar neden 
altı ay daha beklensin..

Neden, örneğin Temmuz sonu*veya 
Eylül'ün başında yapılmasın?

İşi uzatmanın, Kasım'a kadar beklen
mesinin sakıncaları sayılmakla bitmez.

Önce ekonomiden başlayalım...
Hükümet, enerji başta olmak üzere birçok 

zammı, seçimlerden dolayı yapmıyor yap
mıyor.

Oy kaybetmemek için erteliyor.
Yatırımcılar önlerini göremediklerinden 
dolayı gün sayıyorlar.

Siyasi sorunlar da giderek yığılıyor.
Hükümet, yine seçim nedeniyle, Kuzey Irak 

konusunda rahat hareket edemiyor.
Kerkük ile ilgili demeçler her geçen gün 

sertleşiyor.
PKK ile ilgili kararlar da, yine seçim 

gerekçesiyle atılamıyor.
Avrupa Birliği ile ilişkiler de seçimi bekli 

yor. 301'inci maddedeki değişiklik başta 
olmak üzere, bir dizi yeni reform sırada. 
Ancak hükümet, şu sırada hiç kıpırdama 
niyetinde değil.

Tabii bütün bunlara, bir de iç politikadaki 
• gerilimi eklemek gerekiyor

İktidar ile muhalefet arasındaki mücadele, 
herkesin sinirini bozuyor.

Önümüzdeki aylarda bu tempo daha da 
artacak.

Bir de, ulusalcı akımların, laik çevrelerin 
baskısını hesaba katalım.

Askeri darbe yapmaya teşvik edenlerden, 
açıkça "vatan elden gidiyor" diyerek fırtına 
yaratmaya çalışanlara kadar, geniş bir 
Meclis dışı akım var.

Hrant Dink cenazesi ve sonrasında 
yaşananlar, toplumdaki gerilimin boyutlarını 
daha da arttırdı.

Ermeni-PKK sloganları stadlara yayılır 
oldu.

Bir türlü yatışmıyor.
Aksine sesler yükseliyor
İşte bütün bunlardan dolayı, Mayıs'taki 

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra fazla 
beklemeden, en kısa sürede sandık başına 
gidilmesinin, ülke açısından çok yararlı ola
cağına inanıyorum.

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

demlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da trafik kazasında] bin 505 kişi öldü t
Jandarma sorumlu
luk bölgesinde 
son 9 yılda 337 bin 
654 trafik kazası 
meydana geldi. 
Jandarma Genel ? 
Komutanlığının 
1998-2006 yıllarını 
kapsayan trafik 
kazalarına ilişkin ista
tistikle rine göre, 
kazalarda 12 bin 80 
kişi hayatını kaybetti, 
202 bin 909 kişi de 
yaralandı. Bu 
kazaların Türkiye'ye 
faturası ise 603 
milyon 494 bin 
198 YTL oldu. 
Geçen yıl, jandarma 
bölgesinde meydana 
gelen 64 bin 216 
trafik kazasında ise 
bin 268 kişi hayatını 
kaybetti, 33 bin 326 
kişi yaralandı.
Trafik kazalarında 
2006'da ilk sırayı 
19 bin 156 kazayla 
İstanbul alırken, 
bu ili 5 bin 519 
kazayla Ankara, 3 bin 
505 kazayla Bursa, 2 
bin 133 kazayla İzmir, 
2 bin 53 kazayla 
Kocaeli, 2 bin 31

Balkan ülkelerini Dış Ticaret Platformu oluşturuldu
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) önder
liğinde, Bursa'dan 10 
Balkan ülkesine ihra
catı arttırmak için bir 
platform oluşturuldu. 
UİB Genel Sekreteri * 
İbrahim Okur, dış 
ticarette komşularla 
ilişkileri arttırarak 
yakın çevremize 
geçen yıl yapılan 
satışın 29 milyar 
dolar seviyesine 
çıkdığını, ancak 
85 milyar dolarlık 
ihracat miktarının 
içerisinde halen daha 
komşulara yapılan 
ticareti arttırmanın 
mümkün olduğunu 
söyledi. Türkiye'nin 
ihracatının yüzde 35 
oranında komşuları
na yaparken, güney, 
kuzey ve doğudaki 
komşuların ticarette 
ağırlıklı merkezler 
olduğunu, oysa 
Bursa'da 10 Balkan 
ülkesinden yüzbin- 
lerce göçmen 
bulunmasına rağmen 
10 Balkan ülkesine 
yapılan ihracatın 
çok sınırlı seviyede 
kaldığına dikkat 
çekti.
Bursa'nın yıllık 7.8 
milyar dolarlık dış 
satışının içinde 10

kazayla Muğla ve 
2 bin 20 kazayla 
Antalya izledi. 
Geçen yıl jandarma 
bölgesinde meydana 
gelen trafik kazaların
da İstanbul'da 55, 
Adana'da'53, Bursa 
ve Manisa'da 45'er, 
İzmir'de 41 ve 
Ankara'da 39 kişi 
yaşamını yitirdi. 
2006'daki kazalar 
168 milyon 432 bin 
167 YTL maddi 
hasara neden oldu. 
Jandarma bölgesinde 
2005-2006 yıllarında 
meydana gelen trafik

Balkan ülkesinin 
711 milyon dolar 
ile yüzde 9 
seviyesinde kaldığını 
dile getiren Okur, 
bu payı 2008 yılı 
sonunda yüzde ' 
20 ye çıkartarak, 
mobilya, bebe konfek 
siyon ve yapı malze 
meleri konusunda 
Balkan ülkelerinde 
önemli bir pazar 
elde etmeyi hedefle 
diklerini bildirdi.
Eski Osmanh toprağı 
olan Bulgaristan, 
Yunanistan, Roman 
ya, Bosna, Makedon 
ya, Sırbistan, 
Hırvatistan, 
Arnavutluk, Karadağ, 
Kosova'nın geçen yıl 
173 milyar dolarlık 
mal ithalat yaptıkları
na dikkat çeken 
İbrahim Okur, Bursa 
olarak bu ülkelere 
mal satmak için 
aralarında Bursa 
Valiliği, Büyükşehir 
Belediyesi, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Sanayici ve 
İşadamları dernekleri, 
Balkan ülkeleri fahri 
konsolosları ve basın 
kuruluşlarının da 
katılımıyla oluşturu
lan platformun bir 
katalizatör vazifesi 

kazaları 
karşılaştırıldığında 
ise kaza sayısında 
yüzde 26.5, yaralı 
sayısında da yüzde 
10.68 oranında artış 
gözlenirken, ölü 
sayısı yüzde 3.21 
oranında azaldı.
Kaza miktarlarında 
yılın 2. yarısında 
artış görülürken, 
en çok kaza 
2005'te 5 bin 
388, 2006'da da 
6 bin 976 kazayla 
Ağustos aylarında 
meydana geldi. 
Jandarmanın son 

göreceğini kaydetti. 
Platformun sekre- 
t arya sı m UİB'in yap
masına karar ver
ilirken, ilk çalışma 
olarak Balkan ülke 
lerinin Ankara Bü 
yükelçileri'nin Bur 
sa'ya davet edilerek 
şehrin üretim kapa
sitesinin tanıtılması 
kararlaştırıldı.
Genel Sekreter Okur, 
ticaret alım heyetleri, 
fuar organizasyonları 
ve dış ticaretin art
tırılması konularında 
her türlü maddi 
harcamayı yapmaya 
hazır olduklarını, 
platform üyesi sivil 
toplum kuruluşlarının 
da sinerjjiieri ile 
Türkiye'nin 10 Balkan 
ülkesindeki her 
türlü ticari ve resmi 
aktivitesinde Bursa 
olarak öncülük 
yapacaklarına dikkat 
çekti. Geçen yıl 
Makedonya'nın 
başşehri Üsküp'te bir 
Türk ürünleri fuarı 
düzenlediklerini ve 
4 Türk, 8 Makedon 
mankenin katılımı ile 
bir moda defilesi 
de tertiplediklerini 
anlatan Okur, bu 
faliyetlerin platfor
mun üyelerinin

5 yıla ait verilerine 
bakıldığında, kazala 
rın büyük bir 
bölümünün sürücü 
kusurlarından kay
naklandığı ortaya 
çıktı. Kazaların yüzde 
96.91'i sürücü, 
yüzde 1.13'ü yaya, 
binde 7'si yolcu, 
binde 6'sı taşıt ve 
binde 7'si de yol 
kusurlarından 
kaynaklandı. 
2002-2006 döne
minde alkollü olarak 
araç kullanmak 
suçundan sürücü 
belgesi geri alınan
ların oranı da yüzde 
85 olarak tespit 
edildi. Bu dönemde 
52 bin 905 kişi alkollü 
araç kullanmak, 189 
kişi 100 ceza puanını 
doldurmak, 8 bin 
750 kişi aşırı hız, 
333 kişi hakkındaki 
mahkeme kararı, 
188 kişi sağlık şart
larındaki değişiklik, 
23 kişi Karayolları 
Trafik Kanunu 
uyarınca hü küm 
giymesi nedeniyle 
ehliyetini iade etti 

katkılarıyla artarak 
güçleneceğini 
kaydetti.
RUMELİSİAD
Başkanı Vehbi Varlık, 
Bursa'da çok çeşitli 
sivil toplum kuru
luşlarının misafiri 
olarak heyetler 
getirdiğini ancak 
bunların ziyaret
lerinin noktasal 
anlamda kaldığını 
belirterek, bu tip 
ziyaretlerde 
platform aracılığı 
ile bütün 
birimlerin haberdar 
edilerek maksimum 
katılımla faydanın 
sağlanabileceğini 
söyledi. Kendi fir
malarının ihracatı 
sırasında yabancı 
müşterelerinin, 
Türk sanayicilerinin 
Avrupa'ya 
ihracat yapma 
kompleksi ile 
karşı karşıya olduğu 
tespitini hatırlatan 
Varlık, gelişmekte 
olan komşularımız, 
özellikle Balkan 
ülkelerine 
Türkiye'nin 
verebileceği çok 
ürünün olduğuna 
yabancıların bile 
dikkat çektiğini 
bildirdi.

Bursa’da soba 
zehirlenmesi

Bursa'da yanlız 
yaşadığı öğrenilen 
yaşlı adam, 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından 
zehirlenerek öldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Soğanlı 
Mahallesi Ali Kalfa 
Sokak'ta meydana 
geldi. Uzun süredir 
yalnız yaşadığı 
öğrenilen işçi 
emeklisi 2 çocuk 
babası Ali Pehlivan 
(82), havanın soğuk 
olması nedeniyle 
kömür sobasını 
yakarak uykuya 
daldı. Gecenin 
ilerleyen saatlerinde 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazı, yaşlı adamı

MB’den ‘Enflasyon 
düşecek’ müjdesi

Merkez Bankası, 
mal ve hizmet 
fiyatlarındaki 
yüksek seyrin, 
orta vadeli 
enflasyon hedefi 
üzerinde risk 
oluşturtnaya 
devam ettiğini 
bildirdi.
Merkez Bankası Para 
Politikası Kurulu, 
15 Şubat'ta yaptığı 
toplantıya ilişkin 
değerlendirme 
özetini yayımladı. 
Değerlendirmede, 
enflasyondaki 
düşüş eğiliminin, 
yılın ikinci 
çeyreğinde 
belirginleşerek 
devam edeceği 
belirtildi.

BURSA HAKİM IK KfNT 
GBZMfilAH w RKKLAM SUNU

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: W GEMLİK 
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

reklamlarınız için bizi arayın Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 85

zehirledi.
Her gün evinin 
önünü süpüren 
yaşlı adamı göre
meyen komşuları, 
evinin kapısını 
çalmak istedik
lerinde içeriden 
kömür kokusu 
geldiğini fark etti. 
Komşuları tarafın
dan evde baygın 
bulunan Ali 
Pehlivan, 
kaldırıldığı 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet Savcısı 
tarafından yapılan 
incelemenin 
ardından Ali 
Pehlivan'ın 
cesedi yakınlarına 
teslim edildi.
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Buna karşın mal 
ve hizmet fiyatların
daki yüksek seyrin, 
hedefler üzerinde 
risk oluşturmaya 
devam ettiği 
vurgulandı.
Değerlendirmede, 
küresel ekonomideki 
belirsizlikler 
nedeniyle para 
politikalarındaki 
sıkı duruşun da 
korunması gerektiği 
ifade edildi.
Ayrıca, kamu 
gelirler politikası ve 
yapısal reformlarda
ki kararlılığın, 
enflasyon hedefleri 
üzerindeki kritik 
önemini korumaya 
devam ettiğine 
dikkat çekildi.

■■■■■
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Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Yaşatma ve Koruma Derneği üyeleri 
Rektörü Mustafa Yurtkuran ile Dekanlar Parlak ve Batmaz’ı ziyaret ettiler..

Hukuk Fakültesine öğrenci alınacak
Uludağ Üniversitesi Senatosu, 2007-2008 öğre 

tim yılında, Gemlik Yerleşkesi’nde açılacak 
Hukuk Fakültesi’ne öğrenci alınmasına karar 
verdi. Karar YÖK’e bildirildi. YÖK’ten onay çık
tığında gelecek öğretim yılı İngilizce eğitim vere
cek olan Fakülteye 30 öğrenci alınacak.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muşta 
fa Yurtkuran, Hukuk Fakültesi’ni de Asım 
Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yapacağını 
söyledi. Yurtkuran, en önemli sorunun, “Yurt” 
olduğunu belirtti. Dernek yetkilileri ise Rektöre 
her türlü yardım sözü verdiler.

Kadri GÜLER 
Ercüment ESEN 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma, Yaşatma ve 
Koruma Derneği’ 
(GÜYAŞ) Kurucu 
üyeleri, Uludağ Üniver
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran ve 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit Parlak 
ile Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Haşan 
Batmaz’ı makamlarında 
ziyaret ederek 
katkılarından dolayı 
teşekkür ettiler. 
Ziyarette Gemliklilere 
müjdeli haberi 
olduğunu belirterek 
konuşmasına başlayan 
Rektör Mustafa 
Yurtkuran, Üniversite 
Senatosu’nun önü 
müzdeki yıl Gemlik 
Hukuk Fakültesi’ne 
30 öğrenci alımı 
için YÖK’e başvurduk
larını söyledi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ün de bulun

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

duğu ziyeretlere 
GÜYAŞ’ın 30 
kurucu üyesi katıldı. 
Rektör Mustafa 
Yurtkuran tarafından 
Senato Toplantı 
Salonu’nda ağırlanan 
Gemlik heyeti adına 
Rektöre Gemlik Fizik 
Profesörü Yüksel 
Bektöre, tarafından 
çiçek sunuldu.
Prof; Yurtkuran konuş
masında Yalova’ya 
Üniversite kurmaya 
çalıştıklarını, İnegöl, 
Mudanya, İznik'e de 
yüksek okullar açtık
larını, bu okulların 
açılmasına o bölgelerin 
resmi, sivil ve sivil 
toplum örgütlerinin 
büyük destekler 
sağladıklarını, yer ve 
maddi katkıda bulun
duklarını belirterek, 
"En büyük zorluğu 
Gemlik’te yaşadık.
Gemlik’te iki yıl süren 
çetin bir mücadele 
verdik. 57. hükümette

GÜYAŞ KurucûBaş&nfH 
Tıp Fakültesi Dekanı Parla

yola çıktık 2 
hükümet devirdikten 
sonra amacımıza 
ulaştık. ” dedi.
Bunda Belediye 
Başkanının araziyi 
Belediye’ye almak 
istemesinin neden 
öldüğünü söyleyen 
Prof. Yurtkuran,. 
bu mücadelede 
Gemliklileri yanlarında 
görmekten dolayı 
mutlu olduklarını ve 
kendilerine cesaret 
verdiğini belirtti.
Gemlik Yerleşkesi’nin 
Uludağ Ünivesitesi 
çatısı altında büyüye
ceğini söyleyen 
Yurtkuran, Üniversite 
Senatosu’nun önceki 
gün aldığı kararla 
2007-2008 öğretim 
yılında Hukuk 
Fakültesi’ne 30 
öğrenci alımı için 
YÖK’e başvurduklarını 
belirterek şöyle 
konuştu: "5 yılık 
Hukuk Fakültesi 
programızda ilk 
olarak yabancı dil ile 
öğrenim yapacak 30 
öğrenci ile başlaya
cağız. Daha sonra 

da bu sayıyı 50 
öğrenciye çıkartmayı 
planladık. Hedefimiz 
Gemlik'e de 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nin 
Gemlik Şubesi’ni 
açmak. Ancak bu 
konuda sıkıntılarımız , 
mevcut Mali destek 
bulmadan buna 
başlayanlayız. Hukuk 
Fakültesi’ni yapmaya 
Asım Kocabıyık 
başladı bile. Ardından 
Denizcilik Yüksek 
Okulu ve bir de şimdi 
söyleyemeyeceğim 
bir sürprizimiz 
daha var.” 
Hukuk Fakültesi 
için 8 projesörün 
hazırlandığını belirten 
Prof. Yurtkuran, bu 
hocalar için lojman 
sorununun bulun
duğunu öncelikle bunu 
çözeceklerini söyledi. 
Yerleşke içine Kültür 
Merkezi yapımı için söz 
verildiğini hatırlatan 
bir üyenin sorusunu 
yanıtlayan Yurtkuran 
öncelikle Hukuk 
Fakültesi’nin açıla
cağını belirterek,

“Uludağ Üniversite- 
si’nin yaptığı her türlü 
sosyal ve kültürel 
faaliyeti Gemlik’e 
getirebiliriz” dedi. 
GÜYAŞ Kurucu 
Başkanı Hakkı Çakır, 
Yurtkuran’a verdikleri 
mücadelede yanlarında 
olduklarını belirterek, 
"Üzülerek ifade 
ederim ki Gemlikliler 
olarak bugüne kadar 
maddi yardımda 
bulunamadık. Ancak, 
siyasi, sosyal, kültürel 
kuruluşlar biraraya 
gelerek bu derneği kur
duk. Bu dernek çatısı 
altında her siyasi 
yapıda insanlar var. 
Amacımız ilim, irfan 
yuvasını geliştirmek, 
korumaktır. Size 
inanıyor ve güveni 
yoruz. Sizlerinde 
bizlere güvenmenizi 
istirham ediyoruz." 
diyerek kendisine 
Gemlikli dekanlara 
ve Prof. Abdurrahim 
Korukçuya 
teşekkür etti.
MANEVİ DESTEK 
ÖNEMLİ
Yine söz alan Rektör 
Mustafa Yurtkuran, 
Gemlik Yerleşkesi’nin 
açılmasına kadar 2 
hükümetin devrildiğini 
belirterek, "Maddi 
katkınızdan çok m a ne 
vi katkınız önemlidir. 
Yakında Yerleşke’nin 
büyük bacasına her 
yerden görülen 25 
metre boyunda Türk 
Bayrağı dikeceğiz. 
Körfez’e giren 
tüm gemiler bayrağı 
görebilecek" dedi. 
Yerleşkenin girişi 
bölümüne asfalt 
yapımı için Üniver

sitenin Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
destek istemesi 
için çağrıda 
bulunan GÜYAŞ 
Kurucu Başkanı 
Hakkı Çakır’ı 
cevaplayan Yurtkuran, 
"Öncelikle yerleşkenin 
girişinde bulunan 
beton parke binası 
ile diğer yerlerin 
temizlenmesi gerekir. 
Bunu siz sağlayın ben 
yerleşke içi ve girişinin 
tamamını bir günde 
asfaltlatacağımıza 
söz veriyorum" dedi. 
Mudanya ve 
İnegöl’ün yüksek 
okul açılması için 
Merkezi Hükümetten 
yardım aldığını 
ancak Gemlik’e 
bir kuruşluk
yardımın gelmediğini 
de söyleyen
Yurtkuran bunun 
için Dernek 
olarak çaba harcan
masını istedi.
"Eğitim siyaset 
üstü bir iştir. Eğitim 
hizmeti devletin asli 
görevlerindendir. 
Eğitim konusunda 
devlet millete 
karşı sorumludur. 
Bizim Gemlik’te 
ilk sorunumuz 
yurt konusudur.
Çoluk çocuğumuzu 
elaleme, ne olduğu 
belirsiz mihraklara 
terk edemeyiz." 
şeklinde konuştu. 
Asım Kocabıyık'ın 
yerleşke için 
inanılmaz paralar 
harcadığını da 
söyleyene Yurtkuran 
“Asım Bey gerçek bir 
Gemlikli. Gemlik’in 
babasıdır." dedi.
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Hava kirliliğinde Bursa 5’nci sırada
Kütahya, 2006 
Yılında En Yüksek 
Hava Kirliliğinin 
Ölçüldüğü II Oldu. 
Kütahya'yı, Aksaray, 
Kırıkkale, Amasya 
ve Bursa İzledi. 
Kütahya, 
2006 yılında en 
yüksek hava 
kirliliğinin ölçüldüğü 
il oldu. Kütahya'yı, 
Aksaray, Kırıkkale, 
Amasya ve 
Bursa izledi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu(TÜİK), 
2006 hava kirliliği 
istatistiklerini 
açıkladı. TÜİK'in 
aktardığı, Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
hava kalitesi ölçümü 
yapılan il ve ilçe 
merkezlerinden 
elde edilen - 
sonuçlara göre, 
2006 yılında 
kükürtdioksit (SO2) 
ortalamalarının en 
yüksek bulunduğu 
il ve ilçe merkezleri 
kirlilik sırasına göre 
Kütahya, Aksaray, 
Kırıkkale, Amasya 
ve Bursa (İnegöl) 
olarak belirlendi. 
Aynı dönemde 
partiküler madde

İnternette evlilik teklif eden 
dekanı dolandırdığı iddia 
edilen kadın beraat etti

Erciyes Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Erdoğan Berçin 
ile internette tanışıp, 
evlenme vaadiyle 135 
bin YTL dolandırdığı 
öne sürülen 
"Superisi Z" takma 
adlı 23 yaşındaki 
Zühre ö, yargılandığı 
davada beraat etti. * 
Genç kadının, 
dekan ile konuşup 
internette gelin||k 
ve davetiye dahi 
beğendikler] ortaya 
çıktı. Dolandıric|||k 
davasında beraat 
kararı verilirken, 
genç kadın hakkında 
"sebepsiz 
zenginleşme” 
iddiasıyla hukuk 
mahkemesinde 
dava açılabileceği 
öğrenildi.
Bursa 4. Ağır 
Ceza Mahkerçıesi’nde 
"nitelikli dolandın 
cıhk" iddiasıyla 
tutuksuz yargılanan 
Zühre Ö, Dekan 
Berçin ile internette 
tanıştığını ve dekanın 
kendisine evlenme 
teklif ettiğini söyledi. 
Bir itiraf sitesine 
"Superisi Z " takma

(duman) ortala
malarının en yüksek 
bulunduğu il ve ilçe 
merkezleri ise kirlilik 
sırasına göre 
Kütahya, Bayburt, 
Elazığ, İsparta ve 
Gaziantep oldu. 
Ancak 2006 yılında 
ölçüm yapılan il ve 
ilçe merkezlerinde 
kükürtdioksit ve 
duman ortalamaları 
hedef sımr değerinin 
altında gerçekleşti. 
YILLIK DEĞİŞİM 
2006 yılı kükürtdiok
sit ortalamaları bir 
önceki yıla göre 
Aksaray'da yüzde 33, 
Amasya'da yüzde 29, 
Bolu'da yüzde 28, 
Konya'da yüzde 26 
ve Bursa İnegöl'de 
yüzde 13 oranında 
arttı. Aynı dönemde 

adaylı girdiği sırada 
Dekan Berçin ile 
tanıştığını söyleyen 
Zühre Ö, "Bir süre 
"yazıştıktan sonra 
telefonla görüşmeye 
başladık. Bu 
görüşmelerimiz 
6 ay sürdü. Bu 
görüşmeler 
sırasında beynimde 
ve boynumda bazı 
rahatsızlıklar sebe
biyle İstanbul'a 
teşhis için gitmek 
gerekiyordu. 'Niye 
gitmiyorsun?' diye 
sorduğunda maddi 
sıkıntılarımın 
olduğunu söyledim. 
Bana 1 bin 800 YTL 
para havale yaparak 
tedavimi yaptırmamı 
istedi. Parayı başta 
kabul etmedim. 
Ardından da ısrarları 
üzerine 1 hafta sonra 
çektim. İstanbul'a 
giderek tetkik yap
tırdım. Yapılan 
araştırmalarda 
kansere rastlanmadı. 
Bu raporları kendi
sine de gönderdim, o 
da Kayseri’de 
araştırdı" dedi. 
Berçin'in kendisine 
sürekli olarak para 
göndermeye devam

Samsun'da yüzde 44, 
Çorum'da yüzde 43, 
Bursa Orhangazi'de 
yüzde 29, Kayseri'de 
yüzde 28 ve 
Gaziantep'te yüzde 
25 oranında azaldı. 
2006 yılı duman orta
lamaları ise 
Elazığ'da yüzde 141, 
Kırıkkale'de yüzde 
64, Kocaeli Körfez'de 
yüzde 61, Amasya'da 
yüzde 50 ve 
Aksaray'da yüzde 
28 oranında 
artarken, aynı 
dönemde Sivas'ta 
yüzde 36, Bursa 
Orhangazi'de yüzde 
34, Zonguldak'ta 
yüzde 29, Erzurum 
ve Tokat'ta yüzde 
25 ve Antalya'da 
yüzde 20 
oranında azaldı.

ettiğini söyleyen 
Zühre Ö, "Berçin hiç 
yüzyüze görüşme 
eliğimiz halde bana 
telefonda evlenme* 
teklif etti. Ben de bu 
teklifi kabul ettim. 
Düğünün nerede 
nasıl yapılacağını, 
davetiyelerin nasıl 
olacağı ve gelinlikle 
ilgili görüşmelerimiz 
oldu. Bu sebeplerden 
dolayı bana 135 bin 
YTL'ye varan paralar 
gönderdi" diye 
konuştu.
Internet sitesinde 
ünlü manken Yüksel 
Ak ve değişik yaban 
cı mankenlerin 
fotoğraflarını kendi 
başına montajlayarak 
gönderdiği iddialarını 
kabul etmeyen Zühre 
ö, "Benim sitemde 
yaklaşık 17 değişik 
mankene ait fotoğraf 
bulunuyordu. Ben 
kendi fotoğrafımı 
gönderdikten 1.5 ay 
sonra görüşmeleri 
miz sıklaştı, ardından 
bitti. Ben ilk görüş 
memde kimliğimi ve 
çalışmalarımı sakla
madım. Paralar da 
gerçek adım ve hesa 
bıma gelmiştir.” dedi

Gelir Vergisi Beyannamesi verilecek
2006'ya ilişkin beyannameler 1 Mart'tan itibaren verilecek.
2006 yılına ait gelir 
vergisi beyan
namelerini verme 
dönemi 1 M art't a 
başlıyor.
Geçen yıl 2 bin 200 
YTL'nin üzerinde 
kira geliri elde 
edenler de beyan
name verecek. 
Serbest meslek 
erbabı ve kira geliri 
elde eden gayri
menkul sahiplerinin, 
2006 yılına ilişkin 
beyanname 
verme dönemi 
perşembe 
günü başlıyor. 
2006 yıljnda 
2 bin 200 YTL'nin 
altında kira geliri 
elde edenler 
beyanname 
doldurmayacak. 
İşyeri kira geliri

Almanca değişime uğruyor
Almanya'da 
konuşulan 
Almancanın, 
ülkede yaşayan 
yabancıların etkisiyle 
yavaş yavaş 
değişime uğradığı 
bildirildi.
Berlin Hür Üniver
sitesinde görevli 
dil bilimci Norbert 
Dittmar, Alman 
Haber Ajansına 
(DPA) yaptığı 
açıklamada, Alman 
gençlerin özettikle 
Türk ve Arap genç
lerin telaffuzunu 
ve cümle kurmalarını 
örnek almaya 
başladığını, aynı 
zamanda Türkçe ve 
Arapça kelimeler 
kullandığını belirtti. 
Alman gençlerin 
bu durumu ben
imsediklerini ve 
yetişkin olarak da 
böyle konuşmaya 
devam edecekleri 
için bunun devamlı 
bir değişime yol 
açacağını söyleyen 
Dittmar, bu 
değişimin özellikle 
yabancıların yoğun 
yaşadığı büyük

18 bin YTL'nin 
üzerinde ise 
beyan edilecek. 
Geçen yıl elde 
edilen menkul 
sermaye iratları 
için de beyanda 

.bulunulacak.
Buna göre, rant 
geliri 18 bin YTL, 
off-shore geliri 875 

"Yallah" sözcük-şehirlerde 
görüldüğünü, bunun 
Almanya genelinde 
de gözlendiğini 
kaydetti.
Dildeki bu değişimin 
dilin her alanında 
görüldüğünü 
belirten Dittmar, 
konuşmalarda 
kelime haznesinin 
azaldığını, telaffuzu
nun değiştiğini ve 
yabancı sözcüklerin 
Almancaya 
girdiğini söyledi. 
Dittmar, Türkçe argo 
"Lan" ve Arapça

YTL'nin üzerinde 
olanlar beyanname 
dolduracak.
Beyannameler, 
15 Mart akşamına 
kadar verilebilecek. 
Gelir vergisinin ilk 
taksidi 31 Mart'a • 
kadar, ikinci taksidi 
ise Temmuz ayı 
içinde ödenecek 

lerinin Alman çocuk
ları tarafından sıkça 
kullanıldığını belirtti. 
Bu tür bir "karma 
dili" daha önceleri 
göçmen çocukların 
kullandığını, son 
yıllardaysa tüm 
gençlerin kullanmaya 
başladığını kaydeden 
Dittmar, böyle bir 
gelişmenin ABD'deki 
zencilerin konuş
malarından dolayı 
bu ülkede de 
görüldüğünü 
sözlerine ekledi.
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M inşaata i ııl i ay tois
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde kaçak inşaat 

yaptıkları, haklarında yasal işlem başlatılmasına rağmen 
inşaata devam ettikleri iddiasıyla yargılanan

2 kişi, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Parmaklar bu seçimde de boyanacak
Mükerrer oy kullanılmasına engel olmak amacıyla 

seçimlerde uygulanan "çıkmayan özel boya", 
bu yıl yapılacak genel seçimde de parmaklara sürülecek.

Yeni Türk Ceza 
Kanunu’nun kaçak 
yapılaşmayla ilgili 
hükümlerinin 
yürürlüğe girmesinin 
ardından, Yıldırım 
Belediyesince hak
larında yasal işlem 
başlatılan kişiler 
hakkında açılan 
davalardan ikisi 
daha sonuçlandı. 
Bursa 9. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 
görülen iki davada, 
Çınarönü Mahallesi 
Kır Sokak’ta kaçak 
inşaat yapan 
Mehmet Pehlivan ile 
Esenevler 
Mahallesi Edebali

Sokak’ta kaçak 
inşaat yapan Ahmet 
Öztekin “imar kirli 
liğine neden olmak” 
suçundan 2’şer 
yıl 6’şar ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
kaçak yapılaşmayla 
mücadeleyi 
kararlılıkla 
uyguladıklarını, 
TCK’nin kaçak 
yapılaşmayla 
ilgili hükümlerinin 
de çok açık 
olduğunu belirtti. 
Keskin, “Biz bu 

konuda vatan
daşlarımızı uyardık. 
Ayrıca, kaçak 
yapılaşmayı 
önlemek için toplu 
konut ve kentsel 
dönüşüm projeleri 
de gerçekleştiriyoruz. 
Bunun yanı sıra 
ruhsatlı inşaat yap
mak isteyenlere 
kolaylık sağlıyoruz. 
Başta deprem olmak 
üzere doğal afetlere 
karşı kalıcı önlemler 
alınması amacıyla 
kaçak yapılarla 
mücadele çalış
malarını etkin bir 
şekilde sürdüre
ceğiz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK), 4 Kasım 
2007’de yapılacağı 
belirtilen seçimlerde, 
mükerrer oy, seçmen 
kaydırma gibi sorun
ların önüne geçmek 
amacıyla “Bilgisayar 
Destekli Seçmen 
Kütüğü Sistemi” 
projesini geliştirdi. 
Türkiye genelindeki 
43 milyon seçmenin 
bilgisayar ortamına 
kaydedildiği projede, 
seçmenler MERNİS 
ile eşleştirme 
sonucu TC kimlik 
numaralarına göre 
sisteme işlendi. ' 
YSK kararında, 
298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri

Hakkında Kanun ile 
“oy kullanan seç
menin sol elinin 
işaret parmağının 
çıkmayan özel boya 
ile boyanacağı” 
şartının getirildiği,' 
aynı kanun ile bu 
özel boyanın dış 
alımı veya yurt 
içinde yaptırılmasının 
da YSK’nın görevleri 
arasında sayıldığı 
anımsatıldı.
Kararda, bugüne 
kadar genelde özel 
boyanın, yurt dışın
dan satın alındığı, en 
son 28 Mart 2004’te 
yapılan Mahalli' 
İdareler Genel 
Seçimleri’nde kul
lanılan çıkmayan özel 
boyanın yurt içinden 

temin edilerek 
Sağlık Bakanlığınca 
da sağlığa zararlı 
olmadığı belirtildik
ten sonra kullanıma 
sunulduğu kaydedil
di. YSK’nın kararın
da, sağlığa zararlı 
olmayan ve en az 
12 saat çıkmayan 
özel boyanın, 4 
Kasım’da yapılacak 
genel seçimlerinde 
kullanılabilmesi 
amacıyla yurt içinde 
yaptırılabilirle 
olanakları da 
araştırılmak suretiyle 
Devlet Malzeme 
Ofisi Genel Müdür- 
lüğü’nce satın alı
narak YSK’ya teslimi 
konusunda karar 
alındığı belirtildi.

Kredi kartı ücretlerinde son karar
Sanayi Bakanlığı 
TBB ve tüketici 
örgütleriyle kart ücret 
sorununu çözmek 
için harekete geçti. 
Sanayi Bakanlığı 
Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması 
Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Bankalar 
Birliği(TBB) ile tüketi
ci örgütlerini, kredi 
kartı yıllık ücreti 
sorunu için topladı. 
TBB, yıllık ücreti 
savunurken, tüketici 

örgütleri karşı çıktı. 
Bunun üzerine her 
iki tarafın da çalışma 
yapması kararı alındı. 
Sanayi Bakanlığı 
toplantıda, tüketicinin 
yıllık ücrete ilişkin 
kullanabileceği 
iki hakkın kesin 
bir şekilde ortaya 
konulmasını istedi. 
İSTEYEMEYECEK 
Bu durumda 
sözleşmede eğer 
ücret ödeme hanesi 
boş bırakılmışsa kart 

kullanıcısı, yıllık 
ücret ödemeyi red
dedebilecek, ödeme 
yaptıysa da geri 
isteyebilecek. 
Sözleşmede yıllık 
ücret alınacağına 
ilişkin hüküm varsa, 
bu kez de belirlenen 
miktara bakılması 
gerekiyor. Müşteriden 
onay, alınmamışsa, 
bankanın sözleşmede 
belirlenen ücretin 
üzerinde bir rakam 
talep etme hakkı

bulunmuyor. Bu 
durumda örneğin, 
sözleşmede 5 YTL 
yıllık ücret varken, 
halen 30 YTL’ye 
kadar çıkan yıllık 
ücretin ödenmesine 
itiraz hakkı bulunu 
yor. Bu arada, eğer 
banka kart sahibine 
kredi kartına ilişkin 
sözleşme verile
memişse, Hakem 
Heyeti bankadan bu 
sözleşmeyi isteme 
hakkına sahip olacak.

Elektriğe yeni bir vergi daha mı geliyor?
KURBANLIK ve (IDfiKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Korbanlan uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

Avrupa Birliği 
burnunu şimdi de 
elektiriğe soktu. 
Kuruluş, elektrikten 
de enerji ürünleri 
kapsamında ÖTV 
alınmasını istiyor 
AVRUPA Birliği, 
elektriğin de enerji 
ürünleri kapsamında 
özel tüketim vergi
sine (ÖTV) tabi 
tutulmasını istedi. 
AB, AB Direktifleri 
çerçevesinde, 
Türkiye'de konutlarda 
kullanılan elektriğe 
asgari yüzde 1, 
sanayide kullanılan 
elektriğe ise yüzde 
0,5 oranında özel 
tüketim vergisi uygu

lanması talebinde 
bulundu. Maliye 
Bakanlığı bürokratları 
da, AB'ye uyum 
çalışmaları 
çerçevesinde özel 
Tüketim Vergisi 
uygulamasında bu 
yönde bir değişiklik 
yapılabileceğine 
belirtiyor.
ÖNERİ GÖTÜRÜGEK 
Maliye bürokratları, 
Bakan Kemal 
Unakıtan ile 
Enerji Bakanlığı'na 
'Elektrikteki % 2'lik 
TRT payı kaldırılsın 
ve TRT,bütçeden 
finanse edilsin.
Bunun yerine elek
triğe ya herhangi

bir ayrım yapılmak
sızın yüzde 
1'lik ya da sanayi 
için yüzde 0,5, 
konutlar için de 
yüzde 1 oranında 
özel tüketim vergisi

getirilsin' önerisini 
götüreceği 
belirtildi. AB'nin 
bu isteğinin pahalı 
olan enerjide 
büyük tepki toplaya
cağı belirtildi.
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PTT, bin 700 yeni personel alacak
PTT Genel Müdürü 
Osman Tural, başarılı 
bir yıl geçirdiklerini 
söyledi ve yeni 
şubeler açacaklarını 
belirtirken, yeni ele
manlar alacakları 
müjdesini de verdi. 
Geçen yıl için hedef 
(enen 200 milyon 
YTL kâra ulaştıklarını 
ifade eden Tural, 
bu kârlılığın, hizmet 
kalitesi ve çeşitli 
liğinin artırılması 
sonucu olduğunu 
vurgulayarak, şöyle 
devam etti: “Parasal 
postada yüzde 20’nin 

üzerinde artış 
sağladık. Geçen 
seneden bu seneye 
hiç zam yapmadık, 
önemli bir kâr elde 
ettik. Parasal postada 
otomasyon çalış
malarımız tamam
landı. Şu an 3 bin 37 
şubemizde otomas 
yon sistemi mevcut.” 
Bu yılkı hedeflerinin 
yaklaşık bin 700 per
sonel ahmı yapmak 
olduğunu ifade eden 
Tural, 500’ünün 
aliminin gerçekleştir
ildiğini söyledi. PTT 
Bank projesinin de

Buzullar erimesiyle 
yeni canlılar çıktı

büyük ölçüde hayata 
geçirildiğini anlatan 
Tural, bu yıl 279 PTT 
Bank rakamına 
ulaşıldığını ve yak
laşık 200 PTT Bank’ın

da proje ve inşa aşa
masında olduğunu 
söyledi. Tural, 400’ün 
üzerinde yeni PTT 
Bank planladıklarını 
da kaydetti.

Okul öncesi eğitimde 15 bin açık
Okul Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürü Remzi 
İnanlı, Türkiye'de 
bu eğitimin geciktir
ildiğini ve 15 bin 
öğretmene ihtiyaç 
olduğunu söyledi. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Okul Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürlüğü'nce 
Türkiye genelinde 
gerçekleştirilen 
bilgilendirme çalış
maları kapsamında

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 Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?

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 
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 donum arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Tüdü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. 
ŞEKER SİGORTA 

MâcîdeöZÂLP
i Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 |

ABONE ÖLÜN 
OKHOKM

Van'da toplantı 
düzenlendi. Koç 
İlköğretim Okulu'nda 
düzenlenen bil
gilendirme toplantısı
na, okul müdürleri 
ve yardımcıları 
katıldı. Okul Öncesi 
Eğitimi Genel Müdürü 
Remzi İnanlı, toplan
tıyı düzenlemekteki 
amaçlarının, yöneti
cilerle görüşmek, 
yöneticiler aracılığıy

la veliyi ve öğretmeni 
bilgilendirmek, 
eksiklikleri gidermek 
olduğunu söyledi. Bu 
amaçla, Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde 
50- 60 kişilik bir ekip 
kurulduğunu, ekip
lerin değişik tarih
lerde illeri ziyaret 
ettiğini belirten İnan
lı, bu toplantılarda il 
ve ilçelerdeki okul 
yöneticilerini biraraya 

i

i

getirdiklerini belirtti. 
Okul öncesi eğitimin, 
çocukların ilerki 
dönemlerde başarılı 
olmaları için büyük 
önem taşıdığına 
dikkat çeken İnanlı, 
gelişmiş ülkelerin, 
okul öncesi eğitime 
verdikleri önemi 
anlattı. Gelişmiş 
ülkelerde, okul önce
si eğitime çok önce
den başladığını 
ancak Türkiye'de 
bu eğitimin geciktir
ildiğini belirten İnanlı, 
halen bu alanda 
15 bin öğretmene 
ihtiyaç olduğunu 
belirtti. İnanlı şöyle 
konuştu: "Maliye 
Bakanlığı yılda 35 bin 
öğretmene kadro 
veriyor. Bunu 58 
branşa böldüğü 
nüzde biçe tabiki az 
düşüyor. Biz de bu 
açığı usta öğretici 
kadrosuyla gideri 
yoruz. Usta öğretici 
kadromuzda birinci 
önceliğimiz üniver
sitenin okul öncesi 
eğitim bölümünü 
bitirmiş ancak kadro 
alamamış öğrenci 
terdir. Bunların dışın
da ikinci sırada açık 
öğretim fakültesine 
devam eden öğrenci 
ler ile kız meslek 
liselerinin Çocuk 
Gelişimi bölümünden 
mezun olan genç 
kızları usta öğretici 
kadrosuna alıyoruz. 
Bu yıl 15 bin genç 
kızı bu alanda 
istihdam ettik."

Güney Kutbu'nda 
küresel ısınma 
nedeniyle eriyen 
buzulların altından 
şimdiye kadar bilin
meyen 19 canlı türü 
ortaya çıktı. Türü 
tehlikede olan 
canlıların ilk 
görüntüleri: 
"KÜRESEL Deniz
Yaşamı Sayımı” adlı 
proje kapsamında 
Güney Kutbu'nda, 
Belçika'nın üçte biri 
büyüklüğünde bir 
alanı tarayan bilim 
adamları, 1995 ve 
2002'de çöken 
Larsen A-B 
buzullarının bulun
duğu yerde, karanlık 
sularda binlerce yıl 
boyunca hayatta 
kalmayı başaran 19 
canlı türünü keşfetti. 
Bu canlılar arasında 
hiçbir canlıya benze
meyen 10 santimme- 
tre uzunluğundaki 
bir karides türü de 

SATILIK İNTERNET CAFE

Hürriyet Caddesi’nde 
DEVREN SATILIK 
İNTERNET CAFE

Tel : 514 26 88
0.555. 286 10 16

'Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

bulunuyor. 
Araştırmacılar, bu 
canlının karides 
olarak mı tanımlan
ması gerektiğine 
henüz karar vereme
di*. ALMAN araştırma 
gemisi Polarstern 
ile bölgeyi tarayan 
52 uzmanın başında 
bulunan Juliann
Gutt, "Şimdiye kadar 
Antarktika'nın buz 
tabakasının altındaki 
yaşamı delikler 
açarak inceleye
biliyorduk. Şimdi, 
istediğimiz yerden 
örnek alabilecek 
eşsiz bir pozis
yondayız" dedi. 
Ancak bir zamanlar 
dış dünyadan, 
üzerlerindeki 
buz tabakası 
sayesinde korunan 
bu canlıları şimdi 
penguen, balina 
ve foklara yem 
olma tehlikesi 
bekliyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bir vergi dairesinde yılda M ilin işlem yapılıyor
Türkiye'deki muhtelif 
vergi dairelerinde 
gerçekleştirilen kayıtlı 
işlemlerden yola 
çıkılarak yapılan 
bir araştırmaya göre, 
bir vergi dairesi 
servisinde yılda 
ortalama 98 bin işlem 
gerçekleştiriliyor. 
Türkiye Kamu-Sen 
Araştırma Geliştirme 
Merkezi'nin,

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Değerli Öğretmen 

arkadaşımız

Sezgin SARI’nın 
vefatı öğretmen, öğrenci 

ve personelimizi derinden 

üzmüştür. Kendisine

Allah Han rahmet, 

ailesine ve dostlarına 

başsağlığı dileriz.

Gemlik Anadolu Teknik Lisesi, 
Teknik Lise ve Endüstri Meslek 

Lisesi Müdürlüğü

Türkiye deki muhtelif 
vergi dairelerinde 
gerçekleştirilen 
kayıtlı işlemlerden 
yola çıkılarak 
yaptığı araştırmaya 
göre, bir vergi 
dairesi 
servisinde yılda 
ortalama 98 bin 
işlem gerçekleştiril! 
yor. Resmi tatil 
günleri hariç tutul

duğunda, bir 
serviste günde 
455 ayrı evrakın 
takibi ve işlemlerinin 
bitirilmesi sağlanıyor. 
Bu da ortalama 
8 kişinin çalıştığı 
serviste, memur 
başına günlük 55.6 
evrak takibi anlamı 
taşıyor. Günlük 8 
saat çalışma 
süresinin 2 saatini

ELEMAN ARANIYOR
Kredi kartı tanıtımında 

görev alacak 
BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR 
500 YTL Maaş 

Yol + SSK

0 539 251 66 55

günlük mevzuat 
takibi, mükellefe bilgi 
verme, istatistik 
hazırlama ve üst 
makamlara bilgi 
verme gibi zorunlu 
çalışmalara ayıran 
memurlar, geriye 
kalan 6 saatte ortala
ma 55.6 işlemi yap
mak zorunda kalıyor. 
Başka bir ifadeyle 
memurlar her |
6.5 dakikada, bir 
evrakla ilgili işlemi 
tamamlıyor. Vergi 
dairesinde bir 
serviste çalışan 
ortalama sekiz 
personelin bir yılda 
yaptığı işlemler 
listesi şöyle: 
"- 3 bin düzeltme, 
12 bin eki (tahsilat, 
tahakkuk, beyan
name, dilekçe) 
-15 bin resmi yazı 
ve mükellef 
yazılarına cevap 
-18 bin 500 
ödeme emri 
- 6 bin ihbarname 
- 7 bin takdire 
sevk ve ekleri 
-14 bin giden evrak 
- 8 bin Bağ-Kur 
İB formu 
(çalışanın kendisi, 
eşi çocuğu için) 
- 5 bin mükellefiyet 
yazısı, bilanço 
onayı 
(Gündemdeki K 
Belgesi) 
- Bin ödeme 
kaydedici cihaz 
(yazarkasa) levhası 
- Bin belge iptal 
tutanağı
- 4 bin vergi levhası 
(onay ve bilgi) 
- 2 bin yoklama 
- 500 haciz koyma 
- 500 haciz kaldırma 
- 500 muhasebe 
işlemi
- Toplam 98 bin 

Jşlem".

“Turizmde KDV 
indirimi kararı yok”

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
turizm sektöründe 
KDV indirimine 
ilişkin alınmış bir 
kararları bulun
madığım söyledi. 
Unakıtan, turizm 
sektöründe KDV 
indirimine gidilip 
gidilmeyeceği 
sorusu üzerine, 
"bu konuda henüz 
alınmış bir karar 
yok" açıklamasında 
bulundu.
Unakıtan, AB'nin 
'elektriğin ÖTV 
kapsamına alınması' 
isteği doğrultusun
da, TRT payının 
kaldırılarak yerine 
ÖTV'nin gelmesine 
ilişkin teklifin

3 Mart’ta ay tutulacak
Yılın ilk ay tutul
ması, 3 Mart 
Cumartesi gecesi 
yaşanacak.
Ay tutulması 
Cumartesi gecesi 
saat 23.30'da 
başlayıp 03.12'de 
son bulacak.
Ankara Üniversitesi 
Rasathanesi 
Müdürü Berahitdin. 
Albayrak, tam 
tutulma olarak 
izlenecek gök 
olayının Türkiye'nin 
her yerinden 

henüz kendisine de 
iletilmediğini 
ifade etti.
Maliye Bakanı 
geçici işçilerin 
kadroya alınmasıyla 
ilgili soruyu yanıt
larken de, buna 
yönelik çalışmanın 
daha önceden 
yapıldığını ve 
bütçeye getireceği 
yükün de hesaplara 
dahil edildiğini 
kaydetti. Unakıtan, 
Bakanlar Kurulunda 
söz konusu 
düzenlemeyle 
ilgili imzaların 
tamamlandığını 
ve tasarının 
başbakanın 
imzasına kaldığını 
söyledi.

görülebileceğini 
bildirdi.
Güneş tutulmasının 
aksine ay 
tutulmalarının 
herhangi bir gözlem 
aracı olmaksızın 
çıplak gözle 
izlenebileceğini 
belirten Albayrak, 
Türkiye'de 
izlenebilecek olan 
bir sonraki tam ay 
tutulmasının 15 
Haziran 2011'de 
gerçekleşeceğini 
ifade etti.

ELEMANLAR ARANIYOR

Bilgisayarkullanabilen 
KASİYER BAYAN ELEMAN 

Tecrübeli BAYAN garson alınacaktır. 
MÂMMA MIA PİZZERIA

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur,
istiklal Caddesi Akbank karşısı 513 53 67 GEMLİK
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Trafik canavarı 
değil kirlilik 

öldürüyor
Trafik kazalarında 
her yıl binlerce kişi 
ölüyor. Ama, ulaşım 
sadece trafik kazaları 
ile insanları öldür
müyor. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, yazdı. 
Uluslararası Çevre 
için Hekimler Birliği 
(ISDE)' nin İstanbul 
Tabip Odası tarafın
dan Türkçeye çevri
lerek yayınlanan 
‘'Ulaşım-Çevre- 
Sağlık" isimli kitap 
çığında okuduğum 
şu sözler bana çok 
ilginç geldi: 
‘'Hislerimize demir 
yolundan daha fazla 
eziyet eden bir şeyin 
icat edilmediği 
fikrine kim katılmaz 
ki? Tüm o takırtı 
tukurtularıyla trenler 
sadece ruhsuz bir 
gürültü kaynağı 
olmakla kalmaz, bir 
de cömertçe etrafa 
kurum saçar durur 
lar. Mevcut şekliyle 
demiryolu kesinlikle 
en iğrenç şeydir, 
ancak az sonra 
vagonların tüm o 
ufak tefek taşları 
engel tanımaksızın 
ezip geçecek olması 
da bütün bütün kat- 
lanılamaz bir düşün 
cedir. Gürültü ve pis 
koku yüz misli kötü 
leşmekle kalmaya
cak, zincir pranga 
tanımayan bir 
canavarın altında 
ezilecek olan yaya ve 
hayvanların sayıları 
da düzineleri bula
cak, kurum gökleri 
kaplayacak, pislik 
yeryüzünü yok ede
cek, hepsinden 
beteri de, çağımızın 
en berbat alışkanlığı 
olan seyahatlere rağ
bet dünya çapında 
çılgınca artacaktır." 
Bu sözler, 1788-1860 
yılları arasında 
henüz otomobilin

GEMLİK SİNEMA OOlSTljPrOtJr
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE 
BEYNELMİLEL

TUTKU SİNEMASI
SON OSMANLI (YANDIM ALİ)

icat edilmediği bir 
dönemde yaşayan 
Arthur Schopen 
hauer' e ait.
Elbette, söyledikleri 
içinde bugün için 
geçerli ve doğru 
olmayan ifadeler de 
var, ama ulaşımın 
sağlığımız üzerine 
olan etkilerini bun
dan 200 yıl önce bu 
kadar ayrıntılı olarak 
tanımlaması da 
oldukça şaşırtıcı. 
Ünlü filozof, ulaşımın 
hava kirliliği, gürültü 
kirliliği, trafik kaza 
lan ile psikolojik ve 
sosyal etkilerini ta o 
zaman büyük bir isa
betle tahmin etmiş. 
Otomobillerin, oto
büslerin, kamyon
ların, trenlerin, gemi
lerin, uçakların... 
bütün ulaşım araç 
larının hayatımızı 
nasıl rahatlattığını, 
nasıl kolaylaştırdı 
ğını, nasıl hızlandır 
dığını... söylemeye 
gerek yok.
Ancak, bunun bir de 
sağlığımızı ilgilendi 
ren bir faturası var. 
TRAFİK 
KİRİLİLİĞİNDEN 
ÖLÜMLER 
KAZALARI GEÇİYOR 
Trafik kazalarından 
dünyada her yıl bin
lerce insan hayatını 
kaybediyor, milyon- 
larcası yaralanıyor 
ve sakat kalıyor. 
Ülkemizde trafiğe 
verdiğimiz kurban 
sayısı 10 bin. Ama, 
ulaşım sadece trafik 
kazaları ile insanları 
öldürmüyor. Ünlü tıp 
dergisi Lancet' de 
2000 yılında yayın
lanan bir araştırmaya 
göre Fransa, Avus 
turya ve İsviçre' de 
her yıl 40 binden 
fazla insanın hava 
kirliliği yüzünden 
öldükleri ve bu ölüm
lerin yarısının trafik
ten kaynaklanan 
kirlilikten kaynaklan 
dığı bildirilmişti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Baharı rehavetsiz geçirmek elinizde
Vücut metaboliz
masının hava 
değişimine adapte 
olamamasından kay
naklanan bahar 
rehavetinin biyolojik 
rahatsızlıkları da 
tetikleyebileceği, 
baharı mutlu geçirmek 
için beslenme alışkan
lığı ve yaşam tarzına 
özen gösterilmesi, 
monotonluktan 
uzaklaşmak gerektiği 
bildirildi.
Uzmanlar, "yorgunluk, 
mutsuzluk ve çalışma 
isteğinde azalma, 
sürekli uyku hali, stres 
ve adale ağrılarıyla" 
belirti veren bahar 
yorgunluğuna karşı 
herkesin rahatça uygu
layabileceği tedavi 
yöntemleri öneriyor. 
Konuya ilişkin açıkla

Seanslar
11.30 - 14.00 • 16.30 - 20.00
14.15 - 16.30 - 20.15 
(Rezervasyon Tel : 51 3 33 21)

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 -• 20.30
(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

malar yapan Çukurova 
Üniversitesi Mediko- 
Sosyal birimi uzman
larından psikiyatr 
Sabri Yurdakul, bahar 
yorgunluğunun, 
vücut metaboliz
masının hava 

değişimine adapte 
olamamasından kay
naklandığını söyledi. 
Yurdakul, "Hava ve 
mevsim değişikliği 
insan biyoritmini olum
suz etkiler. Bahar 
mevsiminde havadaki 
elektrik yükü artar. 
Bu yük havada 
bulunan pozitif ve 
negatif yüklü iyonlar 
aracılığıyla taşınır. 
İşte bu taşıma dengesi 
bozuklukları, iklim 
değişikliği dönem
lerinde sıkça karşımıza 
çıkıyor ve ruhsal 
sıkıntılara yol açıyor" 
dedi.
Şehir hayatının, 
gürültü kirliliği, 
trafik yoğunluğu 

gibi faktörlerin etk
isiyle bahar sendromu 
riskini yükselttiğini 
belirten Yurdakul, 
bu dönemde 
beslenme ve 
yaşam tarzına dikkat 
edilmesi gerektiğini, 
aksi takdirde bu 
durumun biyolojik 
rahatsızlıkları da 
tetikleyebileceğini 
belirtti.
Yurdakul, yönetici 
konumunda çalışan, 
sorumluluğu fazla 
olanların bahar 
yorgunluğunu daha 
fazla yaşadıklarına 
dikkati çekti.
Baharı Mutlu 
Geçirmenin Yollan 
Yurdakul, 
"Yorgunluk, 
mutsuzluk, çalışma 
isteksizliği 
hissediyor, 
sürekli uyku hali, 
hafıza zayıflaması, 
sürekli sinirlilik hali, 
stres, boyun, sırt 
ve belde yoğunlaşan 
adale ağrıları 
yaşıyorsanız bahar 
yorgunusunuz. 
Ancak, 'beni bu 
havalar mahvetti* 
demeden önce 
önlem alınırsa bahan 
mutlu geçirmek son 
derece kolay" 
dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sarımsak kötü Analjezikler, erkeklerde 
tansiyonu artırabilir

düşürmüyor
kolesterolü

&

ABD'de yapılan 
bir araştırmada, 
sanılanın aksine 
çiğ sarımsak veya 
ticari özütlerinin 
kandaki kötü 
kolesterol oranını 
düşürmediği 
ortaya çıktı.
Kaliforniya'daki 
Stanford Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde 
yapılan araştırmaya 
göre, halk arasında 
çok popüler olan bu 
ürünü pazarlayan
ların açıkladığının 
aksine, sarımsak ve 
özütlerinin, insanlar
da kötü kolesterolü 
düşürücü bir etkisi 

bulunduğu yönünde 
inandırıcı bir kanıt 
bulunmuyor.
Araştırmanın başın
daki Dr Christopher 
Gardner, laboratuvar 
deneylerinin 
sarımsağın 
ezilerek "alilsin" 
denilen kokulu ve 
antibakteriyen bir 
madde haline 
getirildiğinde, 
kolesterolün oluşu
munun engellediğini 
belirtirken, insanlar 
üzerinde yapılan 
klinik deneylerde 
böyle bir sonuca 
rastlanmadığını 
kaydetti.

Aspirin başta olmak 
üzere hemen 
herkesin kullandığı 
analjeziklerin, erkek
lerde de tansiyonu 
artırabildiği ortaya 
çıktı. ABD'de yayın
lanan araştırmaya 
göre, belli dozlarda 
alındığında anal
jeziklerin tansiyonu 
yükseltme riski 
bulunuyor. 
Araştırma, yaş orta
laması 64.6 olan 16 
bin erkek arasında 4 
yıl süreyle yapıldı. 
Denekler, araştırma 
başında tansiyondan 
şikayetçi değildi. 
Araştırma, "Tylenol" 
adıyla piyasaya 
sürülen aseta- 
minofeni haftada 
6-7 kez kullanan
ların, yüksek 
tansiyon riskinin 
yüzde 34 arttığını 
gösterdi.

Düzenli şekilde 
aspirin içenlerde, 
yüksek tansiyon 
riski yüzde 26 arttı. 
Araştırma, 
"naproxene" ve 
"ibuprofen" gibi 
steroid içermeyen 
ağrı kesicilerin, 
yüksek tansiyon 
riskini yüzde 38 
artırdığını gösterdi. 
Boston'daki 
Harvard üniversitesi 
uzmanlarının 
yürüttüğü araştır
maya göre, haftada 
en az 15 adet anal
jezik hap içen 
erkeklerde ise 
yüksek tansiyon 
riski, hiç ilaç 
içmeyenlere oranla 
yüzde 48 arttı.
Uzmanlar, bu yaygın 
ağrı kesicilerin 
ihtiyatla kullanılması 
gerektiğine 
işaret ettiler.

Genetik faktörlerin 
yanı sıra yetersiz 
sıvı aliminin mey
dana getirdiği böb 
rek taşıyla ilgili yeni 
bulgular süt, yoğurt 
ve peynir gibi gıda 
ların taş oluşumunu 
artırdığı inanışını çü 
rütürken, son yıllar
da ülkenin birçok ye 
rinde yaygınlaşan te 
davi yöntemleri, has 
taların iyileşme süre 
cini hızlandırıyor. 
Keçiören Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Üroloji Klinik Şefi 
Doç. Dr. Ali Ünsal, 
yetersiz sıvı ahmın- 
da, idrarda yoğun
luğu artan kalsiyum 
ve oksalat gibi mad
delerin birleşerek 
kristal haline geldiği
ni, bu kristallerin bir
leşmesiyle de taş 
oluştuğunu anlattı. 
Ünsal, böbrek veya 
idrar yollarında 

doğuştan bir anoma 
ii veya enfeksiyon 
bulunması halinde 
ise taş oluşumunun 
daha hızlı olduğunu 
söyledi.
Ünsal, "Yıllarca süt, 
yoğurt, peynir gibi 
yüksek oranda kalsi 
yum içeren gıdaların 
taş oluşumunu 
artırdığına inanılırdı. 
Bu hastalara kesin
likle bu tür gıdalar
dan almamaları 
öğütlenirdi. Oysa 
yapılan son araştır
malar bunun yanlış 
olduğunu kanıtladı. 
Artık hastalara bu 
gıdaları yasaklama 
yoruz. Bunun yanı 
sıra, hastalarımıza 
günde 2-2.5 litre 
sıvı almalarını, 
hayvansal proteinleri 
azaltmalarını ve 
tuzsuz gıdalar 
almalarını 
öneriyoruz" dedi.
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Gemlikspor’da kazan kaynıyo

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper lige 
çıkmak hedefiyle 
birinci amatör 
kümede ilk maçını 
kendi sahasında 
galibiyetle kapayan 
Gemlikspor’da 
Ağaköy mağlu- 
biyetiylebirlikte 
sorunlar yaşanmaya

başladı.
Takımın başına 
Bedrettin Uçaner’i 
(Cabbar Hoca) 
getiren Gemlikspor 
yönetiminde Gürsu 
deplasmanında 
yaşanan olaylarla 
hedeften şaşma 
yaşandığı 
ileri sürülüyor.
Futbolcularla

hoca arasında 
yaşanan gerginliğin 
yanı sıra Ağaköy 
deplasmanında 
iki kırmızı kartla 
takımın yara 
aldığı gözlenirken 
bazı yönetim 
kurulu üyelerinin 
hocanın gönderilmesi 
için girişimlerde 
bulundukları öne 

sürülüyor. 
Futbolcular ile 
hoca arasında 
iplerin daha sezon 
başlamadan 
koptuğu ileri 
sürülürken Gemlik 
ve Gemliklilere 
her zaman ters 
gelen bir hocayla 
takımın fazla başarı 
sağlamayacağı da

Gemlikspor'u 
sevenler tarafından 
iddia edilmişti.
Bugünlerde 
yapılacak yönetim 
kurulu toplantısıyla 
su yüzüne çıkması 
beklenen sorunların 
nasıl aşılacağı 
merak edilirken 
henüz ikinci 
maçta takımın

hedefinden 
sapması ise 
hoca ile kadronun 
yetersizliğine 
bağlanıyor.
Gemlikspor 
takımının başında 
hocanın kalıp 
kalmamasına 
Başkan Faruk 
Güzel'in karar 
vermesi bekleniyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 

■

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
I
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