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Muammer Ağım ve Sahil Devlet Hastanesi’nden cep telefonu ile sıra alınabilecek

Devlet Hastanelerinde SMS'Iİ randevu sistemi
Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ahmet Güllü
Ahmet Güllü ağabeyi kaybettik.
Öğretmenlikten sonra ilk gazete ve matbaacılığa 

başladığımızda Gemlik’te ilk tanıdığın esnaflardandı 
Ahmet Güllü..

İstiklal Caddesi’nde nalburculuk yapıyordu. 
Kardeşi İbrahim ile birlikte dar ama geriye doğru 
uzun işyerinde yok yoktu.

Ne ararsanız vardı dükkanında..
Gemlik Körfez ilk çıktığı yıllarda, ağabeyimi 

tanımış, onun girişimciliğinin hayranı olmuştu.
Bu vesile ile tanıştık kendisiyle..
Daha sonra siyasi görüşlerimizde uyunca, her 

geçişte merhabamı esirgemezdim kapısından..
O, bizi küçük bürosuna davet eder ve mutlaka bir 

ikramda bulunurdu..
Küçük bürosu bir konukevi gibiydi. Sohbetine 

katılan orada mutlaka konaklardı. Koca cüssesiyle 
masasının başında oturur, genelde hesap alırdı..

Güllü ağabeyin, bürosu, genel siyasetin, 
Gemlik’in durumunun, memleketin halinin konuşul
duğu bir fikir platformu gibiydi..

Atatürk ve İsmet Paşa hayranı olması yanında 
Atatürk çizgisinden koptu diye rahmetli Celal 
Bayar’a kızardı.

Giyimiyle konuşmasıyla, hoş sohbetliğiyle gön
lüme taht kurmuş, saygı duyduğum bir büyüğümdü.

Eşini kaybettikten, işten elini kolunu çektikten 
sonra fırsatını buldukça gezilere katılırdı.

Dostlarıyla hep beraber olmayı severdi. Ticaret 
Odası Lokali’nin müdavimiydi. Cebinden eksik 
etmediği şekerleriyle çocukları mutlu etmeyi de bilir
di.

Güllü ağabeyin ölümünü geç öğrendim. Cenaze 
sine de katılamadım. Bir dost, bir ağabey bir gönül 
adamını yitirdik. Mezarı ışık dolsun»

Hastaların sıra almak için çok erken 
saatlerde hastanelere gidip kuyruklarda 
sıra beklemelerine gerek kalmadı. 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
ve Sahil Devlet Hastanesi’nde deneme 
çalışmaları tamamlanan SMS sistemi 
ile randevu hizmeti bugün başlıyor. 
Turkcell hatlı cep telefonunuzdan mesaj 
çekerek istediğiniz doktordan sıra ala
bileceksiniz. İlgililer, SMS li randevu sis
teminin oturmasıyla erken saatlerde 
sıra almak için bekleme sorununun 
çözüleceğini belirttiler.
Kadri GÜLER’in haberi sayfa 3’de

Anavatan Partisi 9. olağan ilçe kongresinde seçimlere tek liste ile gidildi

Ferhat Kurt güven tazeledi
Anavatan Partisi Gemlik 9.ncu olağan İlçe Kongresinde 
tek liste ile gidilen seçimde Ferhat Kurt yeniden başkan 
lığa seçildi. 276 delegeden 225’inin katıldığı kongrede 
konuşan Ferhat Kurt, tüm yurtta olduğu gibi Gemlik'te 
de eski günlerine dönen parti olacaklarını söyledi. 3’de

Ahmet 
Güllü 
vefat etti

Gemlik’in eski tanınmış tüccarlarından Ahmet Güllü geçirdiği 
kalp krizi sonucu vefat etti. Geçtiğimiz hafta cuma günü 
Orhangazi Dutluca Köyü’ndeki evinin bahçesindeki 
çiçeklerin bakımını yaptığı sırade kalp krizi geçiren 
Ahmet Güllü yaşama veda etti.
Uzun yıllar CHP ile Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu 
üyeliği yapan Güllü, çevresinde “Ağabey” olarak tanınırdı. 
Ahmet Güllü'nün cenazesi cumartesi günü doğduğu 
köyde ikindi namazından sonra toprağa verildl, _
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- Buluşma
Eski İstanbul Eminönü Belediye Başkanı Lütfü Kibiroğlu, SP İlçe Teşkilatını ziyaret etti. 

Kibiroğlu, AKP hükümeti ekonomisini havuça benzetti.

Gürhan ÇETİNKAYA “Havuç yerin altına doğru büyür”
içinde bulunduğumuz ahval ve 

şeraitten kurtulmak için
» 14 Nisan'da Ankara'ya..
Türkiye'nin sosyo-ekonomik politikaları 

iflas etmiş durumda.
Toplumsal dengeler gün geçtikçe daha 

da bozuluyor.
Gelir dağılımında adalet hak getire.
Eğitim sistemi gözünü para bürümüş 

din baronlarının kucağında.
Sağlık desen ona keza..
Türkiye'nin temelini oluşturan kuram

ların tümünü birden dinamitlemek herhalde 
böyle bir şey.

İktidara sıkı sıkı tutunmak ve geleceğe 
dönük siyasal ve düşünsel projeleri yaşa
ma geçirmek kaygısıyla ipler ABD ve 
AB'nin eline verilmiş.

Dayatılan ılımlı İslam modeline balıkla
ma atlanmış.

Ne bahasına olursa olsun gereklerini 
yerine getirmenin kılıfları aranıyor.

Yıllardan bu yana kaşınan ve şimdi 
önümüze yeniden konulan Ermeni 
Meselesi'ne karşı dimdik bir duruş ne yazık 
ki gösterilememiş,hala da gösterilemiyor.

Gerçek bir dayanağı olmayan yüzeysel 
nedenlerle ülkemizin içi karıştırılıyor. Dış 
dünyadaki itibarına gölge düşürülüyor.

Oysa Türkiye, siyasal sosyal,doğal kay
naklar ve ekonomik güç açısından kimseye 
boyun eğmeyecek nitelikte değil mi?

Ne yazık ki' bireysel ve sığ düşünceli 
"profil" gerçek Türkiye'yi dışarıya 
anlatamıyor.

Türkiye siyasal ve dinsel nitelikli kısır iç 
çekişmeleri ve kıskançlıkları bir kenara 
bırakıp da Atatürk'ün Milli Siyaset yolun
dan gitse bir çok sorunu çözecek.

Atatürk ulusal siyasetini şu sözlerle 
anlatır:

"Bizim aydın ve uygulanır gördüğümüz 
siyasi meslek ulusal siyasettir.Ulusal 
siyaset dediğim zaman kastettiğim anlam 
şudur:

Ulusal sınırlarımızın içinde,herşeyden 
önce kendi gücümüze dayanarak,ulus ve 
ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındır
lığına çalışmak,gelişigüzel büyük emeller 
peşinde ulusu oyalamamak ve zarara 
uğratmamak,uygarlık dünyasından uygar
lıklı ve insanca muamele ,karşılıklı dostluk 
beklemek."

Belki de son kırk elli yıldır uygulanan 
siyasal yöntemler tümüyle ulu önderin 
"ulusal siyasef'anlayışına ters. Terslik ve 
zıtlaşma ülkeye yarar sağlamıyor.

Önemli olan;
Cumhuriyet'in ilkeleri ışığında, laik, 

demokratik uygarlık yolunu akıllı ve akılcı 
düşünce sistemi ile izlemek. Bu yola 
bölücülük ve irtica takozlarının konmasına 
izin vermemek,zemin hazırlamamak.

Onun için de....Toplumsal 
duyarlılıklara katılmak..

Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşlığı 
Kimliğini Onur Duyarak Taşıyanlar için 
ADD Genel Merkezi ve diğer birçok kuruluş 
tarafından düzenlenen 14 Nisan 2007 Cu 
martesi günü Ankara'da yapılacak miting 
iyi bir fırsat..

Bağımsız, Demokratik, Laik, Sosyal, 
Halkçı bir Hukuk Devleti'nin kesintiye uğra
maması için bu önemli çağrıya uymak ve 
destek vermek şart..

Seyfettin SEKERSÖZ
Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatını ziyaret» 
eden eski İstanbul 
Eminönü Belediye 
Başkanı Lütfü 
Kibiroğlu, 
AKP hükümeti 
ekonomisini 
havuça benzeterek 
"Havuç yerin dibine 
doğru büyür, üstüne 
doğru büyümez. 
Bunu da yerin 
altındakiler yiyip 
bitiriyor, bize bir 
şey kalmıyor" dedi. 
İlçe Teşkilatının 
kahvaltılı toplantısın
da açıklama yapan 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
60 ilde halka yakın 
ilişkiler içinde çok 
iyi çalışmalar 
başlattıklarını 
belirterek, "Saadet 
Partisi olarak iktidar 
hamlesi başlattık. 
Tüm ülke taranıyor 
ve insanımıza 
bugünkü hükümetin 
verdiği zararlar 
anlatılıyor, Milli 
Görüş önümüzdeki 
seçimlerde mutlaka 
iktidara gelecektir" 
dedi.
Toplantının konuğu 
Lütfü Kibiroğlu, 
partili üyelere 
yaptığı konuşmada, 
54. Hükümet 
döneminin
Başbakanı Necmettin 
Erbakan zamanında 
çiftçinin, memurun, 
esnafın, emeklinin 
ve toplumun diğer 
bütün kesimlerinin 
milli gelirden hak 
ettikleri payı aldık
larını söyledi.
Kibiroğlu, yaptığı 
konuşmada "Bu 
günkü AKP hükümeti 
gibi, bu gelirleri 
faiz adı altında 
rantiyeciye peşkeş 
çekmemiştir. İktidar 
olduğumuz taktirde; 
mutlaka havuz

sistemini yeniden 
hayata geçirecek, 
paradan para 
kazanan rantiyeci 
kesime dur 
diyeceğiz" dedi. 
AHLAK 
ÇÖKMÜŞTÜR 
Ahlaki ve manevi 
değerlerin de 
tahribatının üzülerek 
gözlendiğine dikkat 
çeken Kibiroğlu, 
"Bu tahribat tahmin 
edilemeyen 
seviyelere ulaşmıştır. 
Hırsızlık, kapkaççılık 
ve ahlaki çöküntü 
her gün daha da 
artmaktadır.
Yine üzüldüğümüz 
konulardan biri, 
uyuşturucu kullanım 
yaşının ortaokul, 
sigara kullanım 
yaşının da ilk 
okul seviyesine 
inmesidir" 
şeklinde konuştu. 
Çiftçinin başta 
gübre ve mazotu 
alacak gücünü 
kaybettiğini ifade 
eden Lütfü Kibiroğlu, 
Fmdık, Pamuk, 
Şeker Pancarı, 
Tahıl ve diğer zirai 
ve hayvan yetiştirici
lerinin büyük maddi 
zarar içinde olduk
larım ve çaresizlikten 
tek kurtarıcı olarak 
Saadet Partisi’nin 
iktidara gelmesini 
istediklerini söyledi. 
HAVUÇ EKONOMİSİ 
Başbakan'ın

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE 
Tel: 513 96 83 GEMLİK

yaptığı açıklamada; 
Türkiye'nin yüzde 
9,9 büyüme ile 
dünya rekoru 
kırdığını söylemesine 
de açıklık getiren 
Kibiroğlu, "Biz buna 
havuç ekonomisi 
diyoruz. Ne için 
havuç ekonomisi 
diyoruz, çünkü 
havuç yerin altına 
doğru büyür, üstüne 
doğru büyümez. 
Bunu da yerin 
altındakiler yiyip, 
bitiriyor, bize bir 
şey kalmıyor" dedi. 
Esnafın halinin ise 
artık konuşulamaz 
durumda kötü 
olduğunun altını 
çizen Kibiroğlu, 
bunun en büyük 
örneği olarak 
mantar gibi kurulan 
yabancı ortaklı 
büyük marketler 
olduğunu söyledi. 
MİLLETİ 
KÖLELEŞTİRE 
ÇEKLER 
Eğitimden, sağlığa, 
tarımdan ticarete, 
iç politikadan dış

politikaya kadar 
neye el atıldıysa elde 
kaldığını öne süren 
Kibiroğlu, "Şimdi 
bunlar seçimlerde 
halka ne diyecekler. 
Diyecekleri belli, 
Gumhurbaş 
kanlığını da aldık, 
artık önümüzde 
hiçbir engel 
kalmadı.
Bizi tek başımıza 
yine iktidar 
ederseniz, 2002 
yılında size vermiş 
olduğumuz bütün 
sözleri yerine getire
ceğiz diyecekler. 
Şunun altını çizerek 
söylüyorum ki; bu 
seçimler Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin 
en önemli seçim
leridir, ya onurumu
zla var olacağız yada 
Allah korusun 
bu milleti 
köleleştirecekler. 
Vatandaş artık 
AKP'ye güvenmiyor 
ve ilk seçimde bu 
iktidara dersini 
verecektir" şeklinde 
konuştu.

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 

CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN' 
ÇEKİNMEYEN KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN 

TSK ELELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL 

Tel: 0.312 43199 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr

r tQemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.coiTj
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Muammer Ağım ve Sahil Devlet Hastanesi’nden cep telefonu ile sıra alınabilecek

Devlet Hastanelerinde SMS’li randevu sistemi
YazıYORUM

Kadri ĞÜLER
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet . 
Hastanesi ile Sahil 
Devlet Hastanesi’nde 
hastalar bundan 
böyle cep telefon
larından SMS çağrı 
aracılığıyla istedikleri 
doktordan sıra 
alabilecek.
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
yetkililerinden 
aldığımız bilgilere 
göre deneme çalış
maları tamamlanan 
SMS sistemi ile 
sıra alma hizmetine 
bugün başlandı. 
SİSTEM NASIL 
ÇALIŞACAK 

Anavatan Partisi 9. olağan ilçe kongresinde seçimlere tek liste ile gidildi

Ferhat Kurt güven tazeledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Anavatan Partisi 
Gemlik 9.ncu olağan 
İlçe Kongresinde 
tek liste ile gidilen 
seçimdewFerhat 
Kurt yeniden 
başkanlığa seçildi. 
Bayraktar 2 Düğün 
Salonu’nda yapılan 
kongrede salonu 
misafirlerin doldur
duğu gözlenirken, 
276 delegeden 
225'inin katıldığı 
seçimde Ferhat Kurt 
başkanlığında 
15 kişilik Anavatan 
Partisi Gemlik İlçe 
yönetimi belirlendi. 
Anavatan Partisi 
Genel Başkan 
Yardımcısı ve MKYK 
üyesi Cenk Tunçsiper 
ile eski bakanlardan 
ilhan Aşkın ve eski 
Milletvekili Ertuğrul 
Ünlü, il Başkanı 
Orhan Efe'nin de 
katıldığı kongreye 
Bursa ilçe 
başkanları da katıldı. 
Divan başkanlığını 
Ertuğrul Ûnlü’nün 
yaptığı kongrede 
katipliklere Orhan - 
Efe, Mahir Önürmen, 
Ertuğrul Yavuz ve 
Cahit Arol getirildi. 
Kongrede faaliyet 
raporu okunarak 
delegeler tarafından 
kabul edildi.
Anavatan'ın seçim 
kaybetmesinin birinci 
nedenlerinden olan 
illerde yabancı kişi
leri aday gösterme 
hevesinin bundan 
sonra yaşanmaya
cağını söyleyen

Hastaların sıra almak 
için çok erken 
saatlerde hastane 
lerde sıra kuyruk
larında beklemelerine 
karşın hasta 
sayısının çok olması 
hastaların aynı gün 
muayene olama
maları yakınmalara 
neden oluyordu. 
Bu sorunu çözmek 
için cep telefonlarının 
çağrı hattı olan 
SMS ile geliştirilen 
bir sistem uygula
maya konuldu. 
SMS sistemi ile sıra 
almak isteyen hasta
lar, Turkcell hatlı cep 
telefonlarının mesaj 
bölümüne aralarında

Cenk Tunçsiper, yap
tığı konuşmada par
tiyi her zaman ayakta 
tutan il olan Bursa'ya 
teşekkür etti.
İl Başkanı Orhan 
Efe'de yaptığı konuş
mada şevk ve inançla 
iktidara yürüdüklerini 
belirterek, "Bize 
sesiniz soluğunuz 
çıkmıyor diyorlar, 
Türkiye'nin en mağ
dur genel başkanı ve 
hakları kısıtlanmış 
partisi biziz. AKP 
diyorlar, değil, aldı 
kaçtı parçaladı partisi 

birer boşluk 
bırakarak sırasıyla 
hastane kodu (125) 
11 haneli T.C. kimlik 
nosu veya hasta kart 
nosunu yazacak. 
Daha sonra randevu 
almak istediği bölüm 
ve tercih ettiği dok
torun adını yazacak. 
Bu mesajı 3443’e 
gönderecek.
Sistem bir süre sonra 
hastaya mesaj olarak 
saat kaçta muayene 
olacağını ve 
numarasının kaç 
olduğunu bildirecek. 
Hasta belirtilen 
saatten önce hastane 
ye giderek muayene 
olacağı bölümün sıra 

oldular. Devletten 
aldığı paralarla 
iktidara gel eri bir 
partiyi halkımız 
iktidardan 
indirecektir" dedi. 
Yapılan seçimlerde 
ikinci kez başkanlığa 
seçilen Ferhat 
Kurt, delegelerine 
teşekkür ederken, 
tüm yurtta olduğu 
gibi Gemlik'te de 
eski günlerine 
dönen parti olacak
larını söyledi.
Ferhat Kurt'un baş 
kanığındaki Gemlik 

numarasını hastane
den alacak ve sırasını 
bekleyecek. Bu sis
temin otûrmasıyla 
erken saatlerde sıra 
almak için bekleme 
lerin azalacağını 
belirten ilgililer, çağrı 
sistemi ile sıra almak 
istemeyenlerin yine 
hastane hasta kabul 
girişlerinden sıra 
alabileceklerini 
bildirdiler.
Bugünden başlayan 
uygulama ile her 
doktorun bakacağı 
hastanın yarısı 
SMS sistemi ile 
kalanı hastaneden 
sıraya girerek 
alınacak.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Büyüklere masallar....

Anavatan Partisi İlçe 
yönetimine şu 
isimlerden'oluştu.
1- Ferhat Kurt
2- İsmail Beki,
3- Mustafa Kaynatma,
4- Engin Kökçam
5- özgür Seferoğlu
6- Hülya Göçmez,
7- Adnan Tekkeş,
8- Adem Kaya,
9- İbrahim Aşan, 
10-lbrahim Karaaslan, 
11- Ersin Kahraman, 
12- Lütfü Oktay,
13- Ümit Yüksel,
14- B.Mehmet Işboğa, 
15- Abbas Şahin.

Bir varmış, bir yokmuş... Çok uzaklarda 
büyük bir ülke varmış...

Bu ülke uzun zamanlardır yokluk ve sıkın tı 
içinde imiş ama halkı haline şükredip, mutlu 
ve mesut yaşamaya çalışırmış.

Bu ülkeyi kuran ve ona çok iyi yönler 
gösteren büyük adamdan sonra her şey 
yavaş yavaş kötüye gitmeye başlamış.. 
Bütün dünyada seçim diye bilinen bir şeyi 
evirip çevirip, kendilerine uydurup, her şeyi 
bozulmasına yol açmışlar.. Ülkede kargaşa 
başlamış..

Gel zaman git zaman bu ülkede eğitimsiz 
ama ağzı iyi laf yapan, sesi gür, tavrı sert, 
zamanında futbol oynamış bir delikanlıyı 
statlarda görenler, kahvehanelerde dinle 
yenler, parti kongrelerinde iriliğinden 
korkanlar baştaki o zamanki sadrazama 
bunu şehriemin (Belediye başkanı) yap iyi 
olur demişler. O da elimi iyi öpüyor olsun 
demiş...

Demesine demişte daha aradan bir iki yıl 
geçmeden bu genç palazlanmış, Sadra zam- 
lığa gözünü dikmiş. Şu ihtiyarı düşürelim, 
iktidarı aramızda pay ederiz diye birkaç 
arkadaşını toplamış... Ve dediklerini yap
mışlar..
Zaten ihtiyarında bir çok suçu ve sadra 

zamken yürüttüğü bir trilyon liralık suçtan 
dolayı ceza alması da varmış..

Genç sadrazam önce kendine bir vekilharç 
seçmiş.. Kısa boylu ama kurnaz, saman 
altından su yürüten bu vekilharç mısırlı 
yumurta yemeyi çok sever, kaçak ev yap
maya bayılırmış..*

Sadrazam yumurtadan çıkıp kabuğunu 
beğenmeyen misali kızlarını ve oğlunu 
gavur ülkelerinde okutmaya başlamış. 
Gavur ülkelerinde okumak çok pahalı 
olduğunu söyleyenlere “ Orada benim tüc
cardan dostum var o okutuyor” diye cevap 
verirmiş te, herkes işin aslını bilir, bunu 
külahıma anlat dermiş..

Harcamalar o kadar artmış ki .hâzinedeki 
para kafi gelmeyince, memleketteki arsalar 
topraklar, bankalar, fabrikalar, benzinlikler 
birer birer ucuz pahalı elden çıkarılmaya 
başlamış. Batan tüccarın malları, baba 
mirası yiyen hayırsız evlat gibi, halkına iyi 
oluyor, bakın paralar geliyor diye nutuklar 
atıp, ne olduğunu anlamayan garibanların 
gözlerini, evlerine seçim zamanı verilen 1 
kilo pirinç, iki kilo yağ ve sabunla kapatıl
maya çalışılırmış.. Bu garibanlarda bunları 
görüp, birde Allah için bana oy verin deyin 
ce kör kör gidip oylarını verirlermiş.

Sadrazam yağı -pirinci dağıtırmış ama 
bazen de halkına kızar ,onlara küfreder, 
“ananı al git” der “konuşturmayın şu man 
yağı” diye homurdanırmış.
Bazen de boş bulunur Sayın der, kelle he 
sabi yapıp, askerlik yatma yeri değil diye 
rek, bütün bu ülke için ölmüş şehitlerin 
ailelerinin kalbini kırarmış.

Alimlere - bilginlere, askeriyeye kıymet 
vermez görünür, inadına inadına üzerlerine 
gitmekten zevk alırmış. Etrafındaki yiyicilerin 
senden büyük yok, Allah sana yürü ya 
kulum” dedi lafına kanıp yanlış yönlere git 
meye başlamış, öyle ki gariban halk Sadra 
zamın 24 yaşındaki oğlunun katır yükü altın 
verip gemi almasını bile anlayamamışlar, 
bön bön bakıp biri birlerinin kuyusunu kazı 
yorlarmış. Sadrazam bir zaman sonra bak
mış ki kesesi dolgun, yüzü solgun olmuş, 
İçinden Yeter artık ben Hakan olacağım, 
aldıklarım yeter artık, doydum, biraz da ben
den sonrakiler doysun diye düşünmüş..

Masalın devamı daha sonraki yazımızda 
okuyacaksınız. Sonu hayırlı olsun diyinr..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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DYP’li kadınların Gemlik çıkarması
Elif ESMEN
Doğru Yol Partisi 
Kadın Kolları Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ayşe Şaylı ile birlikte 
Bursa Kadın Kolları 
Koordinatörü Gülşeh 
Doyuran, il Kadın 
Kolları Başkanı 
Müjgan Tatar, Kadın 
dan Sorumlu Başkan 
Füsun Yaşar ve tüm 
İlçe Kadın Kolları 
Teşkilatları, Gemlik'e 
gelerek İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Safi 
ye Çevik ve yönetimi
ni ziyaret etti. 
Kadının siyasette da 
ha aktif hale gelebil 

mesi için yaptıkları 
toplantıları Bursa'da 
da sürdürdükleri 
söyleyen DYP Kadın 
Kolları Genel Başkan 
Yardımcısı Ayşe 
Şaylı, Bursa ve tüm 
ilçe kadın kollarıyla 
bir araya gelerek 
toplantı yaptıklarını 
söyledi.
Bursa'da yapılan 
toplantının ardından 
ilk olarak Gemlik'e 
gelerek DYP Kadın 
Kolları Başkanı Safi 
ye Çevik'i ziyaret 
ettiklerini ve çalış
maları taktirle karşıla 
dıklarını belirten 
Şaylı, "Başarıların 

devamını 
diliyoruz" dedi. 
Bursa ve ilçelerden 
gelen DYP Kadın 
Kollarında görevli 
bayanları ağırlayan 
Başkan SafiyewÇevik, 
gelen misafirlere ev 
sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyduğunu 
söyledi. Çevik, 
"Partimizi çok seviyo 
ruz; yeri geliyor evle 
timizi, işlerimizi ihmal 
ediyor partimiz için 
canla başla çahşıyo 
ruz. Birleşmek, bera 
ber olmak bizleri güç 
lendiriyor. Kadının 
gücünü göstermeye 
başladık. Artık merdi
venlerden çıkıyoruz. 
Daha da üstlere 
çıkarak kadınında 
var olduğunu 
göstereceğiz" dedi. 
Kader ve Yerel 
Gündem 21 ile,birlikte 
devam eden çalışma 
larında olumlu sonuç 
lar verdiğini belirten 
DYP Kadın Kolları 
Genel Başkan Yardım 
cısı Ayşe Şaylı,

"El birliği ile önemli 
işlere imzalar atılmak
tadır. Gemlik teşki
latının çalışmalarını 
takip ediyoruz. 
Sonuçları bizleri 
çok memnun ediyor. 
Kadın olarak bizler 
inançla, kararlılıkla 
sorumluluklarımızı 
yerine getiriyoruz. 
Başörtüsü gibi mane 
vi değerleri kullan
mak yerine projelerle 
bilinçli şekilde 
yolumuza devam

ediyoruz" dedi. 
Ülkemizdeki kadın 
sorununa da değinen 
Şaylı, "Doğudaki 
kadınla Batıdaki 
kadınların sorunları 
arasında dağlar kadar 
fark bulunmaktadır. 
Doğudaki kadın kim
lik savaşı verirken 
batıdaki kadın var 
olabilmeye çalışıyor. 
Tüm kadınlarımızın 
'artık ben de varım' 
diyerek sesini 
yükseltmesi

gerekmektedir" 
dedi.
DYP İlçe kadın 
Kollarına yaptıkları 
ziyaretten memnun 
kaldıklarını belirten 
DYP'li kadın 
kurmaylar Gemlik'i 
de gezme fırsatı 
buldular. DYP'yi 
bayanlar çay 
bahçesinde çay 
içtiler, ardından 
balık yedikten 
sonra Gemlik’ten 
ayrıldılar.

Belediye Kültür Merkezi’nde küçük öğrencilerden Türk Sanat Müziği ziyafeti

Aykent Çocuk Korosu’ndan muhteşem konser
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Çocuk 
Korusu’nun hazır
layıp sunduğu Türk 
Sanat Müziği konseri 
beğeni ile izlendi. 
Geçtiğimiz hafta 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen Türk 
Sanat Müziği 
Konserine İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Okul yöneticileri ve 
öğretmenleri ile 
veliler katıldılar. 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Korusu 
enstrümanlarının 
eşliğinde Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müzik Öğretmeni 
Murat Onat’ın 
hazırladığı konser 
iki bölümden oluştu. 
Birinci bölümde 

nihavent makamında 
şarkılar seslendirildi. 
Konser saz sanatçı 
larının nihavent 
peşrevi, Zeki 
Duygulu’nun yörük 
semayisi “Ayrıldı 
Gönül Şimdi Yine 
Bir Tek eşinden” ile 
devam eden konser 
de Ossan Nihat 
Akın’ın “Bir İhtimal 
Daha var O da Ölmek 
mi Dersin” 
K. Ali Rıza Bey- Ö. 
Bedrettin Uşakh’mn 
“Yıldızların Altında”, 
Muhlis Selaattin 
Ezgi’nin “Hatırla 
Ey Peri”, Yıldırım 
Gürses’in
“Kırık Kalp”, İsa 
Coşkuner’in” 
Gözlerini Gözlerim 
den ayırma hiç Ne 
olur?”, Erdinç 
Çelikkol, Mustafa 
Tüngemen’in “Ne 
olursun”, Ali Ulvi 
Baradan’ın “Yemeni 

Bağlamış Telli Başı 
na” adlı eserleri koro 
olarak seslendirildi. 
Bu arada Güldem 
Akpınaroğlu adlı 
öğrenci “Ellerim 
Böyle Boş boş 
mu Kalacaktı” 
Tübe Çaldır adlı 
öğrenci “Hatıralar 
Sarmış” Okul öğret
meni Olcay Öner 
“Ağla Gitar”, Buse 
Asena Kara da 
“Rüya Gibi”şarkıları 
solo olarak 
seslendirdiler. 
Konserin ikinci 
bölümünde ise Rast, 
Acem Kürdi ve Uşşak 
eserler seslendirildi. 
Konser, dinleyenlerce 
büyük beğeni 
ile izlendi.
Konser sonunda 
konuşap Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, Aykent 
ilköğretim Okulu’nun 
her geçen gün daha 
güzele ve başarıya 
imza attığını, 
Gemlik’te okullar 
arasında ilk kez 
çocuklardan oluşan 
bir Türk Sanat Müziği 
Korusu’nun kurul
duğunu söyledi. 
Sazlarıyla koroya 
destek veren 
Belediye Sanat ve „

Kültür Derneği 
üyelerine ve müzik 
öğretmenleri Murat 
Onat’a teşekkür etti. 
Daha sonra söz alan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül de koroyu 
hazırlayan öğretmen 
ve katılan öğrencilere 

teşekkür ederek, 
geleceğin sanatçıla 
rının bugünlerden 
yetişmeye 
başladığını söyledi. 
RESİM SERGİSİ 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
tarafından düzenle

nen Türk Sanat 
Müziği Konser 
Salonu giriş 
bölümünde okul 
öğrencilerinin yıl 
içinde yaptığı 
resimler de konsere 
gelenlere hazırlanan 
bir sergi ile-tanıtıldı.



2 Nisan 200.7 Pazartesi Sayta 5

Marmara Bölge Yelken Yarışlarında Gemlik Yelken Kulübü sporcuları Optimist dalında ilk beş sırayı paylaştılar.

Yelken yarışlarında Gemlik’in gururu oldular
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te ilk kez 
yapılan Marmara 
Bölge Yelken 
Yarışlarında Gemlik 
Yelken Kulübü 
sporcuları büyük 
başarı göstererek 
Optimist dalında 
ilk beş sırayı 
paylaştılar. 
Cuma günü start alan 
ve 8 yarış planlanan 
Bölge Yarışmasında 
havanın esintili 
olmaması nedeniyle 
ilk gün sadece 
2 yarış yapılabildi. 
Cumartesi ve Pazar 
günü yine havanın 
esintili olmaması 
nedeniyle tekneler 
denize çıkarılamazken 
iki yarış üzerinden 
derece alanlar 
belirlendi.
Kayıkhane Yelken 
Kulübü önünde 
düzenlenen madalya 
törenine Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut katılırken, 
sponsor Borçelik'i 
temsilen Borusan 
Genel Müdür Yardım 
cısı Özgür Soy, 
Yelken Federasyonu 
Bursa il Şube Müdürü 
Hazma Çelik île"’ 
konuk ekip 
sporcuları, aileler ve 
vatandaşlar katıldı, 
iki yıl önce kurulan ve 
gittikleri yarışlarda 
madalya toplamaya 
başlayan Antrenör 
Önder Cesur'un 
talebeleri Gemlik'te 
yapılan erkekler 
yarışmalarının 
ilk beş sırasını 
alarak yarınlara 
bizde varız dediler. 
Bayanlarda ise guru
rumuz olan Tuğba 
Öksüz yine birincilik 
madalyası alırken, 
Laser'de ilk kez Gem 
lik'ten sporcular 
dereceye girmeyi 
başardılar.
Gemlikliler olarak 
düzenlenen yarış
madan sevinç 
duyduklarını söyleyen 
Belediye Başkanı 
ve Yelken Kulübü 
Başkanı Mehmet 
Turgut, madalyaları 
Gemlikli sporcuların 
almasından da 
son derece mutluluk 
duyduğunu belirtti. 
Sponsor Borçelik'e 
teşekkür eden Turgut, 
sporcu ailelerine, 
başarı gösteren 
sporculara ve 
hocalarına ayrıca 
teşekkür ederken, 
bu başarının önce 
yurt içinde daha 
sonra da yurt dışında

katılabilecekleri 
yarışmalarda tekrarla
malarını diledi.
MADALYALAR 
GEMLİK’İN OLDU 
OPTİMİST
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit'in 
madalyalarını 
verdiği Optimist 
yarışmasında 
1. Furkan Temir, 
2. Murat Samsun, 
3.Tuğba Öksüz, 
4. Haşan Sal," 
5. Bahadır Arabalı 
oldu.
BAYANLAR
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
madalyalarını verdiği 
bayanlarda Gemlik’in 
gururu Tuğba Öksüz 
yine birinci olurken 
ikinciliği Tekirdağ 
kulübünden 
Busenur Tırpancı, 
üçüncülüğü ise 
Bandırma Kulübü’n 
den Ezgi Eren aldı. 
LASER 4.7 
GENEL
Yelken Federasyonu 
İl Şube Müdürü 
Hamza Çelik'in 
madalyalarını verdiği 
Laser 4.7 klasmanı 
genel yarışmasında 
birinciliği Karabiga 
Kulübü’nden Cemal 
Tüfekçi alırken 
ikinciliği Tekirdağ 
Kulübünden Ceyhan 
İleri, üçüncülüğü de 
yine Tekirdağ 
Kulübü’nden 
Egehan Çetinel aldı. 
LASER RADİAL 
GENEL
Borusan Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür 
Soy'un madalyalarını 
verdiği Laser Radial 
klasmanında 
birinciliği Çanakkale 
Kulübünden özgür 
Akansel alırken 
bu tür yarışmalarda 

’ ilk kez bir Gemlikli ’ 

Osman Çam ikinci 
Tekirdağ Kulübünden 
Hakan Şahin'de 
üçüncü oldu.
GENÇLER
Yelken Federasyonu 
Refik Akçabay'ın 
madalyalarını verdiği 
gençler klasmanında 
birinciliği Gemlik 
Yelken Kulübü’nden 
Osman Çam, 
ikinciliği Çanakkale 
Kulübü’nden 
Özgün Demir ve 
üçüncülüğü 
Bandırma Kulübün 
den Azmihan 
Göknar aldı.
LASER 
STANDART 
GENEL 
Bu klasmanda 
yapılan ve madalyala 
rını Liman Başkanı 
Harun Özmaden'in 
verdiği yarışmanın 
birinciliğini Tekirdağ

Kulübünden Çağrı 
Türe, ikinciliği de 
Çanakkale 
Kulübünden
Evrim Afacan aldı. 
Takımların antrenör

lerine ve yöneticiler
ine katılım belgeleri 
verilirken, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tüm sporcu 
ile yöneticilere

içinde Gemlik'i 
tanıtan 
tişört, şapka ve 
tanıtıcı broşürler 
bulunan torbalar 
hediye etti.
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Bursa’da 8, Umut te Bursa için omuz omuza

Bursa’da, 01*07 
Nisan Kanser Haftası 
etkinlikleri kapsamın
da, bazı sağlık 
dernekleri tarafından 
"8. Umut ve 
Savaşım Yürüyüşü" 
gerçekleştirildi. 
Heykel Caddesi'nde 
bulunan Atatürk Anıtı 
önünde toplanan 
katılımcılar, İstiklal 
Marşı ve saygı 
duruşunun ardından, 
Şehreküstü Üstgeçi- 
ti'ne kadar yürüdü. 
Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş 
Kurumu Bursa 
Şube Başkanı Betül 
Sevinir, yaptığı açık
lamada, kanserin 
yenilebilir bir 
hastalık olduğunu 
söyledi. Sevinir, 
Kanser Haftası nede 
niyle hafta boyunca 
birçok etkinlik yapa 
caklarına dikkat çe 

kerek, "Vatandaşları 
mızın daha çok bil
gilenmesi için birçok 
toplantılar yapacağız. 
Hedefimiz kanserin 
korunabilir, önlene 
bilir ve iyileşebilir bir 
hastalık olduğunu 
kanıtlamak. Bugün 
bunun için yürüyüş 
yapıyoruz. Valilik, 
Büyükşehir Belediye 
si ve Uludağ Üniver
sitesi öğretim üyele 
rinden destek aldık.

Yürüyüşümüz sem
boliktir ama ilerleyen 
yıllarda daha çok 
katılımcı bekliyoruz" 
diye konuştu. 
Türk Kanser Araştır 
ma ve Savaş Kuru 
mu, Bursa Kanserle 
Savaş Vakfı, Onko 
day ve Bursa 
Lösemili Çocuklara 
Yardım Derneği'nden 
oluşan grup, 
yürüyüşün ardından 
dağıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, AK 
Parti'nin Bursa 
Milletvekilleri ve il 
başkanı ile 3. hizmet 
yılının değerlendirme 
sini yaparak, 2007 
yılındaki yatırımlar 
hakkında bilgi alış 
verişinde bulundu. 
İskender Efendi 
Müze Restoran'daki 
toplantıya şehir 
dışında olan Sedat 
Kızılcıklı'nın dışında 
tüm vekiller katıldı. 
AK Parti Bursa İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak, genelde 
olduğu gibi yerelde 
de partisinin yıllardır 
konuşulan ancak 
gerçekleştirilemeyen 
projeleri hayata 
geçirdiğini söyledi. 
Çakmak: "Söze hacet 
yok. Artık eserler 
konuşuyor" 
AKP II Başkanı 
Hayrettin Çakmak, 
"Yasal düzen
lemelerin ardın dan 
gerisi belediye 
başkanlarımıza kal 
mıştı. Belediye baş 
kanlarımız işlerinin 
uzmanı, belediyeci

liği bilen arkadaşları 
mız olunca projeler 
birbiri ardına hayata 
geçirildi. Söze hacet 
yok. Bursa’da artık 
eserler konuşuyor. 
Bursa'nın her tarafı 
şantiye gibi hizmet 
üretiliyor. Bursa'nın 
bir önceki günden 
farklı olduğunu 
herkes fark ediyor. 
2009 yılına gelindiğin 
de belediye başkan
lar! açısından seçile- 
meme gibi bir korku 
olmayacak. Çünkü 
bütün Bursa'nın 
kabul ettiği bir başarı 
vardır ortada" dedi. 
Şahin: "3 yıl 
dolu dolu geçti. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, partisinin millet 
vekilleri ve il başkanı 

ile 3 yılın muhasebe 
sini ve fikir alışverişi 
yaptıklarını söyledi. 
Bursa'ya hizmette 3 
yılın dolu dolu geçti 
ğini belirten Başkan 
Şahin, önümüzdeki 2 
yılın ise daha güzel 
geçeceğini vurguladı. 
"Bursa'ya hizmet 
sevdamız ve ideali 
miz var” diyen 
Başkan Şahin, 
"Hizmet heyecanımız 
var, hayallerimiz var. 
3 yıl içinde yaptık
larımıza bakıldığında 
geçmiş yıllarla muka 
yese bile edilmeye
cek hizmetlere imza 
attık. Hayallerimizi 
süsleyen Bursa, 
önümüzdeki
2 yılda fazlasıyla 
gerçekleşecektir” 
şeklinde konuştu

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: 3ıB GEMUK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224| 513 35 95
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

“Ahmet Güllü Amcamız” yok artık...
Doğru, dürüst, 

namuslu isen, 
manevi değerlerine, 
örf ve adetine bağlı 
isen, büyüklerine 
saygılı, küçüklerine 
yüreğinde sevgi 
duyan bir insansan, 
yüce Allah, kendine 
edilen duaları, iste
neni veriyor hiç 
şüphesiz.

Ahmet Güllü 
Ağabey çekmeden, 
kimseye yük olma 
dan yaradan ma 
kavuşmayı dilerdi 
Allah’ından tüm 
dualarında.

Tam arzu ettiği 
gibi, dilediği gibi 
cuma günü öğle 
sonrası çok sevdiği 
çiçeklerini sular ken 
sonsuzluğa göçtü, 
gitti.

Ahmet Güllü, 
toplumun “Güllü 
Amca” sı idi.

Büyük küçük 
kendilerine “Güllü 
Amca” diye hitap 
ederdi.

Dürüst, namuslu, 
mert, terbiyeli, 
saygıdeğer ve olgun 
bir insandı, tüccardı.

Vefalıydı. Genç 
yaşta yitirdiği eşine 
olan sevgi ve 
saygısından ötürü 
bir daha evlenmedi.

Fedakardı. 13 
yaşından itibaren 
tüm Güllü Ailesi’nin 
her türlü yükünü o 
omuzlarında taşıdı.

Yıllarca Gemlik 
insanına hizmet 
verdi. Onun 
dükkanınında yok 
yoktu.

Nalburiye, sıhhi 
tesisat, boya ve 
inşaat malzemeleri 
olarak ne ararsanız 
onda bulurdunuz.

Orhangazi, 
Dutluca Köyü’nden 
1952 yılında 
Gemlik’e gelmişti. O 
tarihten itibaren 
İstiklal Caddesi’n 
deki dükkanında 
ticarete başladı.

Topluma olan 
saygısı, dürüstlüğü 
ile dükkanı arı 
kovanı gibi işlerdi. 
Çok kısa zamanda 

‘Gemlik Körfez’internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
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OKUYUN-OKUTUN 
ABONE OLUN

halkın sevgi ve 
güvenini kazandı. 
Ömrü, o güveni 
sarsmamaya, 
“yanılmışız” dedirt
memekle geçti.

Dükkanı benim 
gibi çoğu kişinin 
uğrak ve mola yeri 
idi. Yoğun işi içinde 
bile ziyaretçisini 
ağırlamaktan, onun
la sohbet etmekten 
geri kalmaz, siyasi, 
ticari düşünce ve 
görüşlerini fıkralarla 
da süsleyerek 
anlatırdı.

Gönlü yurt ve 
vatan sevgisiyle 
dolu bir insandı 
Güllü Ağabey.

Babası Haşan 
Onbaşı’nın askerlik 
anılarını, Atatürk’ün, 
İnönü’nün bu vatana 
olan üstün hizmet
lerini, büyüklüklerini 
dinlemişti 13 yaşına 
kadar. Babasının 
1941 yılında ölümü 
ne kadar. Onlara 
karşı gönlünde 
büyük sevgi ve 
hayranlık oluştu.

Şükran borcu 
olarak Ata’sı ile 
süsle di Dutluca 
Köy Meydanı’nı.

Üretici köylü 
olmakla kıvanç 
duyardı.

Onun için 
Ata’sının “Türkiye 
nin gerçek efendisi 
hakiki üretici olan 
köylüdür. Milli 
ekonominin temeli 
tarımdır” özdeğişini 
Atatürk rölyefinin 
altına özellikle 
yazdırmıştı.

Bu Cumhuriyet’i 
kuranların yolunda, 
onların ilkeleri 
doğrultusunda, kur
dukları parti olan 
CHP saflarında uzun 
yıllar görev yaptı. 
Beraber çalıştık, 
yönetim kurulların
da, kurultay delege
liklerinde bulunduk 
CHP’nin.

Rahmetli 
İnönü’nün 1963 yılı 
Başbakanlık yaptığı 
dönemde, CHP 
Kurultayında 
beraber delege idik.

O zaman ki CHP 
Bursa İl Başkanı’mız 
rahmetli Dr. İbrahim 
Çataloğlu idi.

İnönü, Kurultay’ın 
en ön safında idi.

Çataloğlu, bizleri 
yanına alarak 
İnönü’ye götürdü.

- Saygılar Paşam! 
dedi.

O da bizlere “hoş 
geldiniz” diye hitap 
etti. Dr. Çataloğlu 
İnönü’ye bir soru 
yöneltti.

- Hiç başınızdan 
önemli bir olay geç- 
timi Paşam?

- Ne diyorsunuz 
doktor. Nice 
felaketler geçti, diye 
cevapladı İnönü.

Doktor Çataloğlu, 
devamla:

- Filistin 
Cephesi’ndeki olay 
neydi?

İnönü cevaben,
- Şeria Nehrini 

geçerken, katırım 
tökezledi suya 
düştüm.

Boğulmak 
üzereyken, beni 
Orhangazi Köylüle 
rinden Haşan 
Onbaşı kurtardı, 
dedi.

Doktor, Ahmet 
Güllü ağabeyi 
göstererek

- ‘İşte Paşam, 
karşınızdaki kişi, o 
Haşan Onbaşı’nın 
oğlu Ahmet Güllü. 
Size saygılar 
sunacak, izin verir 
şeniz ellerinizden 
öpecek’ deyince 
rahmetli İnönü, otur
duğu koltuktan kalk
tı, ceketini ilikledi, 
Ahmet Güllü’ye 
sarıldı, yanaklarını 
okşadı, gözlerinden 
öptü.

Güllü ve bizler de 
ellerinden öptük.

İnönü’nün 
yanıbaşında oturan 
o günün Turizm' 
Bakanı Ali İhsan 
Göğüs, koltuğunu 
Ahmet Güllü’ye 
bıraktı.

Güllü, bir süre 
İsmet Paşa ile soh
bet ettikten sonra, 
beraberce yanların

dan ayrıldık.
Dedik ya, Ahmet 

Güllü Ağabeyimiz 
çok dürüsttür diye..

O, CHP Gemlik 
ilçe örgütünün 
“Ombust manı” idi.

İhtilaflı konulara 
vaziyet eder, 
tarafları dinler, 
araştırır, sorar 
vardığı kanaatini 
bildirirdi.

Herkes onun 
kanaatine saygı 
duyar, onun kararı 
doğrultusunda karar 
verilir, sorun çözüm
lenirdi.

Yıllar önce 
birgün, o günlerde 
Gemlik’te hakimlik 
yapan Sayın Necati 
Koca, bir şey almak 
için bir gün dükkana 
gelmişti.

Güllü Amca, 
herkese gösterdiği 
gibi kendilerini de 
saygı ile yazıhaneye 
buyur etti. Kahve 
ikram etti.

Sayın Necati 
Koca’ya dedim ki:

- Ahmet Ağabey 
de sizdendir.

Ahmet Ağabey’e 
sordu Hakim Bey.

- İstanbul dan mı, 
Ankara hukuk dan 
mı mezunsunuz? 
diye.

Hemen atıldım.
- Hayat Üniver

sitesinden.
O bizim, CHP 

yönetiminin 
“Ombustmanı dır” 
ihtilaflı konuları o 
halleder, kararı 
kesin dir. İlla da 
okuldan mezun 
olmak şart mı?

Yaptığı görev bir 
nevi hakimlik de 
yince, bastı kahkayı 
Hakim Necati Koca.

Evet, iyi bir 
insanı, dost ve 
ağabeyi yitir dik.

Çocukların 
sevgilisi Güllü 
Amca’yı yitirdik.

Sevenlerin başı 
sağolsun, kalanlara 
hayırlı, uzun ömür
ler dilerim...

Allah’ın rahmeti, 
Güllü Amca’nın 
üzerinde olsun.

Orhangazi’de 
şüpheli ölüm

Orhangazi’de işe 
gitmek için evinden 
çıkan bir kişi, 
yol ortasında ölü 
bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, olay cumartesi 
günü saat 09.15 
sıralarında meydana 
geldi. İznik Gölü 
Orhangazi kıyısında 
büfe işleten Cumali 
Aydın (53), bisik
letiyle evinden işe 
gitmek için çıktı. Her 
sabah uğradığı 
tesiste sabah kah
valtısını yaptıktan 
sonra göl kıyısında 
bulunan büfesini 
açmak için yola 
çıkan Aydın, 
Orhangazisporlu 
futbolcular tarafın
dan bisikletinden

Kazaya müdahale 
eden trafik polisine 

araba çarptı
Bursa'da meydana 
gelen bir kaza son
rası yol güvenliğini 
sağlamaya çalışan 
polis memuru, 
kamyonetin çarp
ması neticesinde 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa-Ankara yolun
da Akiniş rampasın
da meydana gelen 
kazada, yağmur 
sebebiyle kaygan
laşan yolda kon
trolden çıkan 
Idris E. idaresindeki 
16 ABE 33 plakalı 
komyonet, Mutafa 
Biber idaresindeki 
01 F 6878 plakalı 

-TIR'a çarptı. 

düşüp yerde yatar 
vaziyette bulundu. 
Aydın'a ilk müdahale 
Orhangazispor 
masörü tarafından 
yapıldı. Ancak 
Aydın'ın öldüğü 
anlaşıldı.
Orhangazi Pazarcılar 
Derneği Başkanı Isa 
Aydın'ın amcasının 
oğlu olduğu öğre
nilen Cumali 
Aydın'ın olay yerine 
gelen yakınları 
fenalık geçirirken, 
şahsın cesedi, 
jandarmanın 
incelemesinin ardın
dan otopsi yapılmak 
üzere Orhangazi 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Olay yerine gelen 
Yenişehir Bölge 
Trafik İstasyonu 
ekipleri, başka bir 
kazaya sebebiyet 
vermemek için 
tedbir aldı.
O esnada Haşan Z. 
(30) yönetimindeki 
16 APD 80 plakalı 
kamyonet, yol 
güvenliğini sağlayan 
polis memuru 
Zekeriya Yurt'a (39) 
çaptı. Bacağı 
kırılan polis 
memuru, 
arkadaşlarının 
çağırdığı ambulansla 
Şevket Yılmaz 
Hastahanesi'ne 
kaldırıldı. '»

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ATO’dan ‘siyasi durum’ anketi
Ankara Ticaret 
Odasına (ATO) kayıtlı 
2 bin 360 işyerinde 
yapılan ankete göre, 
piyasalarda 
Cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekili gpnel 
seçimlerinin ekono 
mik ve siyasi 
istikrarı, toplumsal 
huzuru bozacağı 
endişesi hakim... 
ATO'nun Akademetre 
Araştırma Şirketine 
yaptırdığı "Ticaret 
Sektörü Ekonomik ve 
Siyasi Durum Anali 
zi” anketinin, seçim
ler ve hükümetin 
ekonomi politikaları
na ilişkin ikinci 
bölümü açıklandı. 
ATO'ya kayıtlı 2 bin 
360 işyerinde yapılan 
anket, piyasalarda 
Cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekili genel 
seçimlerinin ekono 
mik ve siyasi istikra 
rı, toplumsal huzuru 
bozacağı endişesinin 
yaşandığı sonucunu 
çıkardı. Ankete 
katılanların yüzde 
43,6'sı

Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin ekonomik 
istikrarı olumsuz et 
kileyeceğini belirtti. 
Yüzde 4,2*si "çok 
olumsuz" etkiler 
derken, olumlu 
etkileyeceğini 
düşünenlerin oranı 
yüzde 10,3. 
"Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin siyasi 
istikrarı nasıl 
etkileyeceği" sorusu 
na da ankete katman
ların yüzde 43,4'ü 
siyasi istikrarın 
olumsuz etkileneceği 
yanıtını verirken, 
"çok olumsuz etkiler" 
diyenlerin sayısı 
da yüzde 4,8 oldu. 
Cumhurbaşkanlığı 

seçiminin toplumsal 
huzuru olumsuz 
etkileyeceğini düşü
nenlerin oranı 42,5 
olurken, "ne olumsuz 
ne olumlu etkiler" 
diyenlerin oranı da 
yüzde 33,5 oldu. 
HÜKÜMETİN 
KARNESİ 
Ankette deneklere, 
hükümetin ekonomi 
politikaları da sorul
du. Anket sonuçları
na göre, hükümetin 
en başarılı bulun
duğu konu özelleştir 
me ve para poli
tikaları. Özelleştirme 
politikalarını başarılı 
bulanların oranı 
yüzde 22. Para poli
tikasına hakim olun

ması konusunda ise 
deneklerin yüzde 
21,6'sı hükümeti 
başarılı buluyor. 
"Kredi faizlerinin 
düşürülmesi konu 
suncUı hükümet 
başarılı" diyenler 
ankete katılanların 
yüzde 21,5'ini 
oluştururken, bütçe 
açığının kontrol altına 
alınması konusunda 
başarı sağlandığını 
düşünenlerin oranı 
yüzde 21,4. Ankete 
katılanların yüzde 
20,5'i ise mali disip 
linin sağlandığı 
kanaatinde. 
EN DÜŞÜK 
NOT VERGİYE 
Ankete göre, 
hükümet en düşük 
notları vergi 
konusun da 
aldı. Ankete 
katılanların yüzde 
,5'i vergi adaletinin 
sağ lanması, 
yüzde 3'ü de vergi 
maliyetlerinin azaltıl
ması konusunda 
hükümeti 
başarısız buldu.

En fakir bölge 
Kuzeydoğu Anadolu
En fakir bölge, satmal
ına gücü paritesiyle 
(SGP) 3584 dolarlık 
kişi başına gayri safi 
yurtiçi hasıla (GSYH) • 
ile Kuzeydoğu 
Anadolu bölgesi oldu. 
Türkiye İstatistik Kuru 
munun (TÜİK) sınıflan 
dırması ile Erzurum, 
Erzincan, Kars, Ağrı, 
İğdır, Ardahan ve 
Bayburt'tan meydana 
gelen Kuzeydoğu 
Anadolu, TÜİK 
tahminlerine göre 
2007 yıl ortası nüfus 
tahminleriyle 2 milyon 
516 bin kişiyi barındı 
rıyor. Kuzeydoğu 
Anadolu bölgesi 9 
milyar dolarlık SGP- 
GSYH'ye sahip. Bu 
büyüklükteki bir yurt 
içi gelir (GSYH) Eski 
şehir veya Tekirdağ'ın 
yurt içi gelirinden da 
ha düşük bir rakamı 
ifade ediyor. 
Sanılanın aksine 
Güneydoğu Anadolu 
bölgesi (Gaziantep, 
Şanlıurfa, Diyarbakır,

Mardin, Adıyaman, 
Batman, Siirt, Kilis ve 
Şırnak’tan oluşuyor) 
Kuzeydoğu Anadolu 
nun yanı sıra Ortado 
ğu Anadolu bölgesin
den de daha zengin 
durumda. TÜİK tah
minlerine göre, 7 mil 
yon 500 bin kişinin 
yaşadığı Güneydoğu 
Anadolu'nun yurt içi 
geliri 39,5 milyar dola 
rı buluyor. Bölgenin 
kişi başına yurtiçi 
geliri de 5263 dolar. 
Oysa, bu rakam Kuzey 
doğu Anadolu'da 
3584, Ortadoğu 
Anadolu'da (Malatya, 
Elazığ, Van, Muş, 
Bitlis, Bingöl, Hakkari 
ve Tunceli) ise 3998 
dolar düzeyinde bulu 
yor. Güneydoğu Ana 
dolu, toplam yurt içi 
gelirde Batı Kara 
deniz, Batı Marmara, 
Orta Anadolu, Doğu 
Karadeniz, Ortadoğu 
Anadolu ve Kuzeydo 
ğu Anadolu bölgeleri
ni geçiyor.

BM «M ÖZALP Elim» I
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 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 İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

______ _________________ Önünde 115 m2 Bahçeli________________

K.Kıimla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Umurbey^e 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

I
I 
i

I

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Telekom’un zamlı tarifesine tepki
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı Bülent 
Deniz, Türk 
Telekom’un şehir içi 
görüşme ücretleri ve 
sabit ücretlere yaptığı 
zammın, "tüketici 
mecburiyetinin 
kötüye kullanılması" 
olduğunu söyledi. 
Deniz, Türk Tele 
kom'un Telekomüni 
kasyon Kurulu'nun 
onayladığı yeni tar
ifesini 1 Mart 2007 
tarihinden itibaren 
uygulamaya başladı 
ğını hatırlatarak, yeni 
tarifeyle, milletler 
arası, şehirler arası 
ve GSM arama ücret
lerinde indirime 
gidilirken, şehir içi 
görüşme ücretleri ve 
sabit ücretlere yak
laşık yüzde 26 oranın 
da zam yapıldığını 
belirtti.
Zamla birlikte Mart 
ayında 41 YTL telefon 
faturası ödeyen bir 
tüketicinin Nisan 
ayında faturasının 
51,5 YTL geleceğine 
dikkat çeken Deniz, 
söz konusu uygula
manın durdurulması 
için dava açtıklarını 
ayrıca, yürütmeyi 
durdurma için 
Elektrik Mühendisleri 
Odası ve Ankara 
Ticaret Odası'nın da 
davalarının bulun
duğunu kaydetti.

Telekom’un yaptığı 
zam konusunda 
kamuoyunun tam 
olarak bilgisi olma 
dığını ifade eden 
Deniz, bu yüzden der 
nek olarak "Telekazık 
Kampanyası" başlat
tıklarını ve çeşitli 
illerdeki 15 ayrı nok
tada basın toplantısı 
düzenleyerek imza 
topladıklarını söyledi. 
İmza kampanyasına 
yaklaşık 1 milyon 
kişinin katılımını bek
lediklerini ifade eden 
Deniz, toplanacak 
imzalar ile sabit tele
fon kullanıcısı 
tüketicinin yeni tarife 
ile gelen zamma tep
kisini göstereceğini 
söyledi 
Telekom’un zamlı tari 
fesinin temelinde 
"tüketici mecburiyeti
ni kötüye kullanma" 
olduğunu iddia 
eden Deniz, Türk 
Telekom’un milletler 
"arası şehirler arası

ve GSM aramalarında 
bir çok rakibi 
olduğunu bu 
yüzden söz konusu 
tariflerde indirime 
gittiğini ancak, 
şehir içi 
görüşmelerde hala 
bir "tekel" konumun
da olduğunu kaydetti. 
Bu nedenle şehir içi 
görüşmelerde reka
bet ortamının artırıl
ması gerektiğini vur
gulayan Deniz, yapı 
lan zamların da bir an 
önce ğteri çekilmesi 
gerektiğini söyledi 
Telekom’un zamlı 
tarifesine dönük, 
15 Nisan tarihinde 
dernek, oda, vakıf, 
sendika gibi toplam 
40 sivil toplum 
kuruluşünun 
toplanacağını bildiren 
Deniz, zammın 
geri alınması için 
"sabit telefonları 1 
gün kullanmama" 
eylemi yapacaklarını 
kaydetti.
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Yurt dışına çıkış 
harcında indirim 

başladı
Türkiye Cumhuriyeti 
pasaportu ile yurt 
dışına çıkış yapan
lardan 70 YTL olarak 
alınan yurt dışı çıkış 
harcının 15 YTL’ye 
indirilmesini içeren 
uygulama başladı. 
Resmi Gazetede 
yayımlanan Yurt 
Dışına Çıkış Harcı 
Hakkında Kanunun 
Uygulanmasına 
Dair Tebliğe göre, 
Türkiye Cumhuriyeti 
pasaportu ile yurt 
dışına çıkış yapıl
masına karşın; 
çıkış tarihi itibarıyla 
yurt dışında oturma 
izni bulunduğunu 
belgeleyenlerden,

ticari amaçla yük 
ve yolcu taşımaya 
yönelik kara, deniz, 
hava ve demiryolu 
araçlarında yurt dışı
na çıkış sırasında 
fiilen mürettebat 
olan görevlilerinden 
ve 7 yaşını doldur
mamış olanlardan 
harç alınmayacak. 
Bu nedenle 
yurt dışına çıkış 
harcından bağışık 
tutulmayı talep 
edenler, yurt 
dışında 
oturma izni bulun
duğunu veya 7 yaşın 
altında olduğunu 
belgelendirmek 
zorunda olacak.

PAZARLAMA 
ELEMANI ARANIYOR

Ehliyetli 
Askerliğini yapmış 
30 yaşını aşmamış 

Lise mezunu 
Halkla İlişkileri kuvvetli olan 

PAZARLAMA ELEMANI 
alınacaktır.

ORSA DEKORASYON 
Eşref Dinçer Mah. Yeni Pazar 

Cad. No: 11/ GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 01 57 
GSM : (0.542) 655 11 72

Hafta ortasına kadar yağış var
Yurdun çeşitli yer
lerinde etkili olan 
yağışlı hava, hafta 
ortasına kadar etkisi
ni sürdürecek.
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel Müdürlü 
ğü'nden yapılan açık
lamaya göre, bugün 
yurt genelinde hava 
parçalı ve çok bulutlu 
olacak. Marmara'nın 
doğusu, Doğu Akde 
niz, İç Anadolu'nun 
doğusu, Karadeniz, 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu ile hafif 

olmak üzere iç 
Anadolu'nun batısı 
(Afyon ve Kütahya 
çevreleri) yağışlı 
geçecek.
Yağışlar genellikle 
yağmur ve sağanak, 
Doğu ve iç Anadolu 
nun kuzeydoğusu ile 
Doğu Karadeniz'in iç 
kesimlerinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olacak.
Yağışlı hava, Sah 
günü yurdun kuzey 
ve doğu kesimlerinde 
etkisini sürdürmeye 

devam edecek. 
Yağışlar; yağmur ve 
sağanak, Orta ve 
Doğu Karadeniz'in iç 
kesimleri, iç 
Anadolu'nun kuzey
doğusu ile Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyinde karla 
karışık yağmur ve kar 
şeklinde olacak. 
Yağışlı hava, çarşam
ba günü yurdun 
doğu kesimlerine 
hareket ederken, yur
dun batı kesimleri 
yeni bir yağışlı 

havanın etkisine gire
cek. Yağışlar, yağmur 
ve sağanak, Ege ve 
Akdeniz kıyılarında 
gök gürültülü 
sağanak, Doğu 
Anadolu'nun kuzey
doğusunda karla 
karışık yağmur ve kar 
şeklinde görülecek. 
Hava sıcaklıklarında 
önemli bir değişiklik 
beklenmediği, sıcak
lıkların çarşamba 
gününden itibaren 
tekrar artacağı 
bildirildi.

KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK veya AYLIK 
ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN. 
AIİÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 5300 . 0.539491 8960

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında, 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ

KURtffllH w İMİ
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÖCRETSİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY Ef
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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,12-14 yaş grubu eleme finali Gemlik'te oynandı

İstanbul Damlaspor: 1 Vestel Manisaspor: 2

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Türkiye Yıldızlar 
12-14 yaş Bursa 
grubu maçlarında 
finale kalan 
İstanbul Zeytinburnu 
Damlaspor ile 
Vestel Manisaspor 
kozlarını
Gemlik'te paylaştı. 
Bursa grubu 
birincisi İstanbul 
Damlaspor ile B 
gurubu birincisi 
Vestel Manisaspor 
arasındaki eleme 

maçında gülen 
taraf Vestel 
Manisaspor oldu. 
Bursa Bölgesi 
hakemlerinden 
Barış Dinlendi'nin 
orta hakemliğini 
yaptığı maçın yardım
cı hakemliklerini 
Kasım Mutlu ile 
Mehmet Fırat 
Darcan yaptı.
Denk kuvvetteki

* iki takımın 
mücadelesinde 
Damlaspor ilk - 
yarıyı 23 dakikada

Abdülcelil'in attığı 
golle 1-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıya iyi 
başlayan Vestel 
Manisaspor 52 
dakikada Samet'le 
beraberliği bulurken 
76'da Bülent'le 
2-1 öne geçti.
Kalan dakikalarda 
başka gol 
olmayınca Vestel 
Manisaspor 
rakibi İstanbul 
Damlaspor'u 2^1 
yenerek eledi.

Yelken Kulübü’ne İskele yapılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kayıkhanede 
bulunan Gemlik 
Yelken Kulübü 
önüne küçük 
iskele yapılıyor. 
Borusan Borçelik 

sponsorluğunda 
yapımına başlanan 
12 metrelik demir 
iskele kış aylarında 
ve dalgalı havalarda 
teknelerin denize 
rahat indirilmelerini

sağlayacak.
İl Spor 
Müdürlüğü'nden 
onaylı yapımına 
başlanan demir 
iskelenin üstü 
tahta ile 
kaplanacak. 
Gemlik'te 2 yıl önce 
kurulan ve Bursa'nın 
tek faal Yelken 
Kulübü olan Gemlik 
Yelken Kulübü 
sporcularının 
daha verimli ve 
rahat çalışmalarına 
kolaylık getirecek 
olan iskele Tamer 
Güler tarafından 
yapılıyor.

GEMİİK SİNEMA GtYfrjjprOtjr
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı Seanslar
ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU VE FARECİK 12.00 • 14.00 - 16.00 -18.00

ROMANTİK 14.00 - 20.30

ADEMİN TRENLERİ 16.15 - 20.30 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)

TUTKU SİNEMASI

ONSEKİZLER TAKIMI SEANSLAR 12.00 - 14.00 -16.00 - 18.00 - 20.00 (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

BURSA HflKİMİYCT V( K€NT 
GRZ€T€L€RİN€ İLfiN ve REKLRM ALINIR

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

reklamlarınız için bizi arayın Tel: [0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Diyabet dünyada 
240 milyon kişiyi

etkiliyor

Bahar alerjisine dikkat

Bilimadamları, 
diyabetin yaygınlaş
masının önlenmesi 
için, hükümetler 
düzeyinde etkin 
önlemler alınması 
çağrısında 
bulundular.
Texas Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve 
Dallas Diyabet ve 
Endokrin Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. 
Julio Rosenstock, 
Antalya'da düzenle
nen "Diyabet" 
konulu toplantıda 
görülme sıklığı 
giderek artan 
diyabetin dünyada 
240 milyon kişiyi 
etkilediğini belirttti. 
Prof. Dr.
Rosenstock, bu 
rakamın 2025 
yılında 360 milyona 
çıkacağını söyledi. 
Diyabetle başa 
çıkabilmek için iyi 
ilaçlar bulunduğunu 
ifade eden Prof. Dr. 
Rosenstock, ancak 
en başta yapılması 
gerekenin, diyet ve 
egzersiz olduğunu 
vurguladı.
ABD'de diyabetli 
çocukların 
sayısının arttığını 
bildiren Prof.

Dr. Rosenstock, 
diyabetin obeziteyle 
birlikte yaygın
laştığını söyledi. 
Diyabet konusunda 
"dua yen" olarak 
kabul edilen 
Perugia Üniversitesi 
İç hastalıkları 
Anabilim Dalı'ndan 
Prof. Dr. Geremia 
B. Bolli de 
diyabet konuşu
lurken, dikkatin 
her zaman 
obeziteye çekilmesi 
gerektiğini 
vurguladı. 
Prof. Dr. Bolli, 
"Artık diyabet ve 
obezite kol kola 
girdi ve yeni bir 
hastalık adıyla 
tanımlanıyorlar: 
Diyabezite..." diye 
konuştu. Prof. 
Dr. Bolli, insülinin 
hastalığın daha 
erken evrelerinde de 
kullanılabileceğini 
söyledi.Yemek 
alışkanlığının diya
betin önlenmesinde
ki etkisine de işaret 
eden Prof. Dr. 
Bolli, "Öğün başına 
çocuklar 250, 
yetişkinler 500 
kaloriden fazla 
almamalı" dedi.

Türk Toraks Derneği 
Basın Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. 
Tevfik özlü, alerjik 
kişilerin sıklıkla 
bahar ve güz ayların
da sorun yaşadığını 
söyledi 
özlü, yaptığı açıkla
mada, toplumda yak
laşık her üç kişiden 
birinin alerjik bünye 
ye sahip olduğunu 
belirterek, "Alerjik 
kişilerin önemli bir 
kısmında, mevsimsel 
yakınmalar başlaya
bilir veya şiddeti arta
bilir. Sıklıkla bahar ve 
güz aylarında sorun 
yaşanmaktadır" dedi. 
Mevsimsel alerjinin 
en sık rastlanan 
nedeninin solunan 
havada bulunan 
polenler olduğuna 
dikkati çeken özlü, 
"Havadaki polen yü 
kü, yaşanılan coğ 
rafyaya, iklim koşul 
farına ve mevsime 
bağlı olarak değiş 
kenlik gösterir. Ağaç 
polenleri, genellikle 
şubat-mart, çim 
polenleri nisan-tem- 
muz, yabani ot polen
leri ise yaz sonu ve 
sonbaharda ortaya 
çıkar. Ağaçlandırıl 
mış, çimenli alanlar
da, bitkilerin tozlaş
ma mevsimlerinde, 
rüzgarlı, lodostu 
havalarda polen 
yükü fazladır" diye 
konuştu.

İklim koşullarındaki 
değişime ikincil ola 
rak havada bulunan 
ev tozu veya küf man 
tarı gibi diğer birçok 
alerjen yükünün de 
bulunduğunu dile 
getiren özlü, bu 
nedenle her mevsim 
alerjisinin polene 
bağlanmaması gerek
tiğini ifade etti. 
Baharla birlikte alerji 
hastalarında değişik 
yakınmalar ortaya 
çıkabileceğini kayde
den özlü, "Alerjik 
nezleli hastaların 
elleri, sık sık burun
larına gider. Tatlı bir 
kaşıntı ve bıktıracak 
şekilde art arda hap 
şırmalar, devamlı bir 
nezle hali, burun akın 
tısı, burun tıkanıklığı 
görülebilir. Hastaların 
'burnumda et var' 
şeklinde ifade ettik
leri polipler oluşabilir. 
Kişi burundan nefes 
alamayıp, ağızdan 
nefes alıp vermeye 
başlayabilir" dedi. 
Alerjik göz nezlesin 
de gözlerde sulanma, 
kızarıklık ve yanma, 
adeta göz kapakları 
altında kum varmış 
şeklinde rahatsızlık 
hissedileceğine 
dikkati çeken özlü, 
"Gözde dayanılmaz 
bir kaşıntı olabilir. 
Alerjik sinüzitle ilişki 
li olarak baş ağrısı, 
yüzde, alın böl
gesinde ağırlık ve

ağrı, geniz akıntısına 
bağlı olarak boğazda 
gıcıklanma, yanma, 
kaşıntı, devamlı 
yutkunma ve boğaz 
temizleme ihtiyacı 
olabilir. Kişi, boğazın
daki balgamı bir türlü 
koparıp atamamaz" 
diye konuştu. 
Prof. Dr. özlü, 
astımlı hastalarda ise 
göğüste sıkışma, 
tıkanma, nefes alıp 
verirken darlık ve 
zorlanma, hırıltılı 
solunum ve inatçı 
öksürük nöbetleri 
olduğunu belirterek, 
"Gece sabaha karşı 
uykudan uyandıran, 
çok rahatsız edici 
öksürük ve nefes 
darlığı atakları gelişe
bilir. Hasta, yürürken, 
yokuş-merdiven 
çıkarken zorlanabilir" 
dedi.
Alerjik hastalıkların 
etkin şekilde tedavi 
edilmemesinin kişiyi 
bezdireceğini ve 
yaşam kalitesini 
düşüreceğini ifade 

eden Özlü, şunları 
söyledi: 
"Günümüzde 
alerjik hastalıkların 
teşhis ve tedavisiyle 
ilgili büyük gelişme 
ler olmuştur. 
Kişinin alerjik 
bünyeye sahip olup 
olmadığı, alerjisinin 
neyle ilişkili olduğu, 
alerjik hastalığının 
olup olmadığı, alerjik 
hastalığının hangi 
organda yerleştiği 
ve ağırlığı kolayca 
ölçülebilmektedir. 
Doğru bir teşhis 
sonrasında, kişinin 
duyarlı olduğu 
alerjenleri tanıyıp 
bunlardan kaçınması, 
en iyi yaklaşımdır. 
Bu mümkün 
olmadığında alerjik 
reaksiyonları 
önleyip, kontrol 
altına alan, 
şiddeti azaltan, 
alerjik yakınmaları 
gideren, yaşam 
kalitesini 
düzelten tedaviler 
uygulanabilir.'

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 51311 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karay ol lan 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 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513İ0 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

|_ 
i

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

m
 w 

i m
 7) ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Aoıtur 614 47 71
Kamil Koç 613 36 71

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

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

BELEDİYE
Santral 51345 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. 51345 21 -182 
Yazı İşi. Md. 61345 21 -111
Su Anza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi., 614 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE

2 Nisan 2007 Pazartesi 
KAHRAMAN ECZANESİ

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

OEMUK'İN İLK OUNLUK OAZETtSİ

Mnm GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2712 

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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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VEFAT ve TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü, 
Değerli Babamız 

Gemlik’in tanınmış.tüccarlarından

Ahmet GULLU uü
kaybetmenin derin 

üzüntüsü içerisindeyiz. 
Cenazemize katılan ve çelenk 

gönderenlere, telefonla arayarak 
ve bizzat gelerek 

bizlerin acılarını paylaşan 
eş dost ve akrabalarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış
BAY ŞOFÖR ARANMAKTADIR.
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

SATILIK DEVRE MÜLK
İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYÜ’NDE 
16-30 MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR 
GSM: 0533 340 41 41

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

| ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın |

vuıuıuvj uuvuıjuı luıııuuau uı₺ ınıruuL jıujjııııı ııv sap 

4000 N2 arsa üzerine 1350 M2 inşaa edilen muhteşem salonun w

UMÜRBEYBE1EDIYE DÜĞÜN SAL0NIAR1 
" GEMİİK’TE BİR İ1Kİ GERÇEK1EŞTİRİY0R.

İRİNİM

Mıııi

^raİZBlAŞlN GEMLİK'TE EŞİ BENZERİ OEM HİZMET KALİTESİ ile 

İŞLETMEKTEN GÜRÜR DUYUYORUZ.

Tanınmış en büyük otellerdeki 
muhteşem balo salonlarını aratmayacak nitelikte 

kalite ve hizmet standartlan ile karşınızdayız,

6oo KİŞİLİK ORGANİZASYONUMUZ

HARA SONU 
3^8^YTL YERİNE 2.500.00 YR

HAFTA İÇİ
2.5^^YTL YERİNE 2.000.00 YTL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 
AYRICA

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

ersin süreri
9 İnşaat - Zeytincilik Ltd. şti.

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 ■ GSM: 0.536 570 65 97 

www.suren.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.suren.com.tr


RURSA'Vn GİTMENİ» GEREK KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ

Bilgisayar ile benzin 
ve LPG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar 
tarafindan istasyonumuzda 

yapılmaya başladı
Yalova Yolu Özdilek karşısı 
Tel : 513 14 25 GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK KÖRFEZ AV

BALIKÇILIK MALZEMELERİ 
TOPTAN & PERAKENDE 
KARA AVCILIĞI MALZEMELERİ 
VE TABANCA MERMİSİ 
(RUHSATU) SATIŞLARIYLA
HİZMETİNİZE AÇILDI 
Bülent ve Numan Dursun
Semerciler Yokuşu 19/A GEMLİK 
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 483 Nisan 2007 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Gemlik Vergi Rekortmeni 457 bin 677 YTL ile oto yedek parça imalatçısı Şahap Aktaş oldu

2006 verai rekortmenleri belli oldu
Güne Baku
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dobre İon
Cuma günü Ahmet Güllü ağabeyin ölüm haberi 

ne üzülmüştüm.
Onu üzerimden atamadan bir ölüm haberi de 

uzak diyarlardan, Romanya’dan geldi.
Romanya’nın Köstence İli Navodari Belediyesi 

ile Gemlik Belediyesi’nin kardeş şehir olmasını 
sağlayan eski Belediye Başkanı Dobre İon ölmüş.

Bu haber, dün sabah Gemlik Belediyesi’ne ulaş 
mış..

Dobre lon’u tanıyanların başında Belediye 
Başkanımız Mehmet Turgut ve Meclis üyeleri gelir.

Sanırım tümü bu değerli insan için üzül 
müşlerdir.

Navodari Belediyesi ile Belediyemiz arasında 
kardeş şehir olma girişimi o tarihlerde Romanya da 
yaşayan ağabeyim Erol Güler sayesinde kuruldu.

Bu dostluk köprüsünün oluşumunda Dobre 
lon’un büyük rolü oldu. Ben üç kez Navodari’ye 
giderek bu bağın pekişmesine katkıda bulundum.

Dobre İon, sankFbizden biriydi. Türkleri seven, 
bu sevgisini belediye başkanlığından ayrıldıktan 
sonra da sürdüren dost ve efendi bir Romendi.

Mütevazi tavrını hiç kaybetmedi. Biz onu 
üzerinden çıkarmadığı yeleği ile tanıdık. İçimizden 
biri kabul ettik.

Son olarak 11 Eylül Gemlik Kurtuluş Şenlikleri 
ne gelmişti. Şimdi seçilen Belediye Başkanının 
kafilesiyle değil, eşiyle Mehmet Turgut’un davetiyle 
gelmişti Gemlik’e..

Beni ziyaret ederek ağabeyimi sordu. Ameliyat 
geçirdiğini duyunca geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşam denen olgu, bir gün sona eriyor ve insan 
denen varlık sonsuza göçüyor.

Tabii geride bıraktığı güzel şeyler ile.
Dobro İon, unutamayacağın dost insanlardan.
O’nurrda toprağa ışık dolsun.. •

Gemlik Vergi Dairesi’ne bağlı mükelleflerin 2006 yılına ait gelirlerinden dolayı Mart ayı 
içinde vermiş oldukları beyannameler arasında yapılan sıralama sonucu ilk 100'e giren 
mükellefler belli oldu. 2006 Gemlik Vergi rekortmeni Serbest Bölge’de oto yedek parça imalatı 
yapan Şahap Aktaş olurken, ikinciliği 105 bin 367 lira ile zeytin toptancılığı ile uğraşan Kemal 
Mataracı, üçüncülüğü 90 bin 304 lira ile Serbest Bölge’de Tekstil sanayicisi olan Hüseyin 
Değirmencioğlu elde etti. İlk 100'e giren vergi rekortmenlerinin listesini yayınlıyoruz.

NO ADI SOYADI FAALİYET KONUSU ÖDEYECEĞİ VERGİ
1 Şahap AKTAŞ Oto yedek parça imalatı 155.377,14
2 Kemal MATARACI Zeytin toptan satışı 105.367,16
3 Hüseyin

DEĞİRMENCİOĞLU Tekstil Ürünleri 90.304,72
4 Mesut MORAL Tekstil Ürünleri 84.096,15
5 Mustafa DİKER Boya Badana İşleri 82.612,66
6 Haluk ALTAN Hırdavat Perakende Sat. 80.227,47
7 Engin ÜLGÜR Oto yedek parça imalatı 79.275,73
8 Ali MORAL Tekstil ürünleri 77.223,49 j ;
9 Ferruh ERÇEK Eczacılık 77.110,69 Z
10 Ayşen ÖZER Eczacılık 70.204,23 ğ
11 (İsmi açıklanmadı) Eczacılık 66.051,05 ?
12 Kaya KESEN Elektrik tesisatçılığı 65.786,96 ğ
13 ismet KALİ Arıtma Cihazı satışı 62.677,17 <
14 EsafCOŞKUN • Elektrikli- Elektronik Ev Eşy. 61.262,42 2
15 Kemal AKIT Gayrimenkul Kiraya verilmesi 60.214,46 û

Navodari Belediyesinin eski Başkanı Dobre İon kalbine yenildi

Kardeş şehrin eski başkanı öldü
Gemlik Belediyesi ile kardeş şehir olan Romanya’nın Köstence İli Navodari 
İlçesinin eski Belediye Başkanı Dobre İon'un öldüğü öğrenildi. 2000 yılın
da Gemlik Belediyesi ile kardeş şehir olmak için Gemlik Belediye 
Başkanlığına başvuran Dobre lon'un teklifi meclisçe kabul edildikten sonra 
Navodari İle Gemlik arasında sıcak ilişkiler başlamıştı. Navodarı’de yapılan 
sqn belediye başkanlığı seçimlerinde aday olmayan,lon'un bir süre önce 
kalbinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı haberi Gemlik’e ulaştı.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Özürlülere iş imkanı yaratılıyor
Gürhan ÇETİNKAYA

Bu ülke hepimizin de....
Televizyon muhabiri tarlada çalışan 

kadınlara soruyor?
- Ne olacak memleketin hali..
Kadınlardan biri yanıtlıyor:
- Bizi yönetenler bilmiyor ki memleketin 

nereye gideceğini ben nereden bileyim.. 
Ben burada işime bakıyorum. Evin gider
lerine katkıda bulunmak için çabalıyorum. 
Bizi yönetenler de benim kadar çalışsalar 
siz de bana böyle bir soru sormazdınız...

Ulusun hal-i pür melalini net biçimde 
ortaya koyuyor bu yanıt..

Haftanın 6 gününü tarlada bir gününü 
de evinde çalışarak geçiren kadın ülkeyi 
yönetmekten sorumlu olanlara atıyor 
tokatı..

Ama anlayana..
Anlamıyorlar ki..
Anlasalar..
Geçen gün Eskişehir'de helva 

imalathanesi açmaya giden başbakan 
şöyle der mi?

- Bizim görevimiz üniversite açmak.. 
YÖK'ün görevi de öğretim üyesi 
yetiştirmek.. Yetiştiremiyorsan biz hailede 
riz..

Yaklaşımdaki sığlık...
İçler acısı..
Sanki YÖK Kenya'nın YÖK'ü..
Sanki YÖK ekonomik açıdan bağım

sızmış gibi..
Demagoji..
Gerginlik..
Başbakanın sözleri ancak bu işe yan 

yor..
"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" 

diye bir söz vardır Anadolu'da..
Bir gün önce televizyonda Ulusa 

seslenirken yurttaşın gözünün içine baka 
baka birlikten dinginlikten bahsediyor..

Ertesi gün kalabalıkları görünce coşup 
yeni gerginliklere yelken açıyor..

Çık işin içinden çıkabilirsen..
Eeee...
Ulusa seslenmeden önce "insan" ve 

"propaganda" uzmanları başbakana akıl 
veriyor..

Oradan da onların aklıyla sesleniyor..
Ama halkın önüne geçince kendi aklıyla 

hareket ediyor..
Çelişki de buradan kaynaklanıyor..
Kim ne derse desin..
Esnaf sıkıntıda..
Milletin Efendisi Köylü bunalımda..
Yurttaş darboğazda..
Kırmızı çizgiler darmadağınık..
Ekonominin temeli tarım can çekişiyor.. 
Dış politika Allaha emanet..
İçeride kapkaç, vurgun ortalığı talan 

ediyor..
İstanbul'un değerli arsaları belediye 

başkanı eliyle yabancılara satılıyor.?
Cumhuriyet tehlikede..
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 

Şubesi 14 Nisan'da Ankara'da düzen
lenecek olan mitinge Gemlikli yurttaşları 
götürmek için canla başla çabalıyor.

Onların çabalanna Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Atatürk ilke ve devrim- 
lerine inanmış laik demokratik yurttaşları 
tehlikenin farkındaysanız siz de destek 
olunuz...

Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik 
Kaymakamlığı, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 
Gemlik HEM, ve 
Işkur Bursa Bölge 
Müdürlüğü’nün 
destekleri ile 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği'nin 
Mesleki Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
açtığı 18 yaş üstü 
Zihinsel Engelli 
gençlere yönelik 
Bulaşıkçılık ve 
Temizlik İşçiliği kursu 
başladı.
Kursun açılışına 
Bursa Vali Yardımcısı 
Haşan Ersan, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu 
ile Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu 
Genel Başkanı 
Zülfikar Akar, Türkiye 
Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu Genel 
başkan Yardımcısı 
Bilal Kızartıcı ile 
Mesleki eğitim 
Merkezi Müdürü 
Erçin Bekmezci 
ile kursa katılan özür
lü gençler ve aileleri 
katıldı.
3 AYDA İŞ İMKANI 
Kursun açılışında 
bilgi veren Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, 
kursun iki aşamalı 
olduğunu ve ilk 
aşamadaki kursun 
300 saatlik eğitimle 
3 ay süreceğini, 
kursu başarıyla 
bitireceklere 
iş imkanı yaratıla
cağını söyledi. 
Sivri, yaptığı 
konuşmada 
"Kursu bitirenlere 
Gemlik HEM 
tarafından sertifika 
verilecek ve kurs 
bitimine kadar 
kendilerine 130 YTL 
ücret ödenecek. 
Kursiyerlerimiz 
Atamer tesisleri ile 
Gold Star ve Çakarlar 
yemek sanayilerinde 
pratik eğitim 
görecekler ve 
bu süre içinde

hepsi sigortalı 
olacaklar" dedi. 
Bu tür kursun ilk 
kez açıldığına da 
dikkat çeken Tamer 
Sivri, "Zihinsel engel
li ile bedensel 
engellileri aynı kef
eye koyuyorlar. 
Hiçbir kurum ve 
kuruluş maalesef 
özürlü çalıştırmıyor, 
76 bin YTL projeli bu 
kursu bitirecek 18 
yaş üstü gençlerimiz 
geçimlerini kendileri 
sağlatpa imkanı 
bulacaklar" şeklinde 
konuştu.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
yaptığı konuşmada, 
özürlü gençlerin 
toplum içinde yaşa
maları için her türlü 
desteğin verilmesi 
gerektiğini belirterek, 
"Biz Gemlik

Belediyesi olarak bu 
desteği her zaman 
verdik ve vermeye 
devam edeceğiz" 
dedi.
Engelli olmanın 
kimsenin elinde 
olmadığının altını 
çizen Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
bu gençlere acımak 
yerine topluma uyum 
sağlayabilmeleri için 
yardımcı olunması 
gerektiğini söyledi 
Baygül, "Her insanın 
yanjnda olduğumuz 
gibi engellilerin de 
yanında olmalıyız. 
Onların sevgiye 
olduğu kadar işe de 
ihtiyaçları var. Tamer 
Sivri'nin fedakarca 
çalışmalarını taktirle 
karşılıyoruz ve 
sosyal Yardımlaşma 
Vakfı olarak her 
zaman destek ver 

meye devam 
edeceğiz" 
şeklinde konuştü. 
Vali Yardımcısı 
Haşan Ersan'da bu 
kursun Gemlik'te 
düşünülerek 
açılmasından mutlu
luk duyduğunu 
belirterek destek 
verenlere teşekkür 
etti. Ersan, "Bu 
insanlar tüketen 
değil, üreten insan 
olarak başkalarının 
eline bakmadan 
yaşamak istiyorlar" 
dedi.
Engelli Gençlere 
yönelik 
Bulaşıkçılık ve 
Temizlik İşçiliği 
kursunun eğitmen
liğini Fatma Zeynep 
Kantar, Aytaç Balcı, 
Seda Türe, Nursel 
Şimşek ve Zeki 
Zeybekçi yapıyor.

BGemliMKörfezjİ M İS
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Belediye Meclisİ’nin dünkü toplantısında Katlı Otoparkın ücretli olması kabul edildi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyeVblog/özcan Vural

YazıYORUM

Seyfettin SEKERSÖZ
Belediye Meclisinin 
Nisan ayı ilk 
toplantısında 
görüşülen 2006 yılı 
Faaliyet Raporu 
AKP'lilerin oylarıyla 
kabul edilerek 
meclisten geçti. 
MHP'li Osman 
Doğan'ın üniversite 
girişinde çevre 
düzenlemesinin 
yapılması için Meclis 
gündemine alınması j 
m istediği önerge 
daha önce aynı 
görüşte önergelerin 
bulunması nedeniyle 
kabul edilmedi. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal 
Aydın Aybey, 
konuyla ilgili olarak 
Belediye Taş Parke 
Tesislerinin taşın
masından sonra 
çevrede düzenleme 
yapılacağını söyledi. 
DYP'li üyelerin 
meclise verdikleri 
Kültür Merkezi’nin 
yanındaki Sağlık 
Ocağı’nın açılması 
önergesine cevap 
veren Başkan Turgut, 
Belediye olarak 
kendilerinin açmak 
istediklerini ancak 
doktor bulamadıkları 
için mümkün 
olmadığını 
belirterek, İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne 
müracaat ettiklerini, 
binayı Sağlık 
Bakanlığı’na devrede
ceklerini söyledi. 
RAPORA GEÇ 
VERİLDİ İTİRAZI 
Belediye 2006 yılı 
Faaliyet raporu 
hakkında meclis 
üyelerine bilgi veren 
Başkan Turgut, 
çalışmalardan kısa 
örnekler sunarken, 
DYP'li ve MHP'li 
meclis üyeleri 
raporun ellerine 
geç ulaşmasından 
dolayı yeterince 
inceleyemedikleri 
için süre istediler. 
Raporun oylanabil 
mesi için başkanlık 
yetkisini Reis Vekili 
Haşan Ince'ye 
devreden Mehmet 
Turgut, raporun her 
yerde bu şekilde 
oylandığını söyledi. 
Haşan İnce, Başkan 
lığında yapılan oyla
mada, AKP'li üyeler 
raporun bu şekilde 
kabul edilmesi 
yönünde oy kulla
narak, 2006 yılı 
Belediye Faaliyet 
Rapöru oy 

çokluğuyla 
meclisten 
geçmiş oldu. 
MUHASEBE 
MÜDÜRÜNE 
BİR MAAŞ İKRAMİYE 
2006 Yılı Denetim 
raporunu okuyan 
Hesap İşleri 
Başkanının, 
Muhasebe Müdürü 
Ahmet Dedetürk'e 
yardımları nedeniyle 
komisyon tarafından 
bir maaş ikramiye 
verilmesi görüşü 
meclis tarafından 
benimsenerek 
Başkana yetki 
verilmesi oy birliği 
ile kabul edildi. 
Belediye 2006 yılı 
Denetim Raporu 
meclis tarafından 
oy birliği ile kabul 
edilirken, katlı 
otoparkın ücretlerinin 
belediye encümeni 
tarafından belirlen
mesi ve 5 yıl süreyle 
kiraya verilmesi 
benimsenerek oy 
birliği ile kabul edildi. 
Oylama sonrasında 
MHP'li Osman Doğan 
söz alarak, bir yıl 
önce verdiği öner
genin bu mecliste 
kabul edilmediğini ve

Belediye’nin büyük 
zarar gördüğünü 
belirterek "Şimdi 
haklı çıktığım için 
sevinçliyim" dedi. 
BELEDİYE HİZMET 
ARACI ALACAK 
öte yandan 
Belediyenin elindeki 
yolcu otobüslerinin 
eskidiği için verimli 
olamadığını söyleyen 

• Başkan Turgut,

misafirlerin ağırlan
ması sırasında 
ihtiyaç duyulan bir 
adet otobüsün yanı 
sıra zabıta için ihtiyaç 
duyulan aracın alın
masına oy birliği İle 
karar verildi. 
Mecliste ayrıca, yeni 
Belediye Zabıtası 
yönetmeliğine 
görüşülerek oy birliği 
ile kabul edildi. *

- Hayırseverlere saygı...
Işadamlarımızdan hayır işleri yapanlar 

var. Ama zengin olup yapamayanlara 
sesleniyorum.

Hayırlarınız size geri dönecektir.
Bir dünya bir de öbür dünya var.
İsminiz ebedileşir.
Dinimizde varlığının şu kadarını camiye, 

okula, hayıra ver diye gösterilir.
Bugünkü servetler büyüdü.
Zengin insan üniversite yaptırabilir.
Okul, hastane, fakir yurtları yaptırabilir.” 
Bu sözler Kadir Has’a ait...
Has, bir işadamı olarak ülkeye bir şeyler 

vermenin önemini gösteren kişiliklerden 
biriydi aslında.

Özellikle eğitime katkısı çok önemli boyut
lardaydı.

| Eğitimin eksik olduğunu her söyleşisinde 
gündeme getiriyordu.

Kadir Has, “Çoğu zengin İstanbul’da zen
gin oldu.

Fakat bu şehirde eğitim eksikliği var. 
Görüş ve bilgilere tesir ediyor.

ABD ve AB seviyelerini yakalamış değiliz.
İşte bu nedenle bugün değeri 500 milyon 

doları bulan hayır işlerinde eğitim ağırlık 
kazanıyor.

Yaptırdığı 17 okuldan 50 bin öğrenci 
mezun oldu.

En son 1997’de bir de üniversite kurdu.. 
Cumhuriyet kuşağmın temsilcisi 
Kadir Has, Vehbi Koç’lar, Sakıp 

Sabancı’lar ile Cumhuriyet’in ilk işadamı 
kuşağının temsilcisiydi.

Aslında hepsinin geçmişlerinde ülkeyle 
birlikte büyüme felsefesi de yatıyor.
Ülkenin yararına olanlar aslında şirketlerin 
de yararına.

Ya da tam tersi şirketlerin yararına olanlar 
ülkenin de yararına...

Cumhuriyet’in ilk işadamları sadece yap
tıkları işlerle de değil, “hayır” işlerinde de 
harekete geçmişlerdi.

Vehbi Koç, “Bu memlekette varlık sahibi 
olan vatandaşların, bilhassa işadamlarının 
kendi işlerinden başka memleketin sosyal 
meseleleri ile meşgul olmaları lazım 
geldiğine inanıyorum” dedi ve 1969’da 
Vehbi Koç Vakfı’nı kurdu.

Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer 
Sabancı ve oğulları “Bu toprağın bize 
verdiklerini bu toprağa geri vermek” felse
fesini benimsemişti.

Kurumsal sosyal sorumluluk
İşte bu noktada Türkiye’nin şirketleri 

büyümeli güçlenmeli, istihdam yarata
bilmen ve ülkeye katkı yapabilecek noktaya 
gelebilmeli ki yeni Kadir Has’lar yarata
bilsin!

Tabii dünyada artık hayır işlerinin yerini 
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” projeleri 

şlıyor
Bu projeler hayır işi olmanın ötesine geçi 

yor.
Çünkü günümüz tüketicileri sosyal 

sorumluluklarını yerine getirmeyen şirket
lerin ürünlerini almak istemiyor.

Yatırımcılar “etik” ve “sosyal sorumluluk
larını yerine getiren” şirketleri tercih edi 
yor.

Bu tutum son yıllarda bu kavramın yük
selişini de destekliyor.

Artık işadamlarının, şirketlerin sosyal 
sorumluluklarını yerine getirmesi, onları 
sosyal paydaşları, yatırımcıları, müşterileri, 
çalışanları ve toplumun bütününü istediği 
şey...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan


3 Nisan 2007 Sah Sayfa 4

BHH GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■

Elif ESMEN
Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda düzenle
nen tiyatro günleri 
devam ediyor. 
Okul yönetimi, 
Çanakkale 
Şehitlerini Anma 
Haftası nedeniyle 
25 Mart 2007 
tarihinde, Gemlik 
sanat tiyatrosu 
oyuncuları tarafından 
öğrencilere 
sergilenen "Kınalı 
yarim" adlı oyunun 
ardından bu kez de 
iki güzel oyunu 
izleme olanağı 
yarattı.
Bursa Sanat 
Tiyatrosu oyuncuları 
tarafından öğleden 
önce Birinci kademe 
öğrencilerine sunulan 
ilk oyunda aile içi 
geçimsizlik, kavga,

şiddet ve madde 
bağımlılığı mizahi 
bir dille anlatıldı. 
Öğleden sonra 
ikinci kademe 
öğrenciler için 
sergilenen "Bizim 
Sokak" adlı oyunda

okumamanın 
zararları, cehaletin 
kötülüğü, kötü 
alışkanlıkların 
zararları anlatıldı. 
Bursa Sanat 
Tiyatroları Genel 
Müdürü Ahmet

Turuncu tarafından 
yazılan oyunu yine 
Bursa Sanat 
Tiyatrosu 
oyuncuları oynadı. 
Kültür Bakanlığı 
katkılarıyla 
hazırlanan iki

Nti MUİkU İUnnUM ÜİTfciNİ

oyunda öğrencilerden 
bol bol alkış
alırken Ahmet 
Turuncu katkılarından 
dolayı İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne, 
Atatürk İlköğretim 
Okul Müdürü

Mustafa 
Koreyhan'a 
teşekkür ederken 
öğrencilerin 
gösterdikleri 
ilgiden dolayı tebrik 
ederek başarılarının 
devamını diledi.

Antik 
Tiyatrolar 
onarılıyor

Türkiye'nin hemen her 
yöresinde karşımıza çıkan 
antik kentlerin en önemli 
yapıları tiyatroları.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile TURSAB, aralarında 
Efes ve Aspendos'un da 
bulunduğu 5 antik 
tiyatroyu restore edecek. 
Türkiye'de yer üstündeki 
antik tiyatro sayısı 206, 

bunların yüzden 
fazlası da halen ayakta. 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç, Efes, Aspendps, 
Bergama, Kaş-Patara ve 
İznik'teki antik tiyatroların 
restore edilerek turizme 
kazandırılacağını söyledi. 
Koş şöyle konuştu: 
"Aspendos'la Efes'e 
çok önem veriyoruz.

Çünkü burada alışılmış 
bir sergileme faaliyetle 
rimiz var. Hem turizm 
açısından, hem de kültür 
açısından. Ama bu 
faaliyetleri yaparken, 
yok sesin volümü, yok 
uçağın inişi, şu 
bu diye eserlerimizin 
kuvvetlendirilmesi 
ihtiyacından dolayı hep 

endişe duyuyorduk. 
Bu seneden itibaren 
5 tanesini başlattık." 
Türkiye'deki kazı sayısının 
80'den 130'a çıktığını 
belirten Atilla Koç, 
önümüzdeki dönemde 
Rus arkeologların da 
kazı çalışması 
yapacağını sözlerine 
ekledi.

KRŞ€M B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
İJSAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK .İstiklal Caddesi Bora SokakNo: 3fB GEMLİK Tel: (0.224)51396 83Fax: 5133595
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Gökkuşağı Çarşısı yeni kimliğine kavuşuyor Teleferiğe periyodik bakım
Bursa merkez 
Yıldırım Belediyesi, 
harabe durumda atıl 
bekletilen Gökkuşağı 
Semt Çarşısı'na 
modern bir görünüm 
kazandırmak için 
harekete geçti.
Yıldırım Belediye 
Vakfı ve Bursa 
Esnaf ve Sanatkarları 
Odaları

TürkŞe’deki defineciler Bursa’da buluştu
Türkiye'deki 
defineciler, kazıların 
resmi yapılması 
ve tarihi eser 
kaçakçılığının önlen
mesi konularında 
görüş alışverişinde 
bulunmak üzere 
Bursa’da buluştu. 
Anadolu Teknik 
Araştırma Grubu'nun 
(ATAG), yaptığı 
organizasyon 
çerçevesinde 
biraraya gelen 
defineciler, dernek
leşme yolunda ilk 
adımı attı. ATAG 
Başkanı Muzaffer 
Nişancı, Türkiye'de 
yürütülen define 
çalışmalarının çoğu
nun başarısızlıkla 
sonuçlandığını 
belirterek, 
"Defineciler, kanun
ları bilmiyorlar. 
Dernek çatısı altında 
toplanıldığı taktirde, 
her çalışma resmi 
yolla yürütülecek.

Okul müdürlerine ‘engelli’ eğitimi
Milli Eğitim 
akanhğı, engelli 
öğrencilerin okullar
da arkadaşlarıyla, 
öğretmen ve 
idarecilerle yaşadık
ları iletişim zorluk
larını aşmak için 
okul müdürlerini 
eğitime alacak. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Genel 
Müdürlüğü'nce 24 
Mart 2007 tarihinde 
gerçekleştirilen ve 
engelli öğrencilerin 
eğitim kuramlarında 
yaşadıkları sorunların 
ele alındığı “Engelli 
Çahştayı”nda, bu 
öğrencilerin ciddi 
sorunlarla karşı 
karşıya kaldığı 
görüldü. Yaşanan 
sorunların maddi 
•temelli olmaktan

Birliği(BESOB) iş 
birliği ile yapılan 
projeye göre, 
Gökkuşağı semt 
çarşısı, istihdam 
garantili meslek 
kursları ve Avrupa 
Birliği proje üretim 
ve uygulama 
merkezi haline 
dönüştürülecek. 
Yıldırım Belediye

Defineciler arasında 
birlik sağlandığı 
takdirde internet 
üzerinden tüm 
definecilere eğitim ve 
danışmanlık hizmeti 
verilebileceği gibi, 
definecilerin tüm de 

öte öğrencilere, 
arkadaşlarının, öğret
menlerinin ve idareci
lerin yaklaşımların
dan kaynaklandığı 
belirlenen çahştayda, 
engelli öğrencilere 
ilişkin başta idarecil
er olmak üzere öğret
menlerin eğitiminin 
gerekliliği konusunda

Başkanı Özgen 
Keskin ve Bursa 
Esnaf ve Sanatkarları 
Odaları Birliği 
Başkanı Arif Tak 

* arasında imzalanan * 
protokolle çalış
malara başlandı. 
AB proje üretim ve 
istihdam garantili 
meslek eğitim kurs 
merkezi inşaat çalış

neyimleri bir mer 
kezde toplanarak, 
diğerlerine aktarıla
bilecek." 
diye konuştu.
Nişancı, define arama 
çalışmalarının, 
yasal olarak yapıl

görüş birliği oluştu. 
Müdürler Eylül 
ayındg eğitilecek 
İlköğretim Genel 
Müdürü Yüksel 
özden, okul 
müdürlerine eylül 
ayında Ankara'da 
vermeyi öngördükleri 
1 haftalık eğitime, 
engelli öğrencilere 

malarının, en kısa 
sürede başlayacağını 
belirten Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, atıl 
durumda bulunan- 
Gökkuşağı semt 
pazarının yeni görün
tüsü ve işlevselliğiyle 
Yıldırım'a ayrı bir 
hava katacağını 
belirtti.

ması halinde 
hiçbir sakınca 
içermediğini 

belirterek şunları 
söyledi: "Üyeler 
resmi kazı organi 
zasyonu yöntemiyle 
kazı yapılabileceğin
den kazıdan 
buluntunun paraya 
çevrilmesi hatta 
paranın aklanması 
sorunlarına maruz 
kalmayıp, korktukları 
polis ve jandarma, 
resmi çalışma 
halinde onların 
koruyucusu olacaktır. 
Dernek çatısı altında 
bulunan üyeler, 
buluntuları gerek 
resmi koleksiyoner 
gerekse müze 
teslimatı yöntemi 
ile para ve 
ikramiyeye 
çevrilebileceğinden, 
kaçakçılara gerek 
kalmayıp, defineci ve 
kültür varlığı korun
muş olacak." 

yaklaşımın nasıl 
olması gerektiğine 
ilişkin ders konusu 
da ekleme kararı 
aldıklarını söyledi. 
Engelli öğrencilere 
yaklaşımda 
“hepimiz engelliyiz” 
diyen özden, 
“Bu davranış 
şeklini mutlaka 
değiştireceğiz. 
Bunun için bir 
yandan da formatör 
öğretmenlere eğitim 
vereceğiz” dedi. 
Özden, yeni 
atanan öğretmenlere, 
atandıkları yerde 
1 yıl boyunca 
verilen eğitim kap
samında engelli 
öğrencilerle İlgili 
eğitim de verilmesini 
planladıklarını 
sözlerine ekledi.

Bursa’da 44 yıldır 
Uludağ’a kent man
zaralı ulaşımı 
sağlayan teleferik, 
dünden itibaren 
15 günlük yıllık 
periyodik bakıma 
alınıyor. 
Her yıl yerli ve 
yabancı binlerce 
turistin Uludağ’a 
gitmek için tercih 
ettiği teleferik, kış 
sezonunun sona 
ermesiyle birlikte 
bakıma alınacak. 
Her yıl kış ve yaz 
mevsimi öncesinde 
yılda iki kez 
periyodik bakımdan 
geçirilen teleferiğin 
bu yılkı yaz bakımı 
son yağan karla bir

Kredi kartı borcunu 
ödemeyenler ile 
gecikmeli ödeyenleri 
gösteren negatif nite
likli ferdi kredi ve 
kredi kartları siste
minde yer alan kişi 
sayısı Şubat ayında, 
bir önceki aya göre 
yüzde 66,8 oranında 
arttı.
Merkez Bankası veri
lerine göre, 2007 yılı 
Ocak ayında toplam 
23 bin 791 adet olan 
ferdi kredi ve kredi 
kartları borçlarını 
ödememiş kişilerin 
toplamı, Şubat ayın
da ayında 39 bin 
682'ye yükseldi. 
Aynı dönemde ferdi 
kredi borcunu öde

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü -toprak yoksa 
geleceğimiz yok...

EL KOY
Avca, Telsim ve Turkcell 

haltınızdan 3464*e mesaj atın.

TEMA A
www.eHcoyun.com

likte uzayan kayak 
sezonunun kapan
masının ardından 
başlayacak.
Yaklaşık 15 gün 
sürecek bakımda, 
teleferiğin kabin 
ve motor bakımı 
ile tellerin kontrolü 
yapılacak.
1963 yılından 
bu yana Uludağ’a 
alternatif ulaşım 
sağlayan 2 bin 285 
metre uzunluğu ile 
Türkiye’nin uzun 
hava hattı olma 
özelliğini taşıyan 
teleferik, periyodik 
bakımının ardından 
17 Nisan Salı 
günü seferlere 
başlayacak.

memiş kişi sayısı 
yüzde 10,4 artarak 4 
bin 19'dan 4 bin 
439'a, kredi kartları 
borcunu ödememiş 
kişi sayısı yüzde 
78,2 yükselerek 
19bin772'den 
35 bin 243'e çıktı. 
Verilere göre, 2007 
yılının ilk iki ayında 
kredi borçlarını 
ödememiş kişilerin 
sayısı 63 bin 473 
olarak belirlenirken, 
bunun 8 bin 
458'ini ferdi 
kredi borcunu 
ödemeyenler, 
55 bin 15'ini de 
kredi kartları bor
cunu ödemeyenler 
oluşturdu.

http://www.eHcoyun.com
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■■■ OUNLUK SİYASİ OAZFTB ■■■

20 bin adet boş sigara 
paketi toplanacak

Çocuğunuzun yeteneklerini keşledin
Sokaktan toplanacak 
boş sigara paketleri, 
sahte ve kaçağı 
ortaya çıkaracak. 
Sigara sektöründe 
bulunan kaçak ve 
sahte sigaralar 
konusunda elde 
net bir veri bulun
mazken, sigara 
üreticileri buna 
noktayı koymak 
üzere harekete 
geçti.
Edinilen bilgiye 
göre, belli bir örnek- 
lem dahilinde, 
cadde ve sokaklar
dan toplanacak 
boş sigara paketleri 
yoluyla, sahte 
ve kaçak sigara 
miktarı belirlenmeye 
çalışılacak.
Gümrük 
Müsteşarlığının 
önderliğinde bir 
araya gelen sigara 
üreticisi firmalar, 
dünyada bir çok 
ülkede, benzeri 
araştırmalar gerçek
leştirmiş, İsviçre 
merkezli olan MSI 
adlı bir pazar araştır

ması firması ile 
anlaşmaya vardı. 
Çalışma kapsamında 
29 ilden, toplam 20 
bin adet boş sigara 
paketi toplanacak. 
Söz konusu iller 
arasında Ankara, 
İstanbul ve İzmir'in 
yanı sıra Gaziantep, 
Bursa, Adana, 
Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Van, Batman ve 
Adıyaman gibi iller 
bulunuyor. 
Toplanan paketler 
üretici firmalara gön
derilerek, sahte ve 
kaçak sigaraları 
belirlemeleri 
istenecek.

Örneklerden yola 
çıkılarak, Türkiye 
genelindeki sahte ve 
kaçak sigara miktarı 
belirlenmeye 
çalışılacak.
Bilindiği üzere 
sigara sektöründe, 
yüzde 5-15 arasında 
değişen oranlarda 
sahte ve kaçak 
olduğu yönünde 
tahminler 
ortaya konuyor. 
Bunlar bilimsel 
bir veriye dayan
mazken, yapılacak 
çalışmayla bu 
oranın net olarak 
ortaya konulması 
hedefleniyor.

Marmara Üniversitesi 
öğretim Üyesi ve 
Kişisel Gelişim 
Uzmanı Prof. Dr. 
Turgay Biçer, her 
çocuğun kendine has 
yetenekleri bulun
duğunu belirterek, 
"Çocuğunuzu hiçbir 
zaman başkasıyla 
kıyaslamayın.
Başarıya giden yolda 
öğrenme zorlaştırıl
madıkça, birer öğren
me şampiyonu olan 
çocukların öğrenme 
konusunda yine 
ailelerinin destekle 
rine ve uzman bir 
rehberlik hizmetine 
ihtiyacı vardır" dedi. 
Özel bir okulun davet 
lisi olarak Bursa'ya 
gelen Milli Takımlar 
ve Galatasaray'ın 
eski psikoloji danış
manı Prof. Dr. Turgay 
Biçer, "Başarısız 
Çocuk Yoktur" temalı 
seminerle öğrencileri 
başarıya taşıyan 
yolda, ebeveynlerin 
üzerlerine düşen 
konularda ipuçları 
verdi.

"Eğitimden ne anlı 
yoruz?" sorusuyla 
seminerin sohbet 
şeklinde gerçek
leşmesini sağlayan 
Prof. Dr. Turgay 
Biçer, eğitimin okul, 
öğrenci, öğretmen, 
kitap olguları arasına 
sıkıştırıldığını belirte 
rek, ailenin ve sosyal 
etkinin göz ardı edil 
diğine dikkat çekti. 
Konuşmasında her 
çocuğun kendine has 
yetilerinin bulunduğu 
nu belirten Biçer, 
"Her çocuk kendine 
has yetilere sahiptir. 
Bu yetiler de kendi 

ilgi alanlarıyla gelişir 
ve yetenek halini alır. 
Bu anlamda hiçbir 
çocuk bir başkasıyla 
kıyaslanamaz.
Başarıya giden yolda 
öğrenme zorlaştırıl
madıkça, birer öğren
me şampiyonu olan 
çocukların öğrenme 
konusunda yine 
ailelerinin destekler
ine ve uzman bir 
rehberlik hizmetine 
ihtiyacı vardır. Eğitim 
hayat boyu süren bir 
yolculuktur ve amacı 
bireyi güçlü kılacak 
yetileri kazandırmak
tır" şeklinde konuştu.

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. BoraSok. Akbank Aralığı No: 3/BGEMLİKTel: (0.224)5139683 Fax:(0.224)513 3595
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Bursa Surlarının açılışını 
Abdullah Gül yapacak

Restorasyonu 
tamamlanan 
Saltanat Kapı ve 
Bursa Slırları'nın 
Osmangazi Caddesi 
üzerindeki kısmının 
açılışını; Bursa'nın 
Fethi ve Osman 
Gazi'yi anma 
etkinlikleri 
kapsamındaki 
Fetih Yürüyüşü'ne 
katılmak üzere 
Bursa'ya gelecek 
olan Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül yapacak. 
Bursa merkez 
Osmangazi 
Belediyesi'nin; 
Bursa ilk yerleşim 
bölgesini çevreleyen 
ve Bursa Hisarını 
oluşturan surları 
ayağa kaldırma 
projesinin ilk bölümü 
tamamlandı.
Surların, Çakırha 
mam'dan Tophane'ye 
kadar uzanan bölü 
mündeki restorasyon 
ve rekontrüksiyon 
çalışmasını tamam
layan Osmangazi 
Belediyesi, çevre 
düzenleme çalışma 
larını da tamamlayıp 
Bursa Surlarını yeni 
yüzüyle kentin tarihi 
ve turistik mekanları 
arasına kattı.
Restorasyonu 
tamamlanan Saltanat 
Kapı ve Bursa

Otosansit Sanayi Sitesi’nde işyeri soydu ar
Bursa'da, Otosansit 
Sanayi Sitesi’nde bir 
işyerine giren kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler, 70 bin YTL 
değerinde 2 adet 
boya makinesi ile 
2 ton krom nikel

Bandırma-Bursa karayolunda kaza: 1 ölü
Bandırma-Bursa 
Karayolu’nda 
meydana gelen trafik 
kazasında, yolun 
karşısına geçmek 
isteyen yaşlı bir 
kişi otomobilin çarp
ması sonucu öldü. 
Kaza, önceki gece 
saat 21.15 sıralarında 
Bandırma-Bursa

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN
‘Gemlik Körfez’internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Surlan'nın 
Osmangazi Caddesi 
üzerindeki kısmının 
açılışını; Bursa'nın 
Fethi ve Osman 
Gazi'yi anma etkinlik
leri kapsamındaki 
Fetih Yürüyüşü'ne 
katılmak üzere Bur 
sa'ya gelecek olan 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül yapa 
cak. 7 Nisan'da 
Bursa'ya gelecek 
olan Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Gül, 
önce Hisar'ın ana 
kapılarından biri olan 
Saltanat Kapı'nın ve 
restorasyonu kısa bir 
süre önce tamam
lanan Osmangazi 
Caddesi üzerindeki 
Bursa surlarının 
açılışını yapacak. 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

birleşimi paslanmaz 
malzemeyi çaldı 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldırım 
ilçesi Otosansit 
Sanayi Sitesi’nde 
Hakan Adah'ya (29) 
ait işyerine giren

Karayolu’nun 16. 
kilometresinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye, 
göre, Bandırma’dan 
Bursa istikametine 
gitmekte olan 
Eren ö.'nün kul
landığı 10 TY 101 
plakalı otomobil, 
yolun karşısına

Gül daha sonra Bü 
yük Fetih Yürüyüşü 
ne katılacak. Temsili 
Osmangazi önder
liğindeki; mehter 
takımı, atlı gruplar, 
ahi grupları, kılıç 
kalkan ekipleri, folk
lor ekipleri ve vatan
daşlardan oluşan 
yürüyüş konvoyu, 
Çakırhamam'dan 
hareket edecek. 
Vatandaşların 
alkışları arasında 
Atatürk Caddesi- 
Inönü Caddesi- 
Cumhuriyet Caddesi 
ve Altıparmak 
üzerinden Stadyum'a 
ulaşacak olan 
yürüyüş konvoyu, 
burada dağılacak.
M.Ö 180-234 yılların
da Bithinyalılar 
tarafından doğal 
kayalıklar üzerine 
inşa edilen Bursa 
Surları; Roma, 

kimliği belirsiz 
kişi ya da kişiler, 
70 bin YTL 
değerindeki 
2 adet boya 
makinesi ile yaklaşık 
2 ton krom nikel 
karışımı olan 

geçmekte olan 
-yaşlı bir şahsa
çarptı. Kazada 
otomobilin çarptığı 
şahıs olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Üzerinden kimlik 
çıkmadığı için 
ismi belirlenemeyen 
erkek şahsın 
cesedi, Bandırma

Bizans ve OsmanlI 
dönemlerinde küçük 
çaplı eklentiler 
yapılıp onarımdan 
geçirilmişti. 
Surların en kapsamlı 
onarımı, Çelebi 
Mehmet döneminde 
İvaz Paşa 
tarafından yapılmıştı. 
Toplam uzunluğu 
3.38 kilometre olan 
Bursa Surlan'nın; 
Saltanat Kapı, 
Yer Kapı, Fetih 
Kapısı(Su Kapısı), 
Zindan Kapı ve 
Kaplıca Kapısı 
olarak isimlendirilen 
5 kapısı, 2'si Tophane 
ile Çakır Hamam 
arasında olmak üzere 
toplam 14 adet de 
burcu bulunmaktadır. 
Surlar, savunma 
güçlüğü bulunan 
yerlerde çift sur 
olarak inşa edilmiş. 
Bursa Surlarının 
aciliyet arzeden 
1050 metrelik 
bölümünün rölöve 
ve restorasyon 
projesini hazırlayan 
Osmangazi 
Belediyesi, ilk 
aşamada Osmangazi 
Caddesi'ndeki 234 
metrelik bölümün 
restorasyonunu 
tamamladı. İkinci 
aşamada surların 
Pınarbaşı Meydanı 
yönündeki bölümü 
restore edilecek.

paslanmaz 
malzemeyi çalarak 
kayıplara karıştı. 
İşyeri sahibi 
Adalı'nın başvurusu 
üzerine olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı? 
Kazanın ardından 
otomobil sürücüsü 
Eren ö., polis tarafın
dan Bandırma 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
götürüldü.
Kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

İnternet kafeler
yasaklandı 
devamsızlık 

azaldı

Okulların açık 
olduğu günlerde 
13-18 yaş arası 
öğrencilerin 
08.00 ile 19.00 
saatleri arasında 
internet kafelere 
girişinin yasaklan
ması, okula 
yapılan devamsızlık
ları azalttı.
Balıkesir il 
merkezindeki 
36 ilköğretim okulu 
ve 26 liseyle merkez 
ilçeye bağlı köylerde 
yapılan araştırmada, 
bazı liselerde 
devam oranının 
yüzde 70-80, iki 
ilköğretim okulunda 
da yüzde 100 
arttığı görüldü, 
internet kafe bulun
mayan köylerde 
devamsızlıklarda 
değişiklik olmazken 
bulunan köylerde de 
devamsızlıklar 
gözle görülür oran
da düştü.
Balıkesir İl Milli 
Eğitim Müdürü 
İbrahim Binay, 
amaçlarının öğrenci
lerin okula devam 
etmesini sağlamak 
olduğunu söyledi. 
İbrahim Binay, valilik 
tarafından alınan 
karar sonucu genel 
itibariyle devamsı
zlıkların azalmasının 
kendilerini sevin
dirdiğini ifade etti. 
Balıkesir Valiliği, 28 
Kasım 2006'da 
yayınladığı bir karar
nameyle il sınırları 
dahilinde faaliyet 
gösteren internet 
kafe ve oyun salon
larına ilk ve 
ortaöğretim 
öğrencilerinden 12 
yaş ve altındakilerin 
yanında veli veya 
vasisi olmadan, 13- 
18 yaş arasındaki- 
lerin de okulların 
açık olduğu gün
lerde 08.00 ile 19.00 
saatleri arasında 
alınmasını 
yasakladı.

Bu kararı uygula
mayan internet kafe 
ve oyun salonları 
hakkında, İl İdaresi 
ve Kabahatlar 
Kanunu'nun ilgili 
maddelerince işlem 
yapılıyor. Bu yılkı 
denetimlerde yasağa 
uymadığı gerekçe
siyle 48 internet kaf- 
eye ceza uygulandı. 
Kararın ardından 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü Şube 
Müdürü Mürşit 
Canbulat imzasıyla 
27 Şubat 2007'de il 
merkezindeki 
ilköğretim okulları 
ve liselere bir yazı 
gönderildi.
Yazıda, valiliğin 
kararı sonrası 
okullarda öğrenci
lerin devamsızlık
larında azalma olup 
olmadığı, devamsız 
öğrenci sayısındaki 
azalmanın hangi 
oranında gerçek
leştiği soruldu. 
Okullardan gönder
ilen cevabi yazılar
da, devamsızlıklarda 
büyük oranda azal
ma olduğu belirtildi, 
ilköğretim okulları 
dikkate alındığında 
internet kafe bulu
nan Atköy, Çiçekpı- 
nar ve Ayşebacı 
köylerinde yüzde 
100, Ovaköy'de 
yüzde 70, 
Yakupköy'de yüzde 
10 devamsızlık 
yaşandığı rapor 
edildi. Internet 
kafe bulunmayan 
köylerde öğrenci
lerin okula 
devamında bir 
değişiklik olmadı. 
İl merkezindeki 
okullarda çarşıda 
bulunan Ali Şuuri 
ve Gazi ilköğretim 
okulları ile Plevne 
Mahallesi'ndeki 
General Kemal 
Balıkesir İlköğretim 
Okulu'nda 
devamsızlık yüzde 
100 azaldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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W, Dr. Işıkara’dan deprem hutbesi hazırlığı İhracat Mart ayında 
tarihî rekor kırdı

Prof. Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, "Kısa bir 
süre sonra beni 
cuma namazlarında 
camilerde deprem 
hutbesi verirken 
görebilirsiniz" dedi 
Işıkara, Kayseri 
Kızılay Tıp 
Merkezi'nde 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
bir süre önce 
İstanbul'da 
başlattıkları 
"Afet zararlarının 
azaltılmasında 
toplum önderlerinin 
rolü" projesi 
çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 
Söz konusu proje 
kapsamında 
öğretmen, din 
adamı ve muhtarları 
deprem öncesi 
alınacak önlemler, 
deprem sırası ve 
sonrasında yapıla
caklar konusunda 
eğittiklerini anlatan 
Işıkara, şu bilgileri 
verdi:
"Eğitim verdiğimiz

din adamları, kendi 
camilerinde vatan
daşlara bu konuda 
eğitim verecekler. 
Bazı camiler, bu 
konuda ciddi 
çalışmalar yaptı. 
Ayrıca, bazı 
camiler benden de 
destek istedi. 
İstanbul'daki bazı 
büyük camilerden 
başlayarak, cuma 
namazlarında 
camilerde deprem 
konusunda hutbe 

vereceğiz." 
Türkiye Kızılay 
Derneği Genel 
Başkan Danışmanı 
olan Prof. Dr.
Ahmet Mete Işıkara, 
gazetecilerin 
İstanbul'da deprem 
beklentisi olup 
olmadığı yönündeki 
sorularını yanıtlarken, 
muhtemel Marmara 
depreminden 
söz edilebileceğini 
söyledi.
İstanbul'u

tetikleyecek iki 
deprem potansiyeli 
bulunduğunu 
belirten Işıkara, 
şöyle konuştu: 
"Bunlardan birincisi 
adaların güney 
batısı, diğeri 
Gemlik Körfezi. 
Bu iki potansiyel 
deprem üretebilir. 
Adaların güney 
batısında meydana 
gelebilecek depreme 
her geçen gün 
biraz daha 
yaklaşıyoruz. 
Bu depremi 
İstanbul da 
yaşayacak.
Gemlik Körfezi'nde 
yani Kuzey 
Anadolu fay 
zonunun güney 
kolunda da 
yoğunlaşma ve 
uzun zamandır 
hareketlilik var. 
Burada meydana 
gelebilecek 
deprem, İstanbul'u 
17 Ağustos depre
minde olduğu 
gibi etkileyecek."

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nln (TİM), mart 
ayı ihracat rakamları
na göre Türkiye'nin 
mart ayı ihracatı 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 19.3 
artışla 8 milyar 935 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Böylelikle 
Türkiye tarihindeki en 
yüksek aylık ihracat 
seviyesine ulaşıldı. 
TİM mart ayı ihracat 
rakamları Koceli 
Gölcük'teki Ford 
Otosan Tesisleri'nde 
düzenlenen basın 
toplantısıyla açıklandı. 
TİM Başkanı Oğuz 
Satıcı, mart ayı ihracat 
rakamlarının Türkiye 
tarihinin en yüksek 
aylık ihracat seviye
sine ulaştığını 
belirterek, mart ayı 
ihracatının geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 
19.3 artışla 8 milyar 
935 milyon dolar 
olarak gerçekleştiğini 
söyledi.
Mart ayında en fazla 
ihracat gerçekleştiren 

sektörler 1 milyar 817 
milyon dolar ile taşıt 
araçları ve yan sanayi 
oldu. Mart ayında 
toplam ihracat içinde 
yüzde 10.25'lik bir 
paya sahip olan tarım 
sektörü ise geçen yıla 
göre yüzde 6.13 artış 
kaydetti. Sanayi sek
töründe üç aylık ihra
cat 20 milyar doları, 
son 12 aylık ihracat 
ise 78.1 milyar dolan 
geride bıraktı. Sanayi 
sektöründe aylık 
ihracat yüzde 20.56 
artış ile 7 milyar 
822 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Tarım ihracatı arttı 
Mart ayında toplam 
ihracatın içerisinde 
yüzde 10.25'1 ik paya 
sahip olan tarım sek
törü, geçen yıla oranla 
yüzde 6.13'lük artış 
kaydetti. Tarım ve hay
vancılık sektörlerinde 
en fazla artış bir önce
ki ayda olduğu gibi 
canlı hayvan su ürün
leri ve mamulleri sek
töründe kaydedildi.

18 milyon YTL’lik eroin vurgunu

3

I

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİ 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 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 • W 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 ’ t

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
Uaciıie ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen, İstanbul 
Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğü ekiple 
rince 29 ve 30 Mart 
2007 tarihlerinde 
piyasa değeri 18 
milyon YTL olan 358 
kilogram eroin ele 
geçirildiğini bildirdi 
Tüzmen, amaçlarının 
bir yandan dış ticareti 
geliştirmek ve bu 
kapsamda yasal 
ticareti artırırken, 
yasa dışı ticareti en 
etkin metotlarla 
engellemek olduğunu 
söyledi. Bakan 
Tüzmen, Gümrük 
Müsteşarlığı'nda 
düzenlediği basın 
toplantısında, uyuştu
rucu operasyonları 
ve ele geçirilen 
uyuşturucu miktarları 
ile ilgili bilgi verdi. 
BM raporlarında da 
belirtildiği gibi 
Türkiye'nin, Afganis 
tan kaynakları eroinin 
batı pazarlarına yasa 
dışı ticaretinde, 
Balkan Rotası olarak 
adlandırılan güzergah 
üzerinde bulunduğu
na işaret eden Tüz 
men, yürütülen çalış
malar sonucunda 
2006 yılında 2 ton 75 
kilogram ile Gümrük 
Idaresi'nin eroin 
yakalamasının tüm 
Avrupa kıtası güm
rükleri yakalamaları

na eşdeğer olduğunu 
söyledi. 2007 yılında 
3 Şubat 2007 tari
hinde Edirne İpsala 
Sınır Kapısı'nda 58 
kilogram, 9 Şubat'ta 
da Kapıkule Sınır 
Kapısı'nda dünya 
gümrüklerinde 
yakalanan en yüksek 
miktar olan 565 kilo
gram eroinin pizza 
kutuları içerisinde ele 
geçirildiğini hatırlatan 
Tüzmen, 12 Şubat'ta 
da 202 kilogram 
breinin tabutlar 
içinde yakalandığını 
anımsattı. Daha 
sonra 9 Şubattaki 
eroin yakalanmasıyla 
bağlantılı olarak 
İstanbul'da yürütülen 
çalışmalarda 21 ' 
Şubat 2007 tarihinde 
208 kilogram eroin 
yakalandığını belirten 
Tüzmen, 29 ve 30 
Marttaki operasyon
larda da büyük mik
tarlarda eroin ele 
geçirildiğini bildirdi.

Tüzmen, bu kapsam
da İstanbul Gümrük 
ve Muhafaza Baş 
müdürlüğü Kaçakçı 
hk, İstihbarat ve 
Narkotik Gümrük 
Muhafaza Müdürlüğü 
personelince 
yürütülen istihbarat 
{çalışmaları sonucu 
stanbul Halkah'da 

Fransa'ya gitmek 
üzere gümrüklenen 
otomotiv yedek parça 
yüklü bir tır aracı ve 
tır aracıyla temas 
içinde bulunan özer 
bir otoyla birlikte tak
ibe alınarak 29 Mart 
2007 tarihinde 
Edirne Kapıkule 
Sınır Kapısı'nda 
durdurulduğunu 
kaydetti.
İstanbul'dan glen 
ekiple birlikte X-Ray 
ve narkotik dedektör 
köpek yardımıyla 
yapılan aramada yak
laşık 305 kilogram 
eroin ele geçirildiğini 
bildirdi.
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Eczacılara 
ödenek müjdesi

5 Aylardır reçete 
bedellerini tahsil 
edemeyen eczacılara 
sevindirici haber. 
Hazine, konsolide 
bütçeye tabi kurulu
ların ödemeleri için 
200 milyon YTL, 
yeşil kart ödemeleri 
için de 150 milyon 
YTL para aktardı. 
Paraların bu hafta 
içerisinde ecza
cıların hesaplarına 
yatırılması bekleni 
yor. Türk Eczacıları 
Birliği (TEB), TEB 
Başkanı Ecz. 
Mehmet Domaç, TEB 
Genel Sekreteri Ecz. 
Erdoğan Çolak, 
Çalışma ve Sosyal

I Güvenlik Bakanı 
' Murat 

Başesgioğlu'nu,

Maliye Bakanlığını, 
Hazine Müsteşarlı 
ğını ziyaret ederek 
eçzacıların ödemel
erle ilgili yaşadıkları 
sıkıntıları aktardı. 
Yapılan bu görüşme 
ler sonucunda, 
hâzineden Bağ-Kur 
ve SSK'ya para 
aktarımı sağlandı. 
Konsolide bütçeye 
tabi kuramların 
ödemeleri için 200 
milyon YTL, yeşil 
kart ödemeleri için 
de 150 milyon YTL 
para aktarımı 
gerçekleştirildi. TEB, 
eczacıların alacak
larının bu hafta 
içerisinde hesapları
na yatırılması için 
gayret sarf 
edileceğini duyurdu

PAZARLAMA 
ELEMANI ARANIYOR

Ehliyetli 
Askerliğini yapmış 
30 yaşını aşmamış 

Lise mezunu 
Halkla İlişkileri kuvvetli olan 

PAZARLAMA ELEMANI 
alınacaktır.

ORSA DEKORASYON 
Eşref Dinçer Mah. Yeni Pazar 

Cad. No: 11/GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 01 57 
GSM: (0.542) 65511 72

■■gûNLÜK SİYASİ GAZETE■■■

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFÖR ARANMAKTADIR.
Adres: Gazhane Caddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

SATILIK DEVRE MÜLK
İHLAS ARNIÜTLU TATİL KĞYÜ’NDE 
1M0 MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR
GSM: 0533 340 41 41

KİRALIK ARAÇ
GÜNLÜK veya AYLIK 

ARAÇ İHTİYACINIZ KİN 
BİZİ ARAYIN.
AÜÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 M 0.5394918960

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ

Müracaat Tel: 
0.532 270 42 90

■HkIMI
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİN HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Malatyaspor’a Bursa’da görkemli karşılama
Türkiye Erkekler 
Voleybol 1. Ligi'ne 
çıkan Malatya 
Belediyespor 
Voleybol takımı, 
Bursa'ya gelişinde 
görkemli bir 
törenle karşılandı. 
Ankara Selim 
Sırrı Tarcan Spor 
Salonu'nda geçen 
hafta sonu yapılan 
2. Lig Erkekler 
Final müsabakaları 
son maçında Bursa 
BESK'i 3-0 yenen 
Malatya Belediyespor, 
ikinci olarak 1. Lige 
çıkmayı başardı.
Malatya Belediyespor

Voleybol takımı 
şehre gelişte 
görkemli bir törenle 
karşılandı. Şehir 
girişinde karşılanan 
voleybolcular konvoy 
eşliğinde Malatya 
Belediyesi önüne 
geldi. Burada, 
sporcuların boynuna 
çelenk takılarak 
madalyaları verildi. 
Belediye önündeki 
törende mehter 
takımı da 
gösteri yaptı. 
Malatya Belediye 
Başkanı Cemal Akın, 
voleybol takımının 
Malatya'nın spor 

tarihinde 1. Lig'e 
çıkan ilk voleybol 
takımı olduğunu 
belirterek "Adını 
Malatya spor 
tarihine altın harflerle* 
yazdıran Malatya 
Belediyespor Erkek 
Voleybol takımı, 
final maçlarında 
başarı göstererek 
1. Lig'e çıktı.
Emeği geçenleri 
kutluyorum'* dedi. 
Malatya Belediyespor 
Voleybol takımı 
antrenörü Habil 
Demiralp de, zorlu 
maraton sonunda 
hedefledikleri

1. Lig'e çıkmanın 
sevincini yaşadık
larını ifade ederek, 
başta Belediye 
Başkanı Cemal 
Akın olmak üzere * 
başarılarında 
emeği olan herkese 
teşekkür etti.
Malatya Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Vekili Atilla Kantarcı 
da, takımlarının 
1. Lig'e çıkmasının 
ekonomik ve sosyal 
getirisinin fazla 
olacağını 
belirterek, "İnşallah 
Malatyaspor'da 
Süper Lig'e tekrar

çıkacak.
Ayrıca Malatya 
Belediyespor*un fut
bol takımını da 3.

Lig'e çıkarıp 
1 başarımıza başarı 
katmak istiyoruz" 
diye konuştu.

Beto Basketbol Ligi’nde 27. Haftanın görünümü
Beko Basketbol 
Ligi’nde 27. hafta 
maçları Fenerbahçe 
Ülker liderliğiyle 
geride kaldı. 
Sarı - lacivertli 
takım, Bursa 
deplasmanında 
TOFAŞ'ı 78-60 
yenerek, puanını 
50'ye yükseltti ve 
Türk Telekom'dan 
liderliği devraldı. 
Beko Basketbol 
Ligi’nde 27. hafta 
maçları Fenerbahçe 
Ülker liderliğiyle 
geride kaldı.

Sarı - lacivertli 
takım, Bursa 
deplasmanında 
TOFAŞ'ı 78-60 
yenerek, puanını 
50'ye yükseltti ve 
Türk Telekom'dan 
liderliği devraldı. 
Türk Telekom ise 
lider girdiği 
haftada sahasında 
Banvit'e 77 - 74 
yenilerek liderlikten 
3. sıraya düştü. 
Başkent ekibi, 
Banvit'e sezon 
içinde ikinci kez 
yenildiği için,

rakibiyle olası bir 
play-off eşleşmesine 
de 1 - 0 geride 
başlayacak.
Ali Star maçları 
nedeniyle ertelenen 
25. haftası 
4 Nisan Çarşamba 
günü oynanacak 
Beko Basketbol 
Ligi’nde, 27. haftanın 
sonunda oluşan 
sonuçlar ve puan 
durumu ise şöyle: 
Galatasaray Cafe 
Crown: 85 Mutlu 
Akü Selçuk 
Üniversitesi: 69

Mersin Büyükşehir 
Belediye: 62 
Alpeila: 75 
Efes Pilsen: 92 
Pınar Karşıyaka: 67 
Tofaş: 60 
Fenerbahçe 
Ülken78
Türk Telekom: 74 
Banvit: 77 
Darüşşafaka: 75 
Oyak Renault: 60 
Tekelspor: 83 
Beykoz: 96 
Beşiktaş Cola 
Turka: 76’ 
CASA TED
Ankara Kolejliler: 77

Bursaspor:1 Konyaspor: 0 
Bursaspor Teknik Direktörü Engin Ipekoğlu, 
Konyaspor'u tek golle yendiklerini belirterek, 
hedefe ulaştıklarını söyledi.
Ipekoğlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, 
Konyaspor'un ligin en iyi takımlarından biri 
olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Bu ligin iyi 
takımıyla karşılaştık bugün. Tek golle üç pua 
nı aldık, çok mutluyum, özeliklle yerel basına 
söylüyorum, Konyaspor, başarılı bir takım ve 
rakibimizi yendik, bu sonuçla puan sıralama 
sında da rakibimizin bir puan üzerine çıktık.
Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." 
Konyaspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam 
da maçtan sonra yaptığı açıklamada "Maçın 
ilk yarısından birşey anlamadım. Tayfun'la 
İsmail Güldüren arasında bir mücadele şeklin 
de geçti. İlk yarıyı 1-0 yenik kapadık. İkinci ya 
rıda baskılı oynadık, çok pozisyon yakaladık, 
ancak bunları da cömertçe harcadık. Yenilgi yi 
hak ettik. Bursaspor'u kutluyorum. Maçın ha 
kemi Çetin Sarıgül de iyi bir maç yönetti"dedi.

Beşiktaş Hentbol’da şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş Hentbol 
Takımı, Hentbol 
Süper Ligi’nde 
Şampiyonluğa adım 
adım ilerliyor. 
Son üç haftaya 
girilirken 
Siyah - beyazlılar 
Halkbankası 
engelini de 
rahat geçti.
Geçtiğimiz sezon 
şampiyonluğu 
şanssız bir şekilde 
Milli Piyango'ya 
kaptıran Beşiktaş,

"Şampiyonluk” 
parolasıyla başladığı 
İigin ilk maçında 
Bursa Nilüfer'! 
İstanbul'da 
konuk ederken, 
ilk galibiyetini bu 
maçın sonunda 
kazanarak virajı 
hasarsız geçmişti, 
ilk 9 haftada 
oynadığı maçların 
hepsinden galibiyetle 
ayrılarak namağlup 
unvanını kazanan 
Siyah - beyazlılar'a 

ilk çelme ise 10. haf
tada Mersin deplas
manında geldi. 
Kara Kartallar 
galibiyet hedefiyle 
başladığı maçta iyi 
oynamasına rağmen 
Mersin Yenişehir 
Belediyesi maçından 
27-27 beraberlikle 
ayrıldı. İlk devrenin 
bitimine bir maç 
kala kaybedilen 1 
puan şampiyonluk 
yolunda Beşiktaş'ı 
çok fazla etki

etmedi ve ilk yarıyı 
21 puanla lider 
tamamladı.
ikinci yarının 7 
haftası ise Siyah - 
beyazlıların üstün
lüğü ile geçildi. Bu 
süre içerisinde en 
zorlu rakip olarak 
gözüken son şampiy
on Milli Piyango'yu 
BJK Süleyman Seba 
Spor Salonu'nda ağır
layan Siyah - beya- 
zhlar, zorlu maçtan 2 
farklı galibiyet alarak

hem geçen sezonun 
rövanşını almış oldu, 
hem de rakibini 
zirveden uzaklaştırdı. 
Beşiktaşlı 
hentbolcular, 
son olarak 
Halkbankası'nı 
45-27 yendi ve 
namağlup liderliğini 
33 puanla sürdürdü. 
Siyah - beyazlıların 
mutlu sona ulaşması 
için son üç hafta 
kaldı. İlk olarak 
Trabzon

Belediyesi'ne 
konuk olacak olan 
Beşiktaş, 21. 
haftada ise 
beraberliğin 
rövanşında 
Mersin Yenişehir 
Belediyesi ile 
kendi evinde 
karşılaşacak. 
Beşiktaş son 
maçını ise deplas
manda İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
oynayacak

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU VE FARECİK 12.00 * 14.00 * 16.00 -18.00
ROMANTİK 14.00 * 20.30
ADEMİN TRENLERİ 16.15 - 20.30 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI
ONSEKİZLER TAKIMI SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 ■ 18.00 * 20.00 (Rezervasyon Tel :-513 64 06)

BURSU HRKİMİY€TV€K€NT 
GAZ€T€l€RİN€ İLAN ve RCKLRM 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: j0.224) 513 9683 Faz: 513 35 95
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Mantar nem sever
Mantarlar havada 
toprakta, hayvanlar
da ve insanlarda 
yaşayabilen gözle 
görülemeyecek 
kadar küçük canlılar 
olarak biliniyor. 
Derinin mantar 
hastalıktan, sıcak ve 
nemden dolayı özel
likle yaz aylarında 
sık görülen bir deri 
hastalığı.
İnsan vücudunda 
yaşayan yaklaşık 90 
çeşit mantar türü 
bulunuyor. Bunların 
bazıları insanda 
hastalık oluştur
mazken bazıları ise 
derinin yüzeyinde, 
derinin daha derin 
tabakalarında ve iç 
organlarda hastalık 
oluşturabiliyor. 
Sema Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Serpil Özyılmaz; 
mantarlar doğadaki 
herhangi bir alandan 
ya da insandan bula 
şabilir. Ancak uygun 
ortam bulduğunda 
çoğalıp hastalık 
oluşturuyorlar.
Mantarı tetikleyen 
durumlar 
-Nemli deri: Özellikle 
yaz aylarında kasık 
ve ayak gibi kapalı 
alanlarda çok sık 
görülüyor.
-Kişisel hijyen: 
Terlik, ayakkabı, 
tarak gibi ürünlerin 
kişisel kullanımına 
dikkat edilmemesi, 
yüzme havuzu, spor 
salon, cami, kışla, 
gibi ortak yaşam 

alanlarında 
eşyalarının ortak 
kullanılması; parmak 
araları, kasık gibi 
bölgelerin kuru ve 
temiz tutulmaması 
durumunda mantar 
oluşuyor.
-Eşlik eden hastalık
lar: Şeker hastalığı, 
allerjik bünye, korti
zonlu ilaç kullanan 
kişilerde mantar 
hastalığı oluşum 
riski daha yüksektir. 
Mantar hastalığının 
belirtileri 
-Normal deriye göre 
açık ya da koyu 
lekeler
-Pullanma ve kızarık
lık
-Kaşıntı, ağrı, acıma 
-Tırnaklarda renk ve 
şekil değişikliği 
Mantarın en sık ayak 
parmak aralarında, 
kasıklarda, tırnaklar
da, saç ve saçlı 
deride ve ellerde 
görüldüğünü 
söyleyen Dr. Serpil 
Özyılmaz mantann 
vücudun herhangi 
bir yerinde de 
görülebileceğini 
kaydetti.
Ayak mantarları 
yetişkin erkeklerde 
daha yaygın 
görülüyor. Ayağın 
uzun süre ayakkabı 
içinde kalması, sen
tetik çoraplara bağlı 
tahrişler, yıkandıktan 
sonra özellikle par
mak aralarının iyice 
kurulanmaması ayak 
mantarlarına sebep 
oluyor.

Üveit, gözün iç 
kısmını tutan bir 
hastalık olduğu için 
görme kaybına yol 
açabiliyor. Ancak 
doğru tanı,erken 
tedavi ve düzenli 
takip ilb görme koru 
nabiliyor. T.C İstanbul 
Bilim Üniversitesi 
Avrupa Florence 
Nightingale Hastane 
si Göz Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Baş 
kanı Prof. Dr. Halil 
Bahçecioğlu yazdı. 
Gözün "uvea" 
tabakasının iltihap
lanmasına "Üveit'* 
denir.
Yapı olarak bir topa 
benzeyen gözün 
ortasında bulunan jel 
benzeri maddenin 
çevresini 3 
tabakadan oluşan bir 
kılıf sarar. En dışta 
"sklera adı verilen 
beyaz kısım, en içte 
retina adı verilen ve 
görmemizi sağlayan 
kısım, ortada ise 
"uvea" bulunur. 
Uvea, gözü besleyen 
damarları içinde 
buiundurur.Bu 
nedenle buranın ilti
habı gözün tüm 
dokularını etkiler. Bu 
durum görmeyi ciddi 
şekilde tehdit eder. 
Uveitin Belirtileri 
nelerdir?
Işığa karşı hassasi 
yet, ağrı, gözde 
kızarıklık, görmenin 
azalması en önemli 

belirtiler. Gözde kan
lanma, kızarıklık, ağrı 
ve bulanık görme 
şeklinde kendini 
gösterir. Erkeklerde 
ve genç kişilerde göz 
belirtileri daha sık 
ve dbha ağır seyre 
derken, kadınlarda 
ve yaşlılarda daha 
seyrek ve daha 
hafiftir. Göz belirtileri 
bazen körlüğe kadar 
gidebilir.
Üveit Hastalığı Neye 
Bağlı Olarak Ortaya 
Çıkar ?
Behçet Hastalığı 
Üveit nedenidir. Bazı 
hastalarda virüsler, 
mantarlar, parazitler 
üveite neden olabili 
yor. Behçet Hastalığı 
dışında vücudun 
diğer kısımlarında 
bulunan hastalıklar 
da (artritler, romatiz
ma! hastalıklar gibi) 
neden olabiliyor.En 
önemli organ tutul
malarından biri olan 
gözdeki iltihaplanma 
hastaların yarısında 
tespit edilir. 
Bu hastalığın tanısı 
nasıl konmaktadır? 
Belirtiler başlayınca 
mutlaka göz dok
toruna muayene 
olmak gerekir.Çünkü 
İltihap görmenin 
kalıcı bir şekilde 
kaybına neden ola
biliyor. Ancak doğru 
tanı,erken tedavi 
ve düzenli takip ile 
görme korunabiliyor.

Göz muayenesinin 
yanında çeşitli durum 
larda sistemik bir 
hastalığın araştırıl
ması da gerekebilir. 
Bu durumda roma- 
tologlar, dahiliyeciler- 
le ortak araştırmalar 
yapılabilir. Paterji 
denilen deri testi ve 
bazı kan testleri ile 
klinik muayene tanı 
koydurucudur.
Üveit Hastalığının 
tedavisi nasıl yapılır? 
Ne tip İlaçlar 
Kullanılır?
Behçet hastalığı 
tedavisinde özellikle 
steroid ve göz 
bebeğini büyüten 
ilaçlar içeren damla 
lar sıklıkla kullanılır. 
Gözde daha derin
lerde bulunan iltihap
larda sistemik ilaçla 
rın kullanılması gere 
kebiliyor. Glokom, 
katarakt ve yeni 
damarların oluşması 
gibi çeşitli komp
likasyonlar 
gelişebiliyor. 
Bununla beraber 

hastalığın şu anda 
kesin bir tedavisi yok 
.Göz tedavisinde ise 
kortizonlu damlalar 
kullanılır. Daha ileri 
vakalarda gelişen yan 
etkilerin tedavisi için 
katarakt, glokom ve 
vitrektomi ameliyat
ları yapılır. Ayrıca göz 
içine yapılan korti
zonlu ve damar 
gelişimini engelleyici 
ilaçlarda ümit verici 
dir. Bağışıklığı bas 
kılayıcı ilaçlar teda
vide kullanılır. Ancak 
bu ilaçların uzun süre 
li kullanımları zor. 
Hastalığın 
tablosu 
değişebilir mi? 
Behçet hastalığında 
görülen üveit 
gözün değişik 
bölgelerinde 
görülebilir. 
Gözün ön kısmında 
gelişen iritis, 
cyclitis gibi 
durumlar daha ani 
başlangıçtı ve daha 
kolay tedavi edilen 
durumlar.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 51310 28

ULAŞIM

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
Üçe Tarım Müd. 51310İ5 
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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtut. 614 47 71
Kamil Koç 513 36 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 613 23 24
Manastır Taksi 614 35 60

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz $13 16 37
Ocakgaz 513 16 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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 613 45 21 -116
İtfaiye 613 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza , Yalnyz 186

AKCAN PETROL 613 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY QTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

3 Nisan 2007 Sah 
BAYER ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 14 GEMLİK 
Tel: 513 0143

GSMÜK'İN İLK DÜNLÜK GAZETESİ

■MBİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETp ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2713 

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

(Dini bayram Günleri ye Pazar günleri yayınlanmaz).
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■■ «ÜNLÜM SİYASİ GAZETE ■■■

Türk mafyası “eğitimsiz” çıktı
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Daire Baş 
kanlığı'nın organize 
suç örgütlerine 
yönelik yaptığı 
değerlendir meye 
göre Türk Mafyası 
"okumamış" çıktı. 
Yapılan değerlendir 
mede yakalanan çete 
üyelerinin yüzde 2'si 
okumamış, yüzde 3'ü 
okur yazar, yüzde 
46'sı ilkokul, yüzde 
19'unun ise ortaokul 
mezunu olduğu anla 
şildi. Emniyet veriler
ine göre hazırlanan 
suç raporunda çete 
leşmenin nedenleri, 
“ideolojik yapılanma, 
siyasi otorite boşlu 
ğu, rejim değişikliği, 
hukuki boşluklar, 
ekonomik istikrarsız 
lık, sosyolojik yapı, 
rüşvet, eğitimsizlik, 
işsizlik, göç, ahlaki 
yozlaşma, jeopolitik 
konum, lüks yaşama 
ve kolay yoldan para 
kazanma arzusu, suç 
ihraç eden ülkelerin 
etkisi, medyada yer 
alan özendirici yayın

lar, idari ve adli dene
timsizlik ve topluma 
uygun olmayan sos 
yal, hukuki ve siyasi 
değişimler” açıklanır 
ken, mafyanın rant 
elde ettiği alanlar ise 
şöyle sıralandı:
-İhale sonuçlarına 
etki ederek komisyon 
alma veya üçüncü 
şahıslar vasıtasıyla 
ticarete atılarak den
geleri bozma, 
-İş adamları, gazino, 
bar, pavyon gibi yer
lerden koruma adı 
altında para alma, 
-Otoparklardan hak
sız kazanç elde etme, 
-Turizm bölgelerinde
ki otel ve barların kor 
ku ve baskı yoluyla el 
değiştirmesinden 
menfaat temini, 
-Emlak satışlarında 
baskı ve hile ile 
gelir elde etme, 
-Maden ve kömür 
ocaklarını baskı ve 
korku yolu ile ele 
geçirme,
-Sanayi tesislerini, 
fabrikaları ve fir
maları ele geçirme, 
-Futbol sektöründe 
futbolcu transferlerini 

yönlendirme, bahis 
oynatma, maç sonuç 
larına ve kulüp yöne
timine etki etmek 
suretiyle imkanların
dan faydalanma, 
-Müzik.ve medya sek
törüne nüfuz ederek 
menfaat temin etme, 
-Gıda piyasasında 
tekel yaratmak sure 
tiyle fiyatları düşme
sine yada artmasına 
sebebiyet verme, 
Türkiye'de mafya tipi 
yapılanmaya ilginç 
tespitlerin de bulun
duğu raporda, “Kanu 
ni çerçeve dışında 
yapılan eylemler, eyle 
mi gerçekleştiren- 
lerce bir hakkın veya 
sorumluluğun yerine 
getirilmesi olarak 
değerlendirilmektedir. 
Bu da mafya tipi anla 
yışın toplumda yer
leşik hale gelmesiyle 
ilgili uzun bir oluşum 
sürecinin yaşandığını 
göstermektedir” 
denilerek, “Adam 
yaralamak, öldürmek 
veya gasp etmek 
suretiyle elde edilen 
hakların, farklı bir 
şekilde değer

lendirilmekte ve maf 
ya tipi anlayışın nor
malleşme sürecine 
yardımcı olduğu” 
tespiti yapıldı.
Yüzde 6'sı 4 yıllık fa 
külte mezunu KOM 
Dairesi'nin 2006 yılın
da yapılan 228 ope 
rasyonda yakalanan 
2 bin 957 çete men
subu üzerinde yaptığı 
ilginç araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
yakalananların sade 
ce yüzde 6'sı 4 yıllık 
fakülte, yüzde 2'si ise 
2 yıllık üniversite 
mezunu olarak belir
lendi. Medyanın 
kültürel etkisine ve 
bu tip çeteleşmelere 
özendirdiğine dikkat 
çekilen raporda ayrı
ca, “Magazin kültü 
rünün yaygınlaştığı, 
televizyon izleme 
oranının yüzde 94'leri 
bulduğu ülkemizde 
sergilenen hayatlar 
başta genç nesiller
imiz olmak üzere 
birçok insanımız 
tarafından rol 
model olarak benim
senmektedir” sapta
masında bulunuldu.

Küresel ısınmanın etkisi 
ortaya çıkmaya başladı
BM Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC) 
raporuna göre, 
küresel ısınmanın 

• planktonlardan 
kutup ayılarına, 
dünyanın en güney 
noktasından en 
kuzeyine kadar, 
yeryüzündeki 
canlılar üzerinde 
beklenen ciddi etkisi 
ortaya çıkmaya 
başladı.
IPCC tarafından 
açıklanması bekle
nen ve 100'den fazla 
ülke hükümetinin 
tayin ettiği 2000 
dolayındaki bilim
cinin katkılarıyla 
hazırlanan raporda, 
"iklimdeki değişiklik
ler artık tüm kıtalar
da fiziksel ve biyolo
jik sistemleri 
etkiliyor" denildi. 
"Yüzlerce canlı 
türünün eski yayılma 
alanları değişmiş, 
ekosistemler bozul
muş durumda" 
denilen rapora göre 
kuzey ve güney 
kutuplarındaki hay

van ve bitkiler dahil 
canlı türlerinin 
yaşam biçimlerinde 
çok büyük 
değişiklikler başladı. 
Yükselen deniz - 
suları kıyılarda 
canlı türleri için 
yaşam alanı yaratan 
sulak alanları tahrip 
ediyor. Isınan 
deniz suları da 
çeşitli türlerin 
zengin bir uyum 
içerisinde yaşadık
ları mercan resi
flerinin beyazlaş
masına ve ölmesine 
yol açmaya başladı. 
Isınan sular ayrıca, 
denizlerdeki türleri 
kutuplara doğru 
yönlenmeye zorladı, 
Afrika göllerindeki 
balık miktarlarında 
da düşüşler oldu. 
Rapora göre, 
yeryüzünün 
ortalama sıcaklığı 
1-2 santigrat 
derece daha artarsa 
yeryüzündeki 
türlerin üçte biri 
yayılma alanlarını 
değiştirecek veya 
tükenecek.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


BURSn VR GİTMENİZE GEREK KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ 
Bilgisayar ile benzin 
ve LFG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar
taralından istasyonumuzda Yalova Yolu Özdilek karşısı 

yapılmaya başladı Tel : 513 14 25 GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ KÖRFEZ AV

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

BALIKÇILIK MALZEMELERİ 
TOPTAN & PERAKENDE 

JJARA AVCILIĞI MALZEMELERİ 
VE TABANCA MERMİSİ 
(RUHSATLI) SATIŞLARIYLA_ _ _ _ _ _
HİZMETİNİZE AÇILDI 
Bülent ve Numan Dursun

4 Nisan 2007 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)
Semerciler Yokuşu 19/A GEMLİK 
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 48

Uzun zamandır kullanılmayan boş binaya giren tinercilerin çıkardığı yangında korkulu anlar yaşandı

Tinerciler yangın çıkardı
Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Demirsubaşı Mahallesi Avcılar Derneği 
arkasında kullanılmayan ve kapısının tinerci 
ler tarafından kırılarak içeri girildiği sanılan 
binada yangın çıktı. Boş dairede çıkan 
yangın çevreye sıçramadan söndürülürken, 
olayda can kaybı olmadı. Haberi sayfa 3’de

2006 yılı vergi listesi..
2006 yılı gelirler vergisi sıralamaları belli oldu.
Vergi Dairesi Müdüriüğü’nün yaptığı açıkla

maya göre, ilk 100 sıralamasında tavan ile taban 
şöyle:

Gemlik Vergi reikortmeni 155 bin 377 YTL, 
100. sıradaki mükellef 13 bin 596 YTL vergi öde 
yecek..

100 bin YTL. nin üzerinde 2 işadamı, 99 ile 50 
bin YTL arasında 20 kişi görülüyor.

49 ile 30 bin YTL arasında ise 18 kişi..
29 bin YTL ile 20 bin YTL arasında 26 kişi..
19 bin YTL ile 13.596 YTL arasında ise 34 kişi..
Tablo bu..
Meslekler olarak Serbest Bölgede faaliyet 

gösteren şirketlerin sahiplerinin kuramlardan 
doğan şahıs gelirleri ön sıralarda görülürken, 
bizim geleneksel Gemlik birincilerimiz bunuları 
izliyor.

Altan Ticaret Haluk Altan, yıllar sonra da olsa 
yine ön sıralarda..

Beş yıl Gemlik Vergi Rekortmeni olan Eczacı 
Ferruh Erçek 9. sırada..

Tabii yine eczacılar üst düzey vergi veren 
serbeset meslek gruplarından..

Kamu kuramlarının İşlerini takip eden avukat
lardan üç kişi sıralama görülürken, zey tinciler 
pek ortahkda görülmüyorlar..

Bir de, yine listede görünmeyen mesleklerden 
dikkat çeken grup doktorlar, diş hekimleri..

Gemlik Bölgemizin ticari açıdan en büyük 
kentlerinden biri..

Bunun göstergesi İse ödenen vergiler değil 
midir? Tam listeyi incelemenize sunuyoruz..

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, adli olayların arttığını söyledi.

Akıt’tan acil önlem isteği
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, oda aylık 
bülteninde yayınladığı 
mesajında son zaman
larda Gemlik’te mey
dana gelen cinayet, 
gasp, hırsızlık gibi bir 
çok adli olayın Gemlik 
halkını üzdüğünü 
ve Gemlik'in imajını 
bozduğunu söyledi. 
Akıt, açıklamasında 
Türkiye’nin sayılı 
sanayi ve liman kent
lerinden biri konumu
na gelen Gemlik’in 
stratejik yapısı gereği 
dışarıdan çok fazla 
göç aldığını, artan 
göçlerle birlikte 
işsizliğin de artmakta 
olduğunu söyledi.
Akıt açıklamasında

issizliğin sosyal yapı
da sorun oluşturmaya 
başladığını belirterek, 
"Bunun sonucunda 
ilçemizdeki adli olay
larda artış meydana 
gelmektedir ve çoğala 
rak da devam etmek 
tedir. İlçe halkının 
huzuru için güvenlik 
konusunda ciddi

önlemler alınması 
gerekmektedir" dedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
bunun için alınması 
gereken önlemleri 
şöyle sıraladı: 
"Dışarıdan göçün 
azaltılması için göç 
veren yerlerdeki

işsizlik sorunu 
yerinde giderilmeli 
ve yeni ış 
sahalarının açılması 
sağlanmal dır.
Bölge halkının iş 
istihdam alanlarından 
yararlanmasına 
öncelik verilmelidir. 
İlçenin önemli 
noktaları kameralarla 
izlenmeli ve anında 
müdahale edilmesi • 
sağlanmalıdır.
Polis kontrol noktaları 
oluşturulmalı ve 
devriye sayısı 
arttırılmalıdır.
Halkın yoğun olarak 
kullandığı alanlar 
sürekli izlenmeli ve 
vatandaşların 
güvenliği kontrol 
altına alınmalıdır.’*

2006 VERGİ REKORTMENLERİNİN TAM LİSTESİ 5. SAYFADA

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


4 Nisan 2007 Çarşamba Sayfa 2

GÜNLÜK BİYABİGAMTB HHHH

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Özgür basın.....
Seçimlere az kaldı..

"Önce Cumhurbaşkanlığı sonra genel 
seçimler..

iktidar sahipleri düğmeye bastı..
Tek seslilik için ellerindeki TMSF'yi de 

etkin değerlendirerek gerekeni yapıyorlar.
Amaç medyadan istenilen melodileri 

duymak.
Doğal olarak dikensiz gül bahçesi isti 

yorlar..
Dün Star'ı susturdular.. Şimdi sıra

Sabah grubundaydı..
Onu da başardılar..
Zaman en iyi ilaç.. Bakalım evdeki 

hesap çarşıya uyacak mı?
Özal dönemi de dahil... İktidarı tek başı

na ele geçirenler denemeler yaptılar..
Sonları herkesçe biliniyor..
Demokrasiyi yönetim biçimine 

dönüştürmüş ülkelerde bu tür girişimler 
ters sonuçlar veriyor..

Verdi de..
Sabah Grubu'yla ilgili soru şu..
Madem elinde el koymak için gerekli ve 

yeterli belgeler vardı..
Neden bugünü bekledin?
Bu soruya verilecek yanıt düğümü 

çözen.
Ama dürüstçe.. Kıvırmadan.. Masala 

başvurmadan..
Türkiye gerçekten bir bilinmezliğe 

sürükleniyor..
Dış güçler ve içerideki payandalar el ele 

omuz omuza felaketi hazırlıyor..
Ellerindeki tüm silahları düşünmeden 

hedefe yöneltiyorlar.
Yurttaşa düşen oyuna gelmemek...
Basına düşen tekere çomak sokmak..
Onun için...
İhtiraslardan arınmış nitelikli bir basın..
Halkın haber alma özgürlüğünü sonuna 

dek savunan bir basın..
Elbette ki özgür bir basın..
Türkiye'de sorun burada..
Basın ne kadar özgür..
Çünkü toplum okuma özürlü...
Gazete satın almıyor..
Gazete maliyet açıklarını kredilerle kap

atmaya çalışıyor..
Kuşkusuz bu duruma gelinirken basının 

sorumluluğu büyük..
İktidarla girilen akçeli ilişkiler..
Teşvikler..
Krediler..
Çıkarlar..
Kamuoyuna yanlış bilgi enjekte ettiler..
Toplumu çürüttüler..
Güveni zedelediler..
Bugün darboğazdan çıkmakjçin çır

pınıyorlar..
Çırpındıkça daha çok batıyorlar..
Çıkış var...
Nasıl mı?
Önce kendi ayakları üzerinde durmayı 

becerebilmek..
Okurla bütünleşmek..
Bireysel çıkarlardan uzaklaşmak..
Günlük hesapları bir yana bırakmak..
Ve sadece gazetecilik yapmak...

Belediye onarımı bitmek üzere
Seyfettin SEKERSÖZ
Belediye binasında 
başlatılan tadilat ve 
yenileme çalışmaları 
sürerken başkanlık 
makamı için sergi 
salonu girişinde son 
hazırlıklar tamamlanıyor. 
Daha önce düğün salonu 
tarafından ve binanın 
alt kısmından girilen 
başkanlık makamına 
bundan sonra sergi 
salonu girişi kullanılacak. 
Belediye Başkanlığı 
makamında yapılan 
tadilatla başkanın odası 
çarşı meydanına bakan 
köşeye alınırken girişi de 
aynı yerden olacak.
Nisan ayı içinde 
tadilat çalışmaları 
bitirilecek olan belediye 
başkanlığı binasına Türk 
Bayrağı ile Belediye 
Bayrağı direğe 
çekildi.

Çocuk suçları haritasında Bursa üçüncü sırada
Çocuk suçları için 
haritası çıkarıldı.
* Yüzde 81'i 
ailesiye yaşıyor 
* Aileler ticari ser
maye olarak görüyor 
* Mükerrer kimlikler 
çıkartılıyor
TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu'na verilen 
brifingler İstanbul'da 
çocuk suçlarının hari
tasını çıkarttı. 
Komisyondan beş 
milletvekilinin geçen 
hafta İstanbul'a yap
tığı inceleme gezisi 
çocuk suçlulara 
ilişkin ilginç bir 
tabloyu ortaya koydu. 
Bu tabloya göre, 
çocuk suçluların 
yüzde 81'i ailesiyle 
yaşıyor, en çok 
yankesicilik ve 
yaralama suçuna 
karışıyor ve suç 
çeteleri suçluları 
çocuk göstermek için

mükerrer kimlikler 
çıkartıyorlar. 
Milletvekillerine 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü 
tarafından verilen 
brifingte suç tablosu 
ayrıntılı rakamlarla 
ortaya konuldu. 
EN ÇOK 
YANKESİCİLİK 
Buna göre 2006 yılın
da İstanbul'da çocuk 
suçlular bin 75 
dolandırıcılık- 
yankesicilik, bin 20 
yaralama, 960 darp, 
887 hırsızlık, 777 oto 
hırsızlığı, 739 gasp ve 
soygun, ateşli silah 
taşımak ve 457 evden 
hırsızlık olayına 
karıştı.
Çocuk suçluların 
yüzde 18'i okuma 
yazma bilmezken, 
yüzde 63'ü temel 
eğitime sahip. Çocuk

suçluların sadece 
yüzde 19'u lise eğiti
mi alırken, suçluların 
yüzde 81'i anne ve 
babasıyla yaşıyor. 
Çocukların yüzde 7'si 
yetiştirme yurtlarında 
kalırken, sadece 
yüzde 2'si sokakta 
yaşıyor.
Rapora göre geçen 
yıl nüfus kayıtlarına 
göre adli işlem 
yapılan çocuk 
sayısını gösteren ilk 
10 il içinde İstanbul 
birinci sırada geliyor. 
İstanbul'u, Diyarbakır, 
Bursa, Mardin, Siirt, 
Bitlis, Sivas, Ağrı, 
Batman ve Erzurum 
izliyor.
Raporda çocuk 
suçluluğunun engel
lenmesi için de bazı 
tespitlerle beraber 
önerilerde bulunuldu. 
Raporda 12 yaşına 
kadar cezai sorumlu

KİRALIK DAİR
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE 

Tel: 513 96 83 GEMLİK

luk bulunmadığı için 
ailelerin çocukları 
kap-kaç, yankesicilik 
gibi suçlarda kul
lanıldığı belirtildi. 
Özellikle 
Güneydoğu'da çocuk
ların nüfusa geç 
kaydettirilmesi sonu
cu 18 yaş üzerindeki 
kişiler bile hukuken 
çocuk suçlu 
kapsamına giriyor. 
Raporda bu konuda 
şu öneri getiriliyor: 
"Nüfus müdürlük
lerinde beyana göre 
kayıt yapılması 
önlenmelidir. Mecbur 
kalındığı durumlarda 
Emniyet birim
lerinden fotoğraf, 
parmak izi, anne-baba 
parmak izi gibi gerek
li belgelerin alınarak 
işlem yapılması, 
doğum raporuna göre 
kayıtlarının yapılması 
gerekmektedir.”

TASFİYE İLÂNI
S.S. Gemlik Kavlaklar Konut Yapı 

Kooperatifi’nin 19.03.2007 tarihinde tas
fiyeye girmiştir.

Kooperatiften alacağı olanların bel
geleri ile birlikte Gürle İş Hanı Kat: 3 
No : 127 GEMLİK adresindeki Tasfiye 
Kurulu’na bir yıl içerisinde başvur
maları gerekir.

‘Gemlik Körfez’ internette^ wwtqernliBfeîWzgazete^i,çffl
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Uzun zamandır kullanılmayan boş binaya giren tinercilerin çıkardığı yangında korkulu ahlar yaşandı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.mi|liyet/blog/özcan vüral
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Uzun zamandır 
boş olduğu için 
tinercilerin yuyası 
haline gelen binada 
çıkan yangın 
çevrede yaşayanlara 
korkulu ahlar 
yaşattı.
Demirsubaşı

Mahallesi Avcılar 
Derneği arkasında 
Yüksel Yıldırım'ın 
eşine ait olduğu 
belirlenen ve 
boş olduğu için 
kapısının tinerciler 
tarafından kırılarak 
içeriye girildiği ve 
geceyi burada

geçirdikleri ileri 
sürülen kişilerin 
çıkarmış 
olabilecekleri 
tahmin edilen 
yangında can 
kaybı olmaması 
sevindirici oldu, 
önceki akşam 
saat 21.30 sıralarında

n

ra

BÜYÜKSEHİRİTFAİYESİ^
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alevleri gören 
bir vatandaşın 
itfaiyeye haber 
yerdiği yangın 
etraftaki binalara 
sıçramadan 
söndürüldü.
Merhum Ahmet 
Kütahya'dan kızına 
kaldığı öğrenilen 
binanın en üst 
katının boş olduğu 
belirlenirken 
içeride bir adet 
çekyat, 2 yorgan ve 
bir adet piknik 
tüpünün bulunması 
içeride uyuşturucu 
bağımlısı kişilerin 
kaldığını ve yangın 
anında binadan 
kaçtıkları 
şüphesini 
gösteriyor. 
Kapı ve 
çerçevelerinin 
tamamen yandığı 
boş dairede 
can kaybı olmadığı 
öğrenilirken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığı öğrenileli.

Bursa’da yangın korkuttu
Bursa'da çıkan 
yangın, korku dolu 
anların yaşanmasına 
sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı Tuna

Mahallesi Hane 
Sokak'ta Ifaket 
Gümüşkanat’a 
(43) ait evin 
2. katında prizde 
unutulan oyun 
makinesinden

çıkan kıvılcımlar 
yangına 
sebebiyet verdi. 
Bir anda büyüyen 
alevler odayı 
sardı.
Vatandaşların İhbarı

üzerine olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri yangına 
müdahale etti.
Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

Polislerimiz
Bir haksızlığa uğradığımızda, “Nerede bu 

devlet. Burası dağ başı mı.
Vergilerimle maaşını ödediğimiz polis 

nerede?” diye başlarız...
Zamanla bazılarının kişisel hatalarını 

genelleştirir, “Polis bunu yaparsa” denilir.
Olay yerine gelmekte gecikince, aracında 

benzinin olup olmadığı kimsenin aklına 
gelmeden, “Ne olacak, olay biter polis 
gelir” diyenler olur.

Eleştirilerin hedefi olan polislerin insan 
olduğunu, onların da etten, kemikten ve 
sinirden oluştuğunu, kimilerinin baba kimi
lerinin anne olduğunu, çoğunun başını 
sokacak bir göz odasının bile olmadığını, 
günün 24 saatinde çalıştığını, tüm bu 
özverili çalışmasına karşın, boğaz tokluğu 
denilecek maaş almaları hiç akıllara 
gelmez.

Şimdi canımız, malımızı, namusumuzu 
emanet ettiğimiz polisimizin feryadına 
kulak verelim bakalım, onların derdi 
neymiş... •

“Ülkemizde 24 saat görev yapıp izin kul
lanmayan bizden başka kimse yoktur.

Bunun karşılığını alamıyoruz. Bizim ne 
çektiğimizi ne bilen ne de.yazan var.

Haklarımız açısından insan yerine koyul
muyoruz” diyen polisler, dünyanın en 
pahalı yatırımının güvenlik olduğunu, 
güvenliğin sağlanamadığı bir yerde; sağlık
tan, eğitimden, ulaşımdan, iletişimden ve 
her türlü ortamdan söz edilemeyeceğini 
belirterek, “Güvenliğine önem.vermeyen 
devletlerde kargaşa eksik olmaz” diyorlar.

Diğer kamu görevlileri günde 8 saat 
çalışırken, polislerin çalışma saati her 
nedense belli değildir. Memurlar hafta sonu 
tatili yaparken polislerin böyle bir şansı 
yoktur. Aksine yılbaşı, bayram ve diğer tatil 
günlerindş güvenliği sağlamak amacıyla 
özellikle çalıştırılır, ancak mesai verilmez.

Hastanelerde çalışanlar döner sermaye, 
öğretmenler ek ders ücreti, maliye çalışan
ları mali tazminat alırken veya yaptıkları 
fazla mesainin karşılığı izinli sayılırken 
polislikte böyle bir uygulama yoktur.

Devletin diğer kuramlarında görev yapan 
memurların sendikal hakları vardır.

Bu memurlar, bağlı oldukları bakanı bile 
rahatlıkla eleştirir haklarını ararken, polis
lerin en yakın amirini dahi eleştirme hakkı 
yoktur. Diğer memurlar kendi memleket
lerinde görev yaparken, oradaki evinden, 
tarla ve bostanından yararlanarak 
ekonomik gelir elde ettiği gibi, akra
balarının manevi desteğini alırlar.

, Polislerin metropoller hariç böyle bir 
şansı yoktur. Bu nedenle yakınlarının sıkın
tısı veya hastalığı gibi hallerde onların 
yanında olmaya ve destek vermeye hakları 
yoktur. Her insanın davranış şekli, kültürü, 
sosyal çevresi, eğitim durumu, psikolojik 
yapısı farklıdır^ Bu nedenle doğası gereği 
insanla uğraşmak dünyanın en zor ve zah
metli işidir.

Polisler, sürekli toplumun en sorunlu 
olanlarıyla muhatap olduğu için stresli ve 
zor bir mesleği icra etmektedir. Polisler, 
kaza sonrasında yaralılara ilk müdahaleyi 
yaparak sağlıkçı, alkollü ve yardıma ihtiyacı 
olanlara yardım ederek taksici olur, itfaiye
cilerle yangına müdahale eder, mahkeme 
ve diğer tebligatları yaparak postacılık 
görevini yapar.

Bunlara karşın kimseden takdir görmez 
hatta zamanla bazıları tarafından, “Sen 
benim kim olduğumu biliyormusun” 
denilen tehditler de alırlar., Durumuz işte 
bu benim halkım, dur ve biraz düşün

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Hikmet Şahin 3 yılını değerlendirdi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
şehirde 10 yıldır 
konuşulan sebze 
meyve hali, köprülü 
kavşaklar, kongre 
kültür merkezi, kent 
meydanı, feribot 
iskelesi, atık su arıt
ma tesisleri gibi 
çalışmaları 3 yıl gibi 
kısa bir sürede 
hayata geçirdiklerini 
söyledi. Başkan 
Şahin, bir gazetecinin 
"Televizyon progra 
mında icraatları tartı 
şir mısınız" sorusuna 
da, "6 ay sonra bu 
ülkede seçim var. Biz 
hesabımızı halka veri 
riz. 2009'da yerel se 
çimler olacak. 6 ay 
sonraki .seçimlerde 
kimin eli yukarı kaldı 
rılır, kimin sırtı yere 
getirilir halk bunun 
hesabını görür" dedi. 
Hükümetin kararı ile 
Özelleştirme Idaresi'n 
den Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi'ne 
verilen tarihi Merinos 
fabrikasında inşaatı 
devam eden Kongre 
Kültür Merkezi'nde 
basın toplantısı ya 
pan Başkan Hikmet 
Şahin, yaptıkları 
ulaşım projeleri ile 1 
saatte geçilen Keştel, 
Görükle arasını köp 
rülü ve batçık kav 
şaklarla 10 dakikalık 
bir süreye indirdik
lerini, İstanbul Bursa 
arasını 75 dakikaya 
indiren feribot sefer
lerinin Mayıs ayında 
başlayacağını, 1.5 
futbol sahası büyük
lüğünde yeşil alanı 
bulunan eski garajda
ki ödüllü projeye gö 
re yapılan kent mey
danının yıl sonunda 
hizmete gireceğini, 
Namık Kemal'de 
kamyonların güçlükle 
girdiği sebze halinin 
Temmuz ayında 
Görükle'deki modern 
binasına taşınacağı 
nı, Bursaray B etabı 
nın yıl sonunda 
hizmete alınacağını

anlattı.
Alt yapıda 15 yılda 
yapılan 250 kilome
trelik yağmur suyu

Merkezi'ni bir yıl gibi ■ 
kısa bir süre içerisin 
de tamamlayacağız. 
Bahçesindeki yürü

kolektörleri kadar 3 
yılda kolektör döşe 
diklerini, sınırların 
büyümesi ile yıllık 95 
kilometre olan kanali 
zasyon borusu döşe 
me işini 150 kilomet 
reye, 150 kilometre 
olan içme suyu 
şebeke tesisini 210 
kilometreye çıkarta 
rak katladıklarını anla 
tan Başkan Şahin, 
"Acemler kavşağı 
12 yıl konuşuldu. Biz' 
167 günde yonca 
kavşağı yaparak 
bölgede sinyalizas 
yönsüz kesintisiz bir: 
ulaşımı sağladık. 3 
yılda 7 köprülü kav 
şak ile ulaşımı hız
landırdık. Doğu Yakın 
Çevre Yolundaki ya 
rımJialan güzergahı 9 
kilometrelik yeni yol 
yaparak açtık, alterna 
tif bir ulaşım aksı 
oluşturduk. Yeni inşa 
atına başlanan 3 bat 
çık kavşak ile ulaşım 
daha da hızlanacak. 
Ata Bulvarı'nın Sön 
mez Flament kavşağı 
na ulaşması ile bura
da yarım kalan 2 lup 
da tamamlanarak 
burada da alternatif 
bir ana arter oluştu
rulacak. Merinos 800 
kişilik sinema ve tiyat 
ro salonu bin 800 kişi 
lik kongre merkezi, 
düğün salonu olarak 
kullanılacak eski 
nikah binası, resto 
ran ve kafeteryaları 
ile Merinos Parkı ve 
Atatürk Kongre

yüş yolları, Hdye 
Park gibi serbest 
kürsüleri ile tam bir 
kültür ve aktivite mer 
kezini, alt katlarında 
16 bin metrekarelik 
otoparkı da düşünü 
lerek hayata geçiri 
yoruz. Santral Garaj 
metruk bir haldeydi, 
altında iki kat oto 
park, iki kat alış veriş 
merkezi ve üçgen 
şeklindeki yiyecek 
ünitelerinin bulun
duğu binası ve 1.5 
futbol sahası büyük
lüğündeki meydanı 
ile yeni bir aktivite 
merkezini inşa ediyo 
ruz. Burayı yıllık 300 
bin liraya 49 yıllığına 
Emekli Sandığından 
kiraladık. Yap işlet 
devret modeli ile yıl
lığı 1.5 milyon lira 

fckira ile işi verince, 
Emekli Sandığı ile 
kiralama şartları ile 
alakalı mahkemelik 
olduk. Bunda da yar 
gı en doğru kararı

• verecektir. Ancak 
inşaatın durması söz 
konusu olmayacaktın 
Şehir merkezinde ka 
lan kent halinin 10 
yıldır kaldırılacak 
diye muhabbeti yapıl 
dı. Temmuz ayında 
hal Görükle'deki yeni 
binasına taşınıyor. 
Güzelyalı'da feribot 
iskelesini biz yaptık, 
107 milyon dolar 
değerinde Bursa 
İstanbul arasında 
çalışacak iki büyük 
gemiyi İstanbul Deniz

Otobüsleri İşletmesi
satın alıyor. Bursa 
İstanbul Mayıs ayın
da 75 dakikaya ini 
yor. Doğu ve Batı 
Atık Su tesislerini 
devreye aldık, çöp 
gömme sahasında 
Nilüfer'e giden atık 
suları da arıtıyoruz. 
Bu çalışmalarımız 
sanayicileri de 
harekete geçirdi, Gür 
su Kestel sanayisini 
temizleyen Yeşil 
Çevre devreye girdi, 
Demirtaş Organiza 
Sanayi arıtması da 
devreye alınacak, 
Nilüfer Deresi temiz 
akacak. Bu derenin 
çevre yolu aksındaki 
kısmını yeşil
lendirerek yeni bir 
rekre asyon alanı 
oluşturacağız. 
Kültürpark'ta 16 eski 
bina yıkılarak hem 
yeşil alan miktarı art
tırıldı, hem de mod
ern bir yeşil alan din
lenme mekanı ortaya 
çıkartıldı. Anıtlar 
Kurulu'nun oluru ile
Kültürpark'ta botanik 
değeri olmayan 200 
civarındaki ağaç 
ortam rahatlatılmak 
için kesildi.
Özlüce'de Bursaspor 
tesisleri yaz mevsi
minde devreye alı
nacak" diye konuştu. 
Yeni Teleferik
Projesi'nin durumu 
ile alakalı soruya 
Başkan Hikmet 
Şahin, "Sözleşmeyi 
yeniden gözden 
geçiriyoruz. Bölgede 
getireceği trafik 
yoğunluğunu 
düşünerek, mevcut 
hattın olduğu yerden 
vazgeçebiliriz. 
Görüşmeler birkaç 
gün içinde netice
lenecek. Mevcut 
yerdeki yeni tesisler
den vazgeçebiliriz" 
diye cevâp verdi. 
Bursa'ya tek hal 
düşündüklerini ifade 
eden Şahin, Gürsu 
Hali ile alakalı da 
hukuki süreci takip 
edeceklerini bildirdi.

Alpaslan Türkeş anıldı

Seyfettin SEKERSÖZ
Milliyetçi Hareket 
Partisi kurucusu ve 
Genel Başkanı 
Merhum Alpaslan 
Türkeş ölümünün 
10. yılında anıldı. 
MHP İlçe merkezi 
lokalinde 
düzenlenen anma 
töreninde kuran 
okundu, yaşamından 
bilgiler verildi.
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 

«İMlûk »Irui uan BM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ile çok sayıda 
partilinin katıldığı 
anma töreninde 
merhum Alpaslan 
Türkeş'in ülkesine 
ve milletine 
verdiği önem 
bir kez 
daha gözler 
önüne serildi. 
Yaklaşık 2 saat 
süren anma 
töreninin ardından 
partililere yemek 
ikramında 
bulunuldu.

KfiŞCDC BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklalCaddesiBora$okakNo:3/BGEMLİKTel:(0.224)513 96 83Fax:513359Ş
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■M OUNLUK SİYASİ GAZETEHHMİ

2006 VERGİ REKORTMENLERİNİN TAM LİSTESİ
NO ADI SOYADI FAALİYET KONUSU ÖDEYECEĞİ VERGİ

1 Şahap AKTAŞ Oto yedek parça imalatı 155.377,14
2 Kemal MATARACI , Zeytin toptan satışı 105.367,16
3 HüseyinDEĞİRMENCİOĞLU Tekstil Ürünleri 90.304,72
4 Mesut MORAL Tekstil Ürünleri 84.096,15
5 Mustafa DİKER Boya Badana İşleri 82.612,66
6 Haluk ALTAN 

Engin ÜLGUR 
AliMORAL

Hırdavat Perakende Sat. 80.227,47
7 
8

Oto yedek parça imalatı 
Tekstil ürünleri

79.275,73
77.223,49

9 Ferruh ERÇEK Eczacılık 77.110,69
10 Ayşen ÖZER Eczacılık 70.204,23
11
12

(İsmi açıklanmadı) 
Kaya KESEN

Eczacılık
Elektrik tesisatçılığı

66.051,05 
65.786,96

13 İsmet KALİ Arıtma Cihazı satışı 62.677,17
14 Esat COŞKUN Elektrikli- Elektronik Ev Eşy. 61.262,42
15 Kemal AKIT Gayrimenkul Kiraya verilmesi 60.214,46
16 Berkay Nuri Kumla Otel 59.708,75
17 Ceyhan Aydın Hafriyat işleri 56.914,59
18 Mukaddes Serim Eczacılık 55.154,32
19 Aysel Ediz Konfeksiyon 54.151,00
20 Semih Aşkın Poliamit, poliüretan, plastik 53.041,59
21 Yeşim Artar Eczacılık 52.670,28
22 Neveser Leyla Bayer Eczacılık 51.252,38
23 Ziya Şengüı Zeytin toptan satışı 49.057,95
24 İsmet Çetınavcı Mobilya 47.928,24
25 Ayhan Sayın Bina İnşaatı 46.512,11
26 Şükran Tüfekçioğlu Noterler 46.192,67
27 Elif Başer Eczacılık 46.049,45
28 Ahmet Çelik Motorlu araç yakıtı per. sat. 45.930,87
29 Cahide Çelik Motorlu araç yakıtı per. sat. 45.026,82
30 Ahmet Uslu Sürücü Kursu 44.870,46
31 Erdal Tunah Bina inşaatı J

Eczacılık
43.519,81

32 Nuray Balkancı 42.174,78
33 Salih Değirmencioğlu Tekstil 41.386,17
34 Cavit Mirasyedi Bina İnşaatı 40.768,26
35
36

Ali Ağırbaşoğlu 
Mürvet Ürunfu

Temel Endüstriyel Kim. Top.Sat. 
Eczacılık

38.660,00
36.189,20

37 Refik Yılmaz Avukat 33.632,82
38 Kaya Kesici Bina Müteahhitliği 32.539,78
39 Koray Güneş Eczacılık 30.949,26
40 Cansever Derya Solak Eczacılık 30.640,51
41 Haşan Kumru Gayrimenkul kiraya verilmesi 28.778,50
42 Yadigar Akın Sigorta acentaları 27.942,69
43 Nazan Tokuçoğlu Noterler 27.894,90
44 Hamiyet Görür Elyaf, kumaş ve dokuma boyama hiz. 27.583,02
45 Bircan Görür Boya badana işlen 27.244,00
46 Zehra Gülşeni Eczacılık 26.122,76
47 Muharrem Çelik Sandalye tabure imalatı 26.072,35
48 Kemal Yiğit 

Cem Gürşimşir
Hırdavat 25.657,92

49 Makine ve Mak. parçaları 25.526,04
50 Zekeriya Çakır Bina Müteahhitliği 25.074,10
51 Muhammed Etkeser Pamuklu Dokuma 24.588,64
52 Nihat Aytaş Karayolu ile yehirlerarası 24.123,66
53 Nebahat Suren Ağaç ve kereste ürünleri 23.588,16
54 Mustafa Gündoğdu Bina Müteahhitliği 23.299,95
55 Erol Özkayan Makine imali 23.047,31
56 İsa Güler Bina Müteahhitliği 22.684,08
57 İbrahim Gülmez Oto yedek parça 22.440,21
58 Hatice Öğüt Eczacılık 21.979,16
59 Bahar Denizli Eczacılık 21.823,45
60 Fatih Öğüt Eczacılık 21.801,10
61 Sabahattin Özkan Menkul yatırım ortaklığı 20.978,40
62 Şeyda Saral Eczacılık 20.896,22
63 Hülya Karatepe Nakliyat 20.571,45
64 İbrahim Fehmi Kulaber Bobincilik 20.313,00
65 M. Tevfik Solaksubaşı Karayolu ile şehir içi yük taş. 20.216,38
66 Ali Karageyim 

Ali Murat Solaksubaşı
Noterler 20.205,35

67 Bitkisel yağlar perakende satışı 
Mühendislik ve Fen Bilimleri

19.780,91
68 Mustafa Kemal Naci 19.690,00
69 İslam Kurtiş Sigortacılık 19.469,01
70 Ferit Alan Zeytin Toptan satışı 19.426,34
71 Kaya Tura Zeytin toptan satışı 19.426,34
72 İbrahim Etkeser Pamuklu dokuma 19.409,32
73 Nurettin Fidan Bina Müteahhitliği 19.328,58
74 A. Hamdi Kıstak Eczacılık 19.165,55
75 Nurcan Şanlı Konfeksiyon 19.067,75
76 Galip Gür Muhasebe 19.002,99
77 Hürkan Karaboğa Avukat 18.926,70
78 Necati Erbek Zeytin toptan satışı 18.836,88
79 Ahmet Gencer Muhasebe 18.675,83
80 A. Ersin Erdebil Pamuklu Dokuma 18.570,82
81 A. Hilmi Erdebil Tekstil Ürünleri 18.293,80
82 Remzi Solmaz Avukat 17.985,18
83 Hanife Ünal' Sürücü Kursu 17.928,93
84 Mehmet Ekşi Ambalaj kağıdı imalatı 17.815,44
85 ilhan Acar Zeytin toptan satışı 17.536,81
86 Berrin Kahraman Eczacılık 16.897,76
87 Turgut Ünver Tekel Maddeleri 16.712,76
88 Atila Etkeser Pamuklu dokuma 16.652,88
89 Hüseyin Özçiftçi Oto yedek parça 15.980,56
90 Ayla Türe Otobüs ile yolcu taşımacılğı 15.724,48
91
92

H. Ayşem An af arta 
Yıldırım Akıncı

Milli Piyango bayileri 
Bina Müteahhitliği

15.398,15
15.385,75

93 özlem Çevirme Eczacılık 15.376,78
94 Neriman Ay Eczacılık 14.344,43
95 Nuri Şahap Acı Muhasebe 14.288,04
96 Mehmet Ağdemir Bakkallara yapılan perakende sat. 14.231,73
97 İsmail Kemal Kılıç Zeytin toptan satışı 

Otobüs İle yolcu taş.
14.159,26

98 Uğur Şimşek 14.062,87
99 Alı Psman Yavuz Asansör implatı 13.656,26

100 İsmi açıklanmadı Gayrimenkul satışı 13.596,50

Kırsal Kalkınma

projesine son başvuru
tarihi 14 Nisan

genelinde 
al Kalkınma

rojesi çerçevesinde 
•in 200 yatırım 
•aşvurusu yapıldığı, 
•u projelere 151 
rilyon hibe edildiği

ı'da ise 43 
ıru yapılırken,

bunların 22'sinin 
uygun görüldüğü 
beldirildi.
Çiftçi ve üreticilerin 
projeleri varsa 
bir an önce 
başvuru yapmaları 
gerektiği belirtilerek, 
son başvuru 
tarihinin
14 Nisan olduğu 
hatırlatıldı.

Internet kaleden
bilgisayar çaldılar

ursa'da bir internet 
afeye giren hırsızlar 
adet bilgisayarı 
alarak kayıplara

inan bilgiye göre, 
srkez Osmangazi 
esi Minareliçavuş 
ahallesi Manolya 
ıkak'ta Fikret 
gün'e ait internet 
ıfeye camı 
rarak giren

hırsızlar, 5 bilgisayar 
kasası ve bir 
adet ekranı çalarak 
kayıplara karıştı. 
Sabah saatlerinde 
işyerine gelen 
Ergün, işyerinin 
soyulduğunu fark 
ederek polise 
müracat etti. Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Bursa yurdundan 
kaybolan 2 genç 

polisi alarma geçirdi
Bursa'da, Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü'ne 
bağlı yurttan kaçan 
2 kız çocuğu, polisi 
alarma geçirdi. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Eşrefiler 
Mahallesi'ndeki 
Kız Yetiştirme 
Yurdu'ndan okula 
giden 8 yaşındaki 
B.K. ve 14 yaşındaki

B.E. önceki akşam 
saatlerinde 
dönmeyince, 
sorumlu müdürler 
polise müracat etti. 
İşıklar Polis 
Merkezi'ne yapılan 
başvurunun 
ardından Çocuk 
Şube ve Asayiş 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma başlattı.

KAYIP-
Gemlik Kaymakamlığından aldığım 

yeşil kartlarımızı kaybettik.
Hükümsüzdür.

BURAK ÇAKMAK - AYŞENUR ÇAKMAK
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“Türkiye Kuraklık Ülkesi”
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Uçak ve 
Uzay Bilimleri 
Fakültesi Meteoroloji 
Bölümü ve Afet 
Yönetim Merkezi 
öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mikdat Kadıoğlu, 
Türkiye'nin bir kurak
lık ülkesi olduğunu, 
kuraklığın milattan 
önceki yıllarda dahi 
yaşandığını kaydetti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Afet 
Koordinasyon 
Merkezi (AKOM) 
tarafından Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen “Kuraklık 
tehlikesi ve acil du 
rum” konulu konfe 
ransta konuşan 
Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu, küresel 
ısınma, kuraklı, alın
ması gereken tedbir
ler ve önümüzdeki 
yıllarda Türkiye’nin 
kuraklık haritasını 
ortaya koydu.
Türkiye’nin bir kurak
lık ülkesi olduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Kadıoğlu, M.Ö. 
1200’lü yıllardan 
bu yana Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde 
kuraklıkla karşı

karşıya kalındığını 
kaydetti. Yavaş yâvaş 
ve sinsice gelen 
kuraklığın dünyada 
31 afet arasından en 
büyük afet olarak 
seçildiğini anlatan 
Prof.Dr. Kadıoğlu, 
Türkiye’de ise 
deprem, yangın, su 
baskını, yer kayması, 
kaya düşmesi ve çığ 
afetlerinin sıralandığı 
6 büyük afetin 
arasına alınmamasın
dan yakındı.
“Taş düşmesinin afet
ten sayıldığı Türkiye 
de kuraklığın afetten 
sayılmaması ilginç bir 
durum” diyen Prof.Dr. 
Kadıoğlu, şöyle 
devam etti: “Deprem» 
sel baskınları ya da 
toprak kaymaları 
belirli canlıları etkiler. 
Ancak kuraklık 

bütün canlıları olum
suz etkiler. Suyun 
fiziksel döngüsünün 
bozulması anlamına 
gelen kuraklıkla ilgili 
hep konuşuluyor 
fakat kimse harekete 
geçmiyor. Çünkü 
Türkiye’de ‘kriz yöne
timi’ diye bir mantık 
var. Önce krizin, 
afetin yaşanması 
bekleniyor. Sonra 
panik ya da vurdum
duymazlık içerisinde 
hareket ediliyor.
Ama dünya krizden 
önce ‘risk yönetimi’ni 
uygulamaya koyuyor. 
Bizim de Türkiye 
olarak bir an önce • 
risk yönetimi sistem
ine geçmemiz ve 
bazı krizleri ortaya 
çıkmadan engelle
memiz gerekiyor”. 
En kötü kuraklık 

senaryosu 
Bilim adamları 
olarak Türkiye’de 
oluşabilecek en kötü 
kuraklık senaryonu 
çizdiklerini anlatan 
Prof. Dr. Kadıoğlu, 

*2030 yılında kışın 2 
derece, yazın ise 3 
derece sıcaklık artışı 
olacağını kaydetti. 
Bu rakamlar küçük 
gözükse de etkisinin 
büyük olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. 
Kadıoğlu, 150 bin 
yılda 1 derece artış 
ve eksilme ile buzul 
çağına girilip 
çıkıldığına dikkati 
çekti. Yağışlarda da 
yüzde 10’luk bir artış 
beklendiğini belirten 
Prof. Dr. Kadıoğlu, 
ancak sıcaklar 
sebebiyle yağmurun 
çok da etkili olmaya
cağını vurguladı. 
2007 sıcak geçecek 
Türkiye’de 
önümüzdeki 6 ayın 
hava tahmin hari
tasını da çizen Prof. 
Dr. Kadıoğlu, yağışla 
rın normal olacağını 
ancak hava sıcak
lığının mevsim nor
mallerinin yüzde 40 
üzerinde olacağını

kaydetti. Türkiye’de 
kişi başına düşen yıl
lık su miktarının 650 
metreküp olduğunu 
ifade eden Prof. 
Dr. Kadıoğlu, 2100 
yılında bu oranın 
3’te bir oranına 
düşeceğini bildirdi. 
Kuraklığa karşı 
neler yapılmalı?
Türkiye’nin 2020 yılın
da su stresi yaşaya
cak ülkeler arasında 
yer aldığına da 
dikkati çeken Prof. 
Dr. Kadıoğlu, 
“Kuraklık yağışların 
oranı, yeraltı su kay
naklarının yeterliliği 
gibi tespitler ile 
belirlenebilir. Ancak 
kuraklık bir paramet 
reye göre açıklana
maz. Çünkü havanın 
ne zaman nasıl 
hareket edeceğini, 
hangi yıl kuraklık 
olup hangi yıl olma 
yacağını bilemezsiniz. 
Kuraklığın ciddi

bir afet olduğu göz 
önünde bulunduru
larak su politikaları 
belirlenmeli. Su 
kaçakları engellen
meli. Sulama sistem
leri sarfiyata neden 
olmayacak şekilde 
düzenlenmeli. 
Evimizin musluğun
daki contadan, 
tarlalarda kullanılan 
sistemlere kadar her 
şey tasarrufa yönelik 
kullanılmalı.
Her ilçeye meteoroloji 
istasyonu kurulmalı. 
Bir istasyonun 
maliyeti 10 bin dolar. 
Bunu her yerel 
yönetim yapabilir. 
En önemlisi bir kurak
lık planı yapılmalı. 
Yerel yönetimler ya 
da merkezi idare 
tarafından her yıl su 
bütçesi belirlenerek, 
kentlerdeki önemli su 
havzalarına su takip 
sistemi kurulmalı” 
diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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
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Tevfık 
SOLAKSUBAŞI

AKP okul ve karakolları ziyaret edecek

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’mn 
kuruluş öyküsü

Geçtiğimiz hafta Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclisinde yaptığım konuşmada, Odamızın kuru
luşunu Oda üyelerimize anlattım.

Bu bilgilerin Gemlik kamuoyu tarafından da bi 
linmesi isteği ile konuyu Gemlik Körfez Gazetesin 
de yayınlayarak bir tarihin bilinmesini istedim.

öykümüz şu:
1950’den sonra gelişen ve faaliyeti artan Gem 

lik Ticaret Odası binası artık yetmemeye başla 
mıştı.

O tarihlerde Gemlik’te Sunğipek Fabrikası, 
Alemdar ve Kafoğlu Sabun Fabrikaları ve 5 adet 
zeytinyağı fabrikası ile 8-10 adet büyük zeytin tüc- 
can, stokçuları ve muhtelif esnaf vardı.

Gemlik'in nüfusu ise 8 bin civarındaydı.
1964 yıllarında Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda 

sı’nın üst katında faaliyet gösterdiği Çarşı Cami’nin 
karşısında bulunan 60 m2 ve 2 kat olan binayı 20 
bin liraya rahmetli Adem Uzunlar’a sattık. Buna 
karşılık yansı Muhtar Alemdar’a, yansı Belediye'ye 
ait olan 2000 m2 büyüklüğünde arsa Muhtar Bey’in 
alacağına karşılık şimdi Esnaf Odası’mn karşısında 
bulunan otopark gibi kullanılan ve sonradan yeşil 
sahaya çevrilen yer verilmek suretiyle bugünkü 
Tibel Otel’in bulunduğu saha temin edilmiş oldu.

Maalesef Gemlik Belediyesi’ne ve Ticaret ve 
Sanayi Odası’na Muhtar Alemdar Bey tarafından 
verilen bu arsaya karşılık, o an için imar durumu • 
bulunan bu arsa ne sahiplerince kullandırılmakta 
ve ne de istimlak edilmektedir. Kendilerine düşen 

I fedakarlıkları yerine getiren üyelerimizin karşılaş 
tıklan haksızlıklann düzeltilmesi icap etmektedir.

Bina projesini hiçbir ödeme yapılmadan Umur 
bey Celal Bayar evlerini yapan Mimar Orhan Do 
ğu’ya yaptırdım. Betonarme hesaplarını hiç para 
vermeden Hüseyin Avni Becerenin damadı Yük - 
sek Mühendis Cemal Sürmene’ye yaptırdık. Gem 
lik’te zemin sağlamlığı ölçülerek yapılan ilk bina 
budur. Ticaret Odası’mn bu binasını aynı zamanda 
Müteahhit Zihni Yıldız’a ihale ettik.

Ticaret Sanayi Odası’mn 20 bin liradan fazla 
parası yoktu. Muhtar Alemdar,'Tevfik Solaksuba şı, 
Kemal Kılıç, İş Bankası’na kefil olarak Ticaret 
Odası’na düşen inşaatın bedeli İş Bankası’ndan 
temin edildi. Belediye de kendisine düşen bedeli 
muntazaman ödedi. Bina bitince Ticaret Odası ’mn 
kalan borcu turizm kredisine çevrilerek Oda tarafın
dan ödendi. **

Bina projesi 400 m2 üzerinde 4 katı otel, 1 katı 
oda olarak ve önünde bir havuz, deniz tarafında 
rıhtım ve helikopter pisti olarak tanzim edildi.

Bu binanın Belediye ile müşterek yapılmasında 
Belediye Başkanı rahmetli Emin Dalkıran’ın büyük 
faydası olmuştur.

Türkiye’de deniz tarafında içinde oteli olan ilk 
Oda Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’dır.

Şu anda bile Türkiye’de hiçbir Ticaret ve Sanayi 
Odası’mn % 70’inin böyle binası yoktur.

Bu tesisin kuruluşunda büyük hizmetleri ge çen 
ve şu anda hepsi vefat etmiş olan Muhtar Alemdar, 
Rifat Karsak, Kemal Kılıç ve Belediye Başkanı Emin 
Dalkıran beyleri şükranla anar, ha yır dualarımı 
sunarım.

53 sene önce tju şekilde düşünülen bu j?ina mn 
maalesef bu gün Oda girişinin yan tarafı ve 
helikopter pistinin ön tarafındaki rıhtım tamamen 
bozulmuş olup o güzel sahil pislik içindedir.

Tüccar lokalinin önündeki balkonda bu gün için 
artık çok dar kalmıştır. Bu balkon çelik kontriksiyon 
ile 2 metre genişletilmesi faydalı olacak tır. Ticaret 
ve Sanayi Odamız muhtelif istikamette faydalı 
yardım yatırımları yaparken yukarıda izah ettiğim 
eksikliklerin süratle yapılmasını gerekmektedir.

Gemlik 44 vilayetin üstünde ekonomik gücü 
olan bir kazadır. Meteoroloji ve diğer sanayi, 
serbest bölgesi ve limanları ve hızla gelişmeye 
başlayan üniversitesi ve zeytin ticareti merkezi 
olmasıyla dolasıyla Ticaret ve Sanayi Odamız 
günde şaat 19-20’ye kadar hlzmşt veren bir kurd-^ 
luşumuzdur. 

AKP, nisan ayı 
süresince bakan ve 
milletvekillerinin 
katılımı ve "sıkmadık 
el çalmadık kapı 
bırakılmayacak" 
sloganıyla bir seçim 
çalışması başlattı. 
Bakan ve miletvekil- 
lerinden çalışma kap
samında vatandaşlar, 
esnaf ve sivil toplum 
örgütlerinin yanı sıra 
karakol Ve okulları da 
ziyaret etmeleri isten
di. Cumhurbaşkanı 
seçimi için geriye 
sayım sürerken, 
AKP Ankara il teşki
latı, Ankara'ya yöne*’ 
lik Nisan ayı sonuna 
kadar sürecek 
çok geniş kapsamlı 
bir seçim çalışması 
başlattı.
Yapılan programa 
göre bakan ve 
millet vekillerinin 
başkanlıklarında 
oluşturulacak gru
plar, Ankara ya bağlı 
15 metropol ilçe, 9 
taşra ilçesi, 42 belde 
ve 777 mahalle ile 
670 köyü ziyaret 
edecekler. Gezilere, 
AKP'nin 12 Ankara

Vakıflara vergi muafiyeti
Devletin yükünü 
hafiflettiğini 
Maliye Bakanlığı'na 
ispatlayan vakıflar, 
vergi muafiyetinden 
yararlanabilecek. 
“Vakıflara Vergi 
Muafiyeti Tanınması 
Hakkındaki Tebliğ” 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Devletin kamu 
yükünü azalttığını 
yapılan denetimlerle 
kanıtlayan vakıflar, 
Maliye Bakanlığı 
tarafından yapılacak 
inceleme sonrasında 
vergi muafiyetinden 
yararlanabilecek. 
Vergi muafiyetinden 
yararlanmak isteyen 
vakıflar, taleplerini 
içeren bir yazı ve 
denetim tutanağı ile 
Maliye Bakanlığı'na 
başvuruda bulu
nacak. Bakanlıkça 
yapılacak inceleme 
sonrasında Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 
ve diğer ilgili 
kuruluşların görüşleri 
alınacak. Görüşlerin 
ardından yapılacak 
İncelemeler sonrasın
da olumlu karar 
çıkması halinde

milletvekiliyle yine 
Ankara milletvekili 
olan bakanlar Cemil 
Çiçek, Ali Babacan 
ve Beşir Atalay da 
katılacak. Bakan ve 
milletvekillerine 
gezilerde AKP 
Ankara il, kadın ve 
gençlik kolları teşki
latları eşlik edecek. 
Hükümet çalışmaları 
anlatılacak
Bakan ve milletvekil
lerine çalışmanın 
amacına ilişkin 
Ankara il başkanlığın
ca gönderilen yazıda, 
uygulanan çalışmayla 
milletvekilleriyle 
teşkilatın, partiyle 
halkın daha bir kay
naşmasının ve ve 
hükümet icraatlarının 
doğrudan anlatıl- , 
masının sağlanmak 
istendiği belirtildi. 
Yazıda, "Bu çalış
malar teşkilatımızın 
dinamizmini artıra
cak, milletvekillerimi 
zin seçim meydan
larında verdiğimiz 
söz üzere halkla 
bütünleşmelerini 
sağlayacak, adeta 
sıkmadık el, çalmadık 

dosya, Bakanlığın 
bu konudaki 
görüşünü içeren 
bir yazı ile Bakanlar 
Kurulu'ndan vergi 
muafiyeti kararı alın
mak üzere Başbakan 
lığa gönderilecek. 
YÜKÜMLÜLÜKLERE 
UYMAYANIN 
MUAFİYETİ 
KALDIRILACAK 
Bakanlar Kurulu Kara 
rı ile vergi muafiyeti 
tanınan vakıflar, dö 
nem sonunda düzen
lenecek bilanço ye 
gelir gider tablosu ile 
bir yıllık faaliyetleri 
nin sonuçları göste 
ren kesin bütçelerin 
birer örneği, yıllık 
faaliyet raporunu ve 
yeminli mali müşavir 

kapı bırakmayacak 
şekilde icra edilmesi 
faydalı olacatır" 
denildi.
Yazıda çalışma 
kapsamında gerçek
leştirilecek gezilerde 
yapılmasHstenen 
ziyaretler de şöyle 
sıralandı;
"İlçe başkanlarımız 
ilçelerindeki dernek, 
oda, sendika benzeri 
sivil toplum kuru
luşlarını tespit ede
cekler, bilhassa 
metropol ilçelerim
izde bu anlamdaki 
ziyaretlere öncelik 
verilecektir. Ayrıca 
okular, karakollar 
ve başka uygun 
görülecek mahal ve 
kuruluşların da 
ziyaret edilmesine 
özen gösterilecektir. 
Köylere önceden 
haber verilmek 
suretiyle ziyaretler 
icra edilecek, gezil 
medik, gidilmedik 
köy ve mahalle 
kalmayacaktır.
Bakanlar için 
halk günleri 
Faydalı görülmesi 
halinde bakan

ce düzenlenmiş tas
dik raporu ile birlikte 
yılın ilk üç ayı içinde 
Bakanlığa göndere
cek. Vergi muafiyeti 
tanınan vakıfların, yıl
lık gelirlerinin en az 
üçte ikisini elde edil 
diği yıl içinde amaç 
larına uygun harca
maları esas olacak. 
Amaçlarında uygun 
harcamayı üst üste 
iki yıl bir nedene 
dayanmadan yap
mayan vakıflar, vergi 
muafiyeti şartlarını 
ihlal etmiş sayılacak
lar. Yasal yüküm
lülüklere uymayan, 
resmi senetlerinde 
yazılı sağlık, sosyal 
yardım, eğitim, bilim
sel araştırma ve 

larımıza "Halk 
Günleri" adı altında 
programlar düzen
lenecektir. Ayrıca 
akşamları metropol 
ve taşra ilçelerimiz 
sivil toplum temsilci
lerinin, muhtarların 
ve uygun görülecek
lerin katılımı ile 
milletvekillerimizin 
toplu olarak katıla
cağı toplantılar da 
düzenleyebilecek- 
lerdir. interaktif 
olarak yapılan 
bu toplantılar 
soru-cevap şeklinde 
gerçekleştirilecektir." 
Ziyaretler 
sonrası bakan ve 
milletvekilleri, kaç 
kişi ile, kaç esnaf 
ile görüştüğünü, 
kaç kurum ve sivil 
toplum örgütünü 
ziyaret ettiğini ve 
ziyarette edindiği 
intibaları içeren 
bir sonuç raporu 
hazırlayacaklar.
Ankara'da yapılan 
bu çalışmaya 
paralel olarak 
tüm illerde de 
benzeri çalışmalar 
yürütülecek.

geliştirme, kültür ve 
çevre koruma ile 
ağaçlandırmaya 
yönelik amaçlan 
dışında faaliyette 
bulunan, son 
yıllardaki faaliyetleri 
dikkate alındığında 
resmi senette yazılı 
amaçlarını gerçek
leştirmeleri mümkün 
olmayan ve Genel 
Tebliğ ile belirlenen 
yükümlülükleri yerine 
getirmeyen vakıflann 
vergi muafiyeti 
kaldırılacak. 
MUAFİYETİ 
KALKAN 5 YIL 
BASVURAMAYACAK 
Vergi muafiyeti 
kaldırılan vakıflar, 
muafiyetin kaldırıldığı 
tarihten itibaren beş 
yıl geçmeden yeni 
den vergi muafiyeti 
talebinde bulunama 
yacak. Vakıflar tüzel 
kişilikleri itibarıyla 
kurumlar vergisi 
kapsamına 
girmemele rinden 
dolayı, vergiden 
muaf vakıf statüsü 
kazanan vakıfların 
kurumlar 
vergisinden de 
muaf olamayacak.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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600 bin öğretmene bilişim teknolojisi eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı, 
Intel ve Türk Telekom 
işbirliğiyle gerçek
leştirecek “E21” 
projesi kapsamında 
kadrosundaki tüm 
öğretmenlerin bilişim 
teknolojisi konusun
da eğitecek. Milli 
Eğitim Bakanı Hüse 
yin Çelik, internetin 
bir nimet olduğunu 
ancak kullanım şek
line göre “nikmete, 
felakete” dönüştü 
rülebileceğine 
dikkat çekti.
Milli Eğitim Bakanlığı, 
Intel ve Türk Tele 
kom'un ortaklaşa 
uygulayacağı ve 
öğretmenlere bilişim 
teknolojisi eğitimi 
vermeyi amaçlayan 
“E21” adlı projenin 
protokol imza töreni 
Svvissotel'de yapıldı. 
Törene Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, Türk Telekom 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Paul Doany 
ve Intel Türkiye Genel 
Müdürü Ege Ertem 
katıldı. Intel Türkiye 
Genel Müdürü Ege

Ertem firma olarak 
gelecek nesillerin 
son teknolojiyi eği 
timlerinde kullanma 
larını amaçladıklarını 
belirtirken, bugüne 
kadar 75 bin öğretme 
ne bilişim teknolojisi 
eğitimi verdiklerini 
yeni projeyle sayıyı 
600 bine yükseltecek
lerini söyledi. 
Türk Telekom Yöne 

tim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü 
Paul Doany de 
ekonominin gelişme 
eğitimle yakından 
ilgili olduğunu ifade 
ederken Türk 
Telekom'un geçen yıl
larda yaptığı 100 

milyon YTL'lik 
desteğin benzerinin 
bu yıl içinde tekrar
lanacağını ifade etti. 
Böylelikle Türk 
Telekom'un 200 
milyon YTL'lik maddi 
destek vermiş ola
cağına işaret eden 
olan Doany, “E21” 
projesiyle hem öğret
menlere hem de 
öğrencilere ulaşıla
cağını kaydetti. 
ANNE-BABALARA 
İNTERNET UYARISI 
Milli Eğitim Bakanı 

Hüseyin Çelik ise 
hem Türk Telekom* 
hem de Intel firması
na eğitime verdikleri 
destekten dolayı 

teşekkür ederken, 
işbirliklerinin süre
ceğini söyledi. Çelik, 
konuşmasında anne 
ve babaları da çocuk
ların internet kul
lanımı konusunda 
uyarıda bulunurken, 
hiçbir aracın ken
disinin zararlı 
olmadığını onun kul
lanış şekliyle yararlı 
ya da zararlı hale 
dönüşebileceğine 
işaret ederek, “Nasıl 
ki neşterin doktor 
tarafından kullanıl
ması hayat kurtarırsa, 
ölüm aracı haline 
dönüştürülmesi de 
söz konusu olabilir. 
21. yüzyılın en büyük 
icadı internettir. 
Nimet olan aracı 
nikmete, felakete 
dönüştürmeyelim” 
dedi. Bir çocuğun 
odasına çekilerek 
saatlerce internet kul
lanmasının “hayra - 
alamet” olmadığını 
ifade eden Çelik, 
internet tiryakisi olan 
çocukların 
asosyalleştiğini 
söyledi.

Türkiye Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı üyesi ülkeler 
arasında 1992-2005 
arasında GSYİH 
deflatörünün ortalama 
olarak yılda en çok. 
arttığı ülke durumun
da bulunuyor.
OECD Factbook 2007 
Roma'da açıklandı. 
İstatistiklerin makroe 
konomik verilerle ilgili 
bölümünde "Ekono 
mik Büyüme" başlığı 
altında "Enflasyon" 
verilerine yer verildi. 
Buna göre, Türkiye, 
OECD ülkeleri arasın
da 1992-2005 yılları 
arasında GSYİH 
deflatöründe ortalama 
yıllık büyümenin en 
fazla ölçüldüğü ülke 
oldu. Türkiye'de 
GSYİH deflatörünün 
ortalama yıllık büyü 
mesi yüzde 53.5 oldu. 
Türkiye'ye en yakın 
ülke ise enflasyonla 
uzun süre mücadele 
eden bir diğer OECD 
ülkesi Meksika oldu, 
ancak bu ülkede yıllık 
ortalama deflatör 
büyümesi yüzde 13 
olarak ölçüldü.

Yüksek enflasyonda 
Türkiye ve Meksika'yı 
eski sosyalistler 
Macaristan, Polonya, 
Slovak Cumhuriyeti ve 
Çek Cumhuriyeti ile 
Yunanistan izledi. 
21'inci yüzyıla gir
erken enflasyonla başı 
en az dertte olan 
ülkeler ise Avusturya, 
Almanya, İsviçre ve 
Japonya oldu. GSYİH 
deflatörü yıllık olarak 
ortalama azalan tek 
ülke Japonya'nın orta
lama yıllık enflasyon 
deflatörü -1 olarak 
saptandı.
Sözkonusu rakam, 
cari fiyatlarla 
GSYİH'in, sabit fiyat
larla GSYİH’e bölün
mesiyle elde ediliyor. 
Tüketici fiyatları 
endeksiyle 
hanehalkları 
tarafından tüketilen 
mal ve hizmetlerin 
fiyatlarındaki değişik
likler ölçülürken, 
GSYİH deflatörü ile 
bir ülke tarafından 
üretilen mal ve 
hizmetlerin fiyatların
daki değişiklikler 
elde ediliyor.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAS
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİlSATIlIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINE

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
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bahkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ •

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İ;inde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

Önünde 115 m2 Bahçeli
KKumla’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 :5132474 Fax: 51410 21

Cezaevleri alarm veriyor
TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
üyesi, CHP İzmir 
Milletvekili Ahmet 
Ersin'in incelemeleri, 
cezaevlerindeki - 
“vahim tabloyu” 
ortaya çıkardı. 
ANKA'nın edindiği 
bilgiye göre, 
cezaevlerinde bazı 
tutuklu ve hükümlü
lerin beton zemin 
üzerinde, yer yatak
larında yattığını 
tespit eden Ersin, 
Adalet Bakanhğı'ndan 
cezaevlerinin kapa
sitesi ve mevcut 
durumları ile ilgili 
bilgileri istedi. 
Bakanlıktan, Ersin'e 
gönderilen rakamlar, 
ilçe ve F tipi cezaev
leri hariç, metropol 
kentlerdeki cezaev
lerinin toplam kapa
sitesinin 19 bin 
755 olmasına rağmen 
25 bin 551 tutuklu 
ve hükümlünün 
kaldığını ortaya 
Îyıkardı.
stanbul, İzmir, Adana, 

Antalya, Aydın, Bursa, 
Gaziantep, Konya ve 
Mersin cezaevlerinde 
olağanüstü yoğunluk 
yaşandığı, bu cezaev
lerinde kapasite 11 bin 
89'la sınırlı olmasına 
karşılık, 20 bin 53 
kişinin kaldığı 
anlaşıldı

Konuyu TBMM gün
demine getiren CHP'li 
Ersin, Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek'in yanıtla
ması istemiyle verdiği 
yazılı soru öner
gesinde, kapasiteye 
karşın yaşanan 
“yoğunluğa” dikkat 
çekerek, cezaev
lerinde önümüzdeki 
günlerde “sağlık, 
beslenme ve barınma” 
sorunu yaşanabileceği" 
uyarısında bulundu. 
İnfaz koruma 
memurlarının da 
durumunun son 
derece kötü olduğuna 
dikkat çeken Ersin, 

, çalışma koşullarının 
ağırlığı ve can 
güvenliği sorunlarına 
karşılık düşük 
ücretlere işaret etti. 
TAVANLA RANZA 
ARASINDA 50 
SANTİMETRE VAR 
CHP'li Ersin, ğöç,

işsizlik ve gelir 
dağılımındaki 
adaletsizliğin 
Türkiye'deki suç 
oranlarını artırdığını 
belirtirken, ranzaların 
üç kata çıkarıldığı, 
üçüncü katta yatan
ların tavanla arasında 
sadece 50 santimetre 
bulunduğu, bazi 
cezaevlerinde ise, 
beton zemine yatak 
serildiğini ifade etti." 
Hükümetin ekonomi 
politikalarının, 
gençleri işsizlik ve 
umutsuzluğa ittiğini 
ve suçları tetiklediğini 
savunan Ersin, 
Türkiye'de 32 saniye 
de bir suç işlendiğini 
kaydederek, 
“Yargıçların, cezaev
lerindeki doluluk 
oranını düşünerek 
kolay kolay tutuklama 
kararı vermediğini 
düşünüyorum” dedi
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Ders kitabı
ihalesine
onay yok

Ücretsiz ders 
kitapları tesliril 
ve dağıtımı 
ihalelelerine yalnızca 
ilgili il dahilindeki 
firmaların katılımına 
izin veren 
düzenlemenin 
yürütmesi 
durduruldu.
Danıştay, 
düzenlemenin, 
ihaleye katılımı 
sınırladığını 
belirterek, 
düzenlemeyi 
Kamu İhale 
Kanunu'nun- 
temel ilkelerine 
aykırı buldu. 
Bir kitap Ve 
kırtasiye şirketinin

açtığı davayı 
görüşen Dahıştay 
13'üncü Dairesi 
Milli Eğitim 
Bakanlığı 
genelgesinde 
yer alan "iliniz 
dahilinde" 
tümcesinin 
yürütmesini 
durdurdu.
Kararda, işin 
niteliğinin 
bu sınırlamayı ‘ 
gerekli kılmadığı, 
dolayısıyla Kamu 
İhale Kanunu'nun 
temel ilkelerine 
aykırı olduğu 
sonucuna 
ulaşıldığı 
belirtildi.

PAZARLAMA 
ELEMANI ARANIYOR

Ehliyetli 
Askerliğini yapmış 
30 yaşını aşmamış 

Lise mezunu 
Halkla ilişkileri kuvvetli olan 

PAZARLAMA ELEMANI 
alınacaktır.

ORSA DEKORASYON 
Eşref Dinçer Mah. Yeni Pazar 

Cad. No: 11/ GEMLİK
Tel : (0.224) 513 01 57 
GSM: (0.542) 65511 72

KİRALIK ARAÇ ELEMAN ARANIYOR

GÜNLÜK veya fiYUK 
fIRfiÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.

’ AIİÖZDEMİR MikailÖZDEMİR 
0.5424225300 0.5394013960

ELEMANARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış
BAY ŞOFÖR ARANMAKTADIR. 
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ
Tel: 514 78 77

Yalova Yolu üzerindeki 
firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır. *
Fotoğraflı CV terinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ 

Müracaat Tel: 
0.532 270 42 9Q

SATILIK DEVRE MÜLK
İHLASARMUTLUTATİLKÖYÜ’MDE 
16-30 MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR 
GSM: 0533 340 41 41

MNUK VO Mil
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: 0.532 779 91 94

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Yıldızlar 2. Küme maçları sürüyor

Ali Kütahya İlköğretim Okulu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Yıldızlar 2. 
Küme futbol grup 
maçları çekişmeli 
geçiyor.
Gemlik Atatürk 
Stadında dün 
oynanan maçlarda 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
takımı Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
takımını* 4-1 yenerkçn 
Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’nu 
çekişmeli 
geçen maçta 
3-2 yenmeyi

başardı.
Dün oynanan ilk 
maçta Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
takımı 19'da 
Murat, 40 ve 50'de 
Taha ve 55'de 
Gökhan'ın attığı 
gollerle 4-1 
geçerken 
Şükrü Şenol 
ilköğretim takımının 
tek sayısını 20 
dakikada Ali 
kaydetti.
Günün ikinci
maçında ise grubun 
iki güçlü ismi 
karşı karşıya geldi. 
İlk yarısı 13 dakikada . 
Cumhuriyetten

Burak'ın attığı 
golle 1-0 kapanan 
maçın ikinci 
yarısında büyük 
çekişme yaşandı. 
31 dakikada 
maçın en başarılı 
ismi Öner'le 
beraberliği 
sağlayan
Ali Kütahya takımı 
34'de Melih'in 
golüne engel 
olamadı.
41 ve 50 dakikalarda 
Ali Kütahya'nın • 
gol ayağı Öner atığı 
gollerle takımını 
3-2 öne geçirirken 
maçı Ali Kütahya 
galip bitirdi.

GEMİİK SİNEMA.
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU VE FARECİK 12.00 • 14.00 • 16.00 -18.00
ROMANTİK 14.00-20.30
ADEMİN TRENLERİ 16.15 - 20.30 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI
ONSEKİZLER TAKIMI -SEANSLAR 12.00 -14.00 ■ 16.00 - 18.00 • 20.00 (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

BURSA HRKİMİVCT V€ K€NT 
GRZ€T€L€RİN€ İLRN ve RCKIRM RUNİR 

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 F.ax: 513 35 95
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Yoğurdun faydalan saymakla bitmiyor
Yapılan araştırmalar, yo 
ğurdun vücut için müthiş 
etkilere sahip, çok önem
li bir besin kaynağı 
olduğunu ortaya koydu. 
Yoğurdun yapısı ve 
içerdiği besin değerleri 
nedeniyle insan sağlığı 
açısından kaynağı sütte 
bile olmayan faydalara 
sahip bulunduğu, vücu 
dun yoğurdun içindeki 
kalsiyum ve proteini süte 
göre daha çabuk emdiği, 
bu nedenle de kemiklerin 
gelişimi açısından süte 
göre daha etkili olduğu 
belirtildi. Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniver
sitesi (OMÜ) Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühen 
dişliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Abdulkadir 
Hurşit, yoğurdun zengin 
besin değeri sayesinde 
bağışıklık sistemini 
güçlendirdiğini dile 
getirerek, bu özelliği 
nedeniy le vücudu 
kanserden, mide ve 
bağırsak hastalıkların
dan, mide, kolon ve ince 
bağırsak kanserlerine 
kadar birçok hastalıktan 
koruduğunu söyledi.
Yoğurdun kolesterol 
emilimini azalttığını, pro- 
biyotik aktiviteye sahip 
olduğunu, çocukların 
bulaşıcı karaciğer iltihabı 
(hepatit) hastalıklarının 
tedavilerinde kul
lanıldığını kaydeden 
Prof. Dr. Hurşit, "Yoğurt, 
bağırsaklarda bulunan 
tehlikeli ve zararlı 
mikropların yaşamasını 
engeller. Sindirimi kolay
laştırır. Çünkü, vücutta 
kendi kendine sindirilen 
tek gıda yoğurttur.

Tüberküloz hastalığına 
karşı doğal bir antibiy
otik etkisi gösterir. Stres, 
alkol, kolalı ve karbonatlı 
içeceklerle zarar gören 
sindirim sistemini korur. 
Bazı bünyeler yapısı 
gereği sütteki laktozu 
sindiremez. Bu durum 
fiziksel rahatsızlıklara * 
neden olur. Sütte bulu
nan laktoz, yoğurtta lak
tik asite dönüştüğünden, 
bu kişiler gerekli besin
leri yoğurttan sağlaya
bilir" dedi.
Güzellik için de çok 
önemli bir besin kaynağı 
olan yoğurdun cilde 
müthiş bir parlaklık 
kazandırdığını vurgu
layan Prof. Dr. Hurşit, 
yüzde 61 oranında 
yağ yakıcı özelliği 
nedeniyle formda 
kalmayı sağladığını 
ifade etti. Prof. Dr. Hurşit, 
"Yoğurdun faydaları say
makla bitmiyor. Yoğurt, 
doğal bir nefes kokusu 
ve diş taşı önleyicisidir. 
Ayrıca yağ yakma özel
liğiyle çabuk kilo vermek 
ve özellikle karın böl
gesindeki fazla kilolar
dan kurtulmak isteyenler 
için de ideal bir besindir" 
diye konuştu.
Bu arada, Japonya ve 
ABD'de yoğurtla ilgili 
yapılan araştırmalar da 
dikkat çekti. Japonya'da 
yapılan ve sonuçları 
Ingiltere'de yayımlanan 
araştırma, şekersiz 
yoğurdun nefes 
kokusunu giderdiğini, 
diş taşı ve diş eti 
iltihaplarını doğal 
yollardan önlediğini 
ortaya koydu.

Yiyeceklerde doğru bildiğimiz yanlışlar
Sağlık Bakanlığı, 
Türk halkının 
gelenesel çorbası 
tarhanayı güneşte 
kurutmanın yanlış 
olduğunu açıkladı. 
Sağlık Bakanlığı, 
bir broşür yayınla
yarak, vatan
daşların çok merak 
ettiği, "Tarhananın 
güneşte kurutul
ması sakıncalı 
mıdır", "Şeker 
hastalarının ekşi 
elma yemesi yararlı 
mıdır", "Yumurta 
kollestrolü yük
seltir mi" gibi 
soruları yanıtladı.- 
Broşürde, 
tarhananın çok 
besleyici gelenek
sel bir yiyecek 
olduğuna işaret 
eden Bakanlık, 
yoğurttan yapılan 
tarhananın güneşte 
kurutulmasıyla, 
başta B2 olmak 
üzere içerdiği pek 
çok vitaminin 
kayba uğrayacağını 
açıkladı. Broşürde, 
"Bu nedenle 
tarhana gölgede, 
üzerine ince bir 
örtü örtülerek 
kurutulmalıdır" 
denildi.
”EKŞİ ELMA 
DİYABETE İYİ 
GELİR YARGISI 
YANLIŞ" 
Şeker hastası

diyetinin yaş, 
cinsiyet, fiziksel 
aktivite ve tedavi 
şekillerine göre 
değiştiği anım-w 
satılan broşürde, 
tüm meyvelerin 
meyve şekeri 
içerdiği, bu 
nedenle diyetlerde 
belli miktarda kul
lanıldığı kaydedildi. 
Broşürde, 
"Meyvenin ekşi ya 
da tatlı olması, 
daha fazla 
tüketilebileceği ya 
da kan şekerini 
yükseltmeyeceği 
anlamına gelmez. 
Meyvelerin diyette 
önerilen miktarın 
üzerinde tüketilme 
mesi gerekir" 
denildi.
"YUMURTAYI 
TAHILLARLA 
BİRLİKTE 
TÜKETİN" 
Yumurtanın 
sarısının yüksek 
kolestrol içerme
sine karşın doy
mamış yağ asit
lerinin yüksek 
olması nedeniyle 
kolestrolü yükselti
ci etkisinin yağlı et 
ve süt ürünlerinden 
daha az olduğu 
bildirilen broşürde, 
kolestrolü yüksek 
kişilerde tüketi
minin sınırlandırıl
masına rağmen

haftada bir ya da 
iki kez, normal 
kişilerde ve 
çocuklarda ise 
sık sık (hemen 
her gün 1 adet) 
tüketilebileceği 
ifade edildi. 
Broşürde, 
"Yumurtanın 
sebzelerle ve 
tahıllarla birlikte 
yendiği takdirde, 
kan kolestrol üne 
olumsuz etkisi 
olmamaktadır. 
Et yemeyenler, et 
seçeneği olarak 
yumurtayı tercih 
edebilirler" 
denildi.
"İYOTLU TUZU 
KOYU CAM 
KAVANOZDA 
SAKLAYIN"
Broşürde 

ayrıca,

Türkiye'de iyot 
yetersizliği 
başkalıklarından 
korunmak için 
yemeklik tuzlara 
iyot katıldığı 
belirtilerek, 
iyotlu tuzun 
satın alındıktan 
sonra koyu renk 
cam kavanoza 
boşaltılması, ışık 
ve güneşten 
korunması 
(karanlık yerde 
saklanması), 
nemli ortamlardan 
uzak tutulması, 
yemek pişmeye 
yakın ilave edilme
si, kullanılan her 
paketin üzerinde 
belirtilen son kul
lanma tarihine 
kadar tüketilmesi 
gerektiği ifade 
edildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
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 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. 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.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur . 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37

Ocakgaz 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 51345 21-122 
Su işlet 51345 21 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 51345 21 -111 

Su Anza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GA2J 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

4 Nisan 2007 Çarşamba 
GEMİÇ ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 48 GEMLİK 
Tel: 513 40 52

oemUkİn İlk günlük gazetesi

■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2714 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Özdilek ilkbahar ve yaz 
sezonuna iddialı giriyor
Tekstil ve perakende 
sektörünün seçkin 
firması Özdilek, 
Her yıl meralğa 
beklenen 2007 
ilkbahar- yaz 
katalog çekimlerini, 
Son zamanların 
trend tatil 
yörelerinden olan 
İstanbul- Ağva'da 
gerçekleştirdi. 
Çekimler ünlü çek 
model Gabriela ve 
Alman Roman'ın 
katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. 
Güzelliğiyle göz 
dolduran Gabriela 
iki yıldır

Türkiye'ye geldiğini 
ve ülkemizin 
güzelliklerine 
doyamadığını ve 
Türk insanının 
sıcaklığı ve 
doğallığına hayran 
kaldığını belirtti. 
Ağva'nın büyülü 
atmosferindeki Tatil 
yöresinde yapılan 
çekimler, çocuk 
mankenlerinde 
katılımıyla iki gün

boyunca sürdü. 
Zengin ürün 
yelpazesinden 
oluşan katalog 
çekimlerinde 
Spor, abiye, klasik, 
bornoz ve 
çocuk kıyafetleri 
sergilendi.

Bu sezona da 
damgasını vuracak 
Özdilek ilkbahar 
yaz kataloğu 
önümüzdeki 
günlerde 
Özdilek 
mağazalarında 
yerini alacak.

Nadide Atamer Anaokulu’nda
doğum günü kutlaması

Elif ESMEN
Umurbey'de 
faaliyet gösteren 
Nadide Atamer 
Anaokulu’nda 
eğitim gören Sinan 
Deniz Caf 5 
yaşına girmenin 
mutluluğunu 
arkadaşlarıyla 
birlikte yaşadı. 
Annesi Nilgün 
Ekin Caf ın hazır
ladığı pasta ve

yiyecekleri 
arkadaşlarıyla 
paylaşan Sinan deniz 
Caf, yaş günü pas

tasını küçük 
arkadaşlarının 
alkışlarıyla üfleyerek 
söndürdü.

| ‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

| UMURBEY BE1EDİYE DÜĞÜN SALONİARI 
| Ç GEMİİK’TE BİR İ1Kİ GERÇEK1EŞTİRİY0R.

p™
W ip
| ^ıum

I ^ımhoıpon

rsin süreri
İnşaat - Zeytincilik Ltd. Ştl.

Umurbey Belediyesi tartından ’ BİZ HIZ" sloganı ile 
4000 N2 arsa üzerine 1350 M2 inşaa edilen muhteşem salonun 

GEMLİKTE EŞİ BENZERİ Ol» HİZMET KALİTESİ ile 
İŞLETMEKTENGURURDUYUYORUZ.

Tanınmış en bûyûkotellerdeki 
ı muhteşembalosalonlannıaratmayacaknitelikte 
I kalite ve hizmet standartlan ile karşınızdayız,

oookîşİLİKORGANİZASYONumik
HARA SONU

2.5MYTL

YERİNE 2.500.00 YIL
HARA İÇİ

YERİNE 2.000.00 YTL
SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 

AYRICA
400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97
 www.suren.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.suren.com.tr


BURSA'VA GİTM€NİZ€ G€R€K KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ
Bilgisayar ile benzin 
ve LPG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar - 
tarafindan istasyonumuzda 

yapılmaya başladı
Yalova Yolu Özdilek karşısı 
Tel : 513 14 25 GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■
5 Nisan 2007 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

KÖRFEZ AV
BALIKÇILIK MALZEMELERİ ✓
TOPTAN & PERAKENDE
KARA AVCILIĞI MALZEMELERİ .
VE TABANCA MERMİSİ 
(RUHSATLI) SATIŞLARIYLA 
HİZMETİNİZE AÇILDI 
Bülent ve Numan Dursun
Semerciler Yokuşu 19/A GEMLİK
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 48

Cumhuriyet Savcılığı yanık ceset cinayetinin soruşturmasını tamamlayarak Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı

Halil Marangoz basına vurularak öldürülmüş
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Baku

Dünyayı bilgisayarda gezmek

Bilgisayar teknolojisi sayesinde çok yeni bil
gilere sahip oluyoruz.

Kişisel bilgisayarıma yüklenen bir program ile 
dünyanın hangi ülkesini, hangi şehrini, hangi 
sokağını isterseniz gözleyebiliyorsunuz.

Bu programın yüklenmesinden sonra doğal 
olarak önce Türkiye’yi, sonra Gemlik’i mercek 
altına aldım.

Evimi, işyerimi, tüm Gemlik’i sokak sokak 
gözleme olanağım doğdu.

Görülen o ki, Gemlik enine de boyuna da büyü 
yor..

O güzelim Gemlik ovasının yerinde yeller 
esiyor..

Bunu uydudan bilgisayarla izlemek, başka bir 
keyif verici olay.

Ama bakıyorsunuz Gemlik’te yeşilin yerini 
binalar almış..

O zaman üzülüyorsunuz.
örneğin, Gemlik sokak ve caddelerini izledik

ten sonra, mausu kullanarak Fransa’ya yönelip, 
Paris sokaklarını gezdiğinizde, büyüklüğün 
yanında şehirciliğin büyüsüne kapılıyorsunuz.

Yüzyıllar önce yapılmış bir dünya kentinin 
planına şaşıp kalıyorsunuz.

Benden size tavsiye, hemen bilgisayarcınıza 
başvurun ve bu programı yükletin.

Dünya vatandaşı olarak, istediğiniz kenti 
sokak sokak, mahalle mahalle gezin.

I
 Dünyayı avucunuzun İçinde değil ama, bil
gisayarınızın ekranında gezin..

Ocak ayında Karacaali Köyü çöplüğü 
yakınlarında öldürüldükten sonra yakılmış 
bulunan Halil Marangoz cinayeti faili ola 
rak aranan Avukat Mehmet Çatak hakkın
da, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tara 
fından, “Adam Öldürmek" suçundan dava 
açıldı. Savcılık, dava dosyasını Bursa Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Cinayetten 
sonra Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan 
Halil Marangozun cesedinde yapılan 
otopside, cinayetin maktulün başına sert 
bir cisimle vurularak işlendiği belirlendi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Vergi iadesi 
uygulaması 
tarih oldu

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik yapıl 
ması Hakkındaki Yasa, Resmi Gazete’de 
yayınlandı. Eşi çalışmayan işçi ve 
memurlara, ayrıca brüt asgari ücretin 
yüzde 10'u; çocukların her biri için ayrı 
ayrı olmak üzere, ilk 2 çocuk için yüzde 
7,5, diğer çocuklar için yüzde 5 oranında 
indirim sağlanacak. Haberi sayfa 8’de

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Işıkara; “Marmara 
Depremi yaklaşıyor11
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, İstanbul'u tetikleyecek iki 
deprem potansiyeli olduğuna dikkati 
çekerek, "Her gün büyük Marmara 
depremine birgün daha yaklaşıyoruz" 
dedi. Işıkara, "İstanbul olarak Gemlik’i, 
Gölcük depremini 17 Ağustos'ta 
nasıl hissettiysek aynı şekilde 
hissederiz" dedi. Haberi sayfa 3’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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SP ilçe Başkanlığından yapılan 
açıklamada, hipermarketlerin esnafa 

zarar verecek derecede yakın olmasında 
Gemlik Belediyesi suçlandı.

“Dediğim dedik, 
çaldığım düdük 

mantığıyla 
hareket etmeyin”

IIFli Bte Elajlılaı toepı teldi

Saadet Partisi İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
hipermarketlerin 
esnafa zarar verecek 
derecede yakın 
olmasında
Gemlik Belediyesi 
suçlanırken, "Gemlik 
Belediyesini uyarı 
yoruz. Bir an evvel 
yaptığınız hatayı 
görün ve yanlıştan 
dönün. Zararın 
neresinden 
dönülürse kardır.
Yok, dediğim dedik, 
çaldığım düdük 
mantığıyla hareket 
etmeye devam 
ederseniz; millet 
size sandıkta 
gereken dersi 
verecektir" denildi. 
Gemlik sınırları 
içerisinde büyük bir 
gösteriş ve iktidar 
partisi milletvekil
lerinin desteğiyle 
açılışı yapılan, 
Türkiye ekonomisin 
de büyük bir yer 
tutan, birçok ülkeye 
ihracat yaparak 
ülkeye döviz girişini 
sağlayan ve birçok 
insana ekmek kapısı 
olan bu kuruluşun 
faydalarının yanında 
Hükümet ve Gemlik 
Belediyesi’nin iş 
bilmezliği ve sosyal 
devlet anlayışından 
uzak oluşu sebebi 
ile zararlı bir hale 
geldiği belirtilen 
yazılı açıklamada; 
"Girmek için uğruna 
senelerdir kanunlar 
çıkanp can attığımız 
AB ülkelerinde 
hipermarketler 
yerleşim birimlerinin 
dışına 10-20 km. 
mesafede kurularak 
yerleşim birimlerin 
deki küçük ve orta 
ölçekteki esnaflar 
korunmakta ve 
sosyal adalet 
gözetilmek tedir. 
Ancak mesele küçük 
esnaf olunca AB 
uyum yasaları rafa 
kalkmakta, yabancı 
sermaye 
ürkütülmesin, 
Hiper marketler 
gücendirilmesin gibi 
bir takım mazeretler 

ileri sürülerek iş 
sürüncemeye 
terk edilmektedir. 
IMF politikaları 
neticesinde siftahsız 
kepenk kapayan, 
kiralarını dahi öde
mekte zorlanan, 
çeşitli vergiler 
altında ezilen 
esnaf artık hipermar
ketlerin şehirlerin 
içine sokularak 
durumları daha 
zor bir duruma 
getirilmiş 
bulunmaktadır 
AKP hükümetini 
küçük esnaf ve 
halkın gelir seviyesi 
orta ve düşük olan 
kesim çoğunlukla 
iktidara getirmiştir. 
Ancak görülen odur 
ki AKP seçimlerden 
sonra kendisini ikti
dara taşıyan halka 
sırtını dönerek 
hiper zenginlerin 
ve hipermarketlerin 
yanında yerini 
almıştır. Milli görüş 
gömleğini çıkartmak 
bu olsa gerekir.
Aldığımız duyumlara 
göre Gemlik'te 
Özdilek alış veriş 
merkezinin açılması 
yetmezmiş gibi 
Carrefour ve 
Real'de yakında 
şube açmayı 
planlamaktalar. 
Bu hipermarketlerin 
açılması demek; 
gemlikte geçimini 
esnaflıkla temin 
eden 5000 esnafın 
ve ailelerinin idam 
fermanı demektir. 
Hipermarketler 
yasa tasarısını 
sümen altı eden 
AKP hükümetini 
ve ruhsat vererek 
onlara destek 
veren Gemlik 
Gelediyesini 
uyarıyoruz. Bir an 
evvel yaptığınız 
hatayı görün 
ve yanlıştan dönün. 
Zararın neresinden 
dönülürse kardır. 
Yok, dediğim dedik 
çaldığım düdük 
mantığıyla 
hareket etmeye 
devam ederseniz; 
Millet size sandıkta 
gereken dersi vere
cektir" denildi.

Dernek gezilerine 
start veren 
DYR Gençlik 
Kolları ilk olarak 
gelen başkanları 
Mehmet Ağar'ın 
memleketinin 
derneği Elazığlıları 
ziyaret etti. 
DYP Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın ve yönetim 
kurulu üyeleri 
Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Vedat Say ile 
yönetimine çiçek 
vererek Gemlik'te 
faaliyet gösteren 
hemşeri dernekleri 
arasında çok önemli 
yerlerinin bulun
duğunu söyledi. 
DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar'ın 
Elazığlı olması 
nedeniyle yapacakları 
geziyi buradan 
başlatma kararı 
aldıklarını söyleyen 
Serdar Özaydın, 
"Diğer derneklerin de 
bizler için büyük 
önemi vardır ancak 
genel başkanımızın 
memleketi olduğu 
için buradan 
başlamayı uygun

Bursa’da gasp iddiası
Bursa’da bir gecede 
2 gasp olayı yaşandı. 
Bir taksici, müşteri 
olarak aracına binen 
3 kişi tarafından 
gasp edildiğini, 
bir kadın da belediye 
otobüsünden inip 
evine giderken 
çantasının gasp 
edildiğini öne 
sürerek polise 
müracat etti.
Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi Özlüce 
Mahallesi ErtuğruL

KİRALIKDAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE 

Tel: 513 96 83 GEMLİK

ÜLKE SAVJJNMASI ve MİLLETİN ^ÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 

CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN 
ÇEKİNMEYEN KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN 

TSK ELELE VAKFI 
0YAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL

Tel: 0.312 43199 36 Faks: 43107 36 

web: www.elele.org.tr

bulduk" dedi.
İlk olmanın kendileri 
için gurur kaynağı 
olduğunu söyleyen 
dernek Başkanı 
Vedat Say, Türkiye'de 
iki kez üst üste 
seçilen bağımsız 
milletvekili sadece 
Mehmet Ağar'ın 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Kendisi 
siyasi kimliğinden 
çok bizim için bir 
babadır. Biz 
Lİazığiıiar olarak 
Mehmet Ağar'la 
her zaman gurur 
duyduk ve bu böyle 
sürecektir" dedi.

Kent girişinde 
meydana gelen 
olayda, işten dönüp 
evine giden 
30 yaşındaki 
Ayşegül E. otobüsten 
indiği sırada yanına 
yaklaşan 1.75 
boylarında 75 
kilogram ağırlığındaki 
bir erkek şahıs, 
çantayı istedi. 
Çantayı vermek 
istemeyen Ayşegül 
E.’yi tehdit eden 
zanlı, "Eğer çantayı 
vermezsem, seni

Elazığlılar Derneği'ne 
yapılan ilk ziyaretin 
partileri için uğurlu 
olmasını dileyen 
DYP Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, 165 üyesi 
bulunan Gemlik 
Elazığlılar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği'nin 
ilçeye kazandırdığı 
faaliyetleri memnun
lukla izlediklerini 
belirterek "Gemlik'te 
bulunan bütün 
dernekleri ziyaret 
edip onların çalış
maları hakkında bil
giler alacağız.

öldürürüm" 
diye konuştu. 
Gasp zanlısına 
çantasını veren 
Ayşegül E. polise 
müracat ederek, 
500 YTL, cep telefonu 
ve kredi kartlarının 
çalındığını söyledi. 
Öte yandan gece 
geç saatlerde merkez 
Osmangazi ilçesi 
Gökdere Bulvarı 
civarında meydana 
gelen olayda ise, 
Doğu Garajı Taksi 
Durağı'nda şoför

Hemşeri dernekleri 
mizin Gemlik'e olan 
katkıları çok önemli. 
Onlar yöre kültürleri
ni en iyi şekilde 
burada yansıtmaya 
çalışıyorlar" 
şeklinde konuştu. 
Elazığlılar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği'nin 
faaliyetleri hakkında 
başkan Vedat 
Say'dan bilgi alan 
DYP'li gençler, tüm 
yurtta olacağı gibi 
Gemlik'te de DYP'nin 
iktidara geleceğine 
inandıklarını 
söylediler.

olarak çalışan 
Mehmet Şen'in 
aracına müşteri 
olarak binen 
3 kişi, iddiaya 
göre boğazını 
sıktıkları 
33 yaşındaki 
şahsın 70 YTL'sini 
gasp etti.
Olay Yeri İnceleme 
ve Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri olaylarla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma 
başlattı.

http://www.elele.org.tr
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Cumhuriyet Savcılığı yanık ceset cinayetinin soruşturmasını tamamlayarak Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı

Halil Marangoz başına 
vurularak öldürülmüş

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Nankörler...........

Ya-ıYORUM

Seyfettin SEKERSÖZ
Karacaali Köyü 
çöplüğünde 
öldürüldükten 
sonra yakılan 
Halil Marangoz 
cinayetinin şüphelisi 
olarak aranan 
Avukat Mehmet 
Çatak hakkında 
"Adam Öldürmek" 
suçundan 
dava açıldı.
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tarafından 
hazırlanan fezleke 
ile birlikte dosya 
Bursa Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne 
gönderildi.
Cinayet davasına 
Bursa Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
bakılacak.
Hatırlanacağı 
gibi 26 Ocak 2007 
Cuma günü 
sabah saatlerinde 
Karacaali Köyü’nün 
üst kısmında

Işıkara; “Marmara Depremi yaklaşıyor”
Deprem uzmanı Prof. 
Dr. Ahmet Mete Işıka 
ra, İstanbul'u tetikle 
yecek iki deprem po 
tansiyeli olduğuna 
dikkati çekerek, 
"Her gün büyük 
Marmara depremine 
birgün daha 
yaklaşıyoruz" dedi. 
Kuzey Anadolu fay 
zonunun güney 
kolunda 17 Ağustos 
depremi öncesinde 
olduğu gibi bir küme 
leşme olduğunu vur
gulayan Işıkara, 
"İstanbul olarak 
Gemlik'i, Gölcük 
depremini 17 Ağus 
tos'ta nasıl hissettiy- 
sek aynı şekilde 
hissederiz" dedi. 
Işıkara, yaptığı açık
lamada, Türkiye'nin 
bir deprem ülkesi 
olduğunu belirterek, 
Türkiye'nin her yanın 
da, her zaman bir 
deprem olabileceğine 
işaret etti.
Marmara'nın özel bir 
durum arzettiğini 
kaydeden Işıkara, 
daha önce adaların 
güney batısına ve 
Gemlik yani Kuzey 
Anadolu fay zonunda 
potansiyel bir dep 
rem tehlikesi olduğu
na dikkat çektiğini

bulunan çöplük 
yanından geçenler 
tarafından yanmış bir 
erkek cesedi bulu
narak durum jandar
maya bildirilmişti. 
Olay yerinde yapılan 
ilk incelemede 5 adet 
boş kovan bulundu. 
Ölen şahsın Umurbey 
Beldesi’nde yaşayan 

hatırlattı. Kocaeli 
Gölcük depreminin, 
kümeleşmelerin oldu 
ğu yerlerin potansi 
yel bir deprem yeri 
olabileceğini göster
diğini dile getiren 
Işıkara, İzmit Körfe 
zi'nde bu kümeleşme 
sonucu 17 Ağustos 
depreminin oluş
tuğunu bildirdi. 
Kuzey Anadolu fay 
zonunun güney kolu
nun uzun bir süredir 
sessiz olduğunu vur
gulayan Işıkara, "Ora 
da da bir kümeleşme 
var. Marmara'da bu 
iki potansiyel yer 
sözkonusu. Gemlik'i 
nasıl hissederiz Istan 
bul olarak. Kocaeli 
Gölcük depremini 17 
Ağustos'ta nasıl his- 
settiysek aynı şekilde 
hissederiz. Mesafe 
olarak aynı. Ancak 
adaların güney 
batısını biz yaşarız. 
Her ikisini de 
Marmara depremi 
diye adlandırmak 
lazım. Ama adaların 
güney batısı İstan
bul'a hayli yakın 
olduğu için yaşarız" 
şeklinde konuştu. 
'Deprem olacak mı' 
sorusunu sormak 
yerine depreme karşı 

çifçi Halil Marangoz 
olduğu belirlenmiş, 
Marangoz tabanca 
ile vurularak, 
öldürüldükten 
sonra cesedinin 
yakıldığı izlenimi 
bırakılmıştı.
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na 
kaldırılan cesedin 

önlem alınması gerek 
fiğinin altını çizen 
Işıkara, şöyle konuş
tu: "Türkiye'nin her 
yerinde deprem ola
bilir. Marmara'da da 
olabilir. 'Olacak mı?' 
sualini sormak yerine 
olacak gerçeğini ka 
bul edip, depremden 
korunma konusunda 
her türlü çabayı sar- 
fetmemiz lazım. 
Bundan sonra yaşa 
yacağımız binaları 
mutlaka sorgulama 
mız lazım. Evimizin 
üstündeki eşyalar 
potansiyel bir tehlike. 
Bize zarar vermeme 
sini sağlamak lazım. 
Deprem sırasında 
doğru davranmamız 
lazım. Maalesef hala 
merdivenlere koşuyo 
ruzr balkonlardan 
atlıyoruz.
Ev sahibiyseniz zo 
runlu deprem sigor
tası yapmanız lazım. 
Eviniz ağır hasar ola
bilir. Yassı kadayıftan 
söz etmiyorum. Ama 
siz evinizdeki eşyala 
rı, size zarar vermeye 
cek düzene getirirse 
niz, deprem sırasında 
doğru davranmışsa 
nız, depremin büyük
lüğü ne olursa olsun 
sizi ağır hasarlı 

otopsisinde 
Halil Marangoz’un 
ölümünün başına 
vurulan sert bir 
cisimle gerçekleştiği 
saptandı.
AVUKAT ARANIYOR 
Ote yandan 
cinayet soruşturması 
başında ifadesi 
alınan Avukat 
Mehmet Çatak 
ertesi gün 
kayıplara karışmıştı. 
Kaçtığı için şüpheli 
olarak arama emri 
çıkarılan Avukat 
Mehmet Çatak’ın 
olay yerinde aracının 
lastik izlerine 
rastlandığı ve 
bu nedenle ortadan 
kaybolduğu ileri 
sürülmüştü.
Mehmet Çatak’ın 
avukatlarının dava 
açılmasını beklediği, 
bundan sonra Avukat 
Mehmet Çatak’ın 
teslim olacağını ileri 
sürüldüğü bildirildi.

evden yara almadan 
dahi çıkabilirsiniz. 
Canın pahası yok. 
Bundan daha kıymet 
li şey olabilir mi?" 
İstanbul'da kötü bir 
yapılaşmanın olduğu 
nu ve bu yapı stoku
nun değiştirilmesinin 
çok zor olduğunu 
belirten Işıkara, bü 
yük ekonomik güç 
isteyen yapı değişik
liğinin aynı zamanda 
uzun bir zaman gerek 
tirdiğini bildirdi. "Bu 
depremin ne zaman 
olacağını bilmiyoruz. 
“Yarın da olabilir, 5 
sene sonra da ola
bilir" diyen Işıkara, 
son dönemde İstan
bul'da düzgün 
yapı taşmaların 
yapıldığını hatırlattı. 
Depremden 
korunmanın tek ve 
vazgeçilmez yolunun 
deprem güvenli bina 
lar olduğunu ifade 
eden Işıkara, olası bir 
Marmara depremiyle 
ilgili şunları söyledi: 
"Mümkün değil bir 
depremin ne zaman 
olacağını bilemeyiz. 
Ama bekleniyor tabi. 
Her gün, bir gün 
daha yaklaşıyoruz 
büyük Marmara 
depremine.”

Nankörlüğün bir gün Atatürk’ü Çanakkale 
de yok sayacak kadar azacağını kim tahmin 
ederdi? Bunları duy milletim...

Çanakkale Zaferi’nin 92’nci yıldönümünde 
Genelkurmay Başkanlığı’nın koskoca 
“Anafartalar Kahramanı” nın oradaki var
lığını kanıtlama derdine düşebileceğine kim 
ihtimal verirdi?

Yobaz bir kesim Mustafa Kemal’in orada 
olmadığını, dualarıyla gelen ruhani varlık
ların sayesinde kazandıkları, savsatası ile 
bir çok aklı evveli yanlışlara götürüyorlar.

Din istismarcıları, gericiler şunu unutuyor
lar:

Mustafa Kemal Müslüman dünyasını onur
landıran, yaptıkları ile başka mazlum mil
letlere ilham oluşturarak onlara da kurtuluş 
yolunu açan büyük bir kahramandır.

Onlar istedikleri kadar inkâr etsinler, 
Atatürk yarbay rütbesiyle Çanakkale’ye 
gelmiş, kolordu büyüklüğünde birliklere 
komuta etmiş, uyguladığı özel strateji ile 
dünya askerlik tarihine geçerken burada 
albaylığa yükselmiştir.

Askeri tarih böyle yazıyor...
O nankörlerin arasında, Atatürk’ün "Size 

taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyo
rum” sözüne “Baş üstüne” diyerek şaha 
dete koşan kahramanların torunları bile 
vardır Allah bilir. Bu nankörler bilmez..

Hani Büyük şair ( Veteriner Hekim ) 
Mehmet Akif Ersoy’un “Sana dar gelmeye
cek makberi kimler kazsın;

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın” 
diye yücelttiği kahramanların...

Kimler zehirledi bu zavallıları? Kafaları o 
kadar kapalı ve hınçla dolu ki tarihi dahi 
inkar edip, yalanlarla dolanlarla, saf -temiz 
halkımı zehirleyip kendi emellerine alet 
etmeye çalışıyorlar.

Inkârcı yalanlar tarih dedenin olsa olsa 
bedduasına müstahak olurlar. Çünkü tarihin 
adaleti Atatürk’ü koruyor.
“Çanakkale harekâtında iki taraf da hatalar 

yapmakta idi; hata yapmayan tek bir adam 
vardı: Yarbay Mustafa Kemal.”

Dünya Tarihi böyle yazıyor; Okuyoruz ki, 
Dönemin Ingiltere Başbakanı Llyod

George da bu hükme kişisel notunu şu söz
leri düşüyor:
“İnsanlık tarihi birkaç yüzyılda bir ancak 

dâhi yetiştiriyor.
Şu talihsizliğe bakın ki o dâhi bugün 

Türkiye’de doğmuştur.”
Bunu ben söylemiyorum, onların inkar 

ettiği tarih değil, bu savaşta mağlup olan bir 
devletin (Ingiliz imparatorluğu ) Başbakanı 
alicenaplıkla, “Bükemediğin elin öpeceksin” 
büyük sözüne uyarak insanca söylüyor.

Ey utanmazlar bunu dikkatle okuyun...
Yıkılan OsmanlI İmparatorluğunun enkazın

dan Türkiye Cumhuriyeti’ni çıkaran Kurtuluş 
Savaşı, Çanakkale bize bir “Ana fartalar 
Kahramanı” vermeseydi acaba kazanabilir 
miydi?

Ben söyleyeyim;. Hayır.
Mücadeleleri, savaşları liderler hazırlar ve 

kazanır.
Tabiidir ki etrafı, bu işe inanan etraf çok 

mühimdir ama savaş Liderle -komutanla 
kazanılır.

Savaşın değeri de liderin değeri ile ölçülür. 
O mucizeye binlerce teşekkür, 

yaratıcılarına sonsuz minnet ve saygı.

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

OKUYUN-OKUTUN 
ABONE OLUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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ha ııe yeğen aynı sırada okuyorlar
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Eşine ender 
rastlanan 
olaylardan biri 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim 
Okulu’nda 
yaşanıyor.
Okulun 5/B sınıf 
öğrencisi olan 
Amca Vedat 
Baştimar ile 
Yeğeni İsmail 
Baştimar birlikte 
eğitim görüyorlar. 
Kars'ın Arpaçay 
Melik Köyü’nden 
göç ederek 
Gemlik'e yerleşen 
Ali Baştimar ve 
oğlu Yaylabey 
Baştimar'ın 
çocukları şimdi 
aynı sırada 
öğrenim 
görüyorlar.
Yanında oturan 
arkadaşı İsmail 
Baştimar'ın abisinin 
oğlu olmasından 
mutlu olduğunu 
ifade eden amca

Vedat Baştimar - İsmail Baştimar ve öğretmenleri Ender Yayla

Vedat Baştimar, 
aralarında hiçbir 
zaman sorun 
yaşanmadığını 
söylüyor.
Sınıf öğretmenleri 
Ender Yayla, 
iki öğrencinin de 
derslerinde 
başarılı olduklarını 

belirtirken 
amca Vedat 
Baştimar'ın 
yeğeni İsmail 
Baştimar'dan 
yaklaşık 1,5 ay 
daha büyük. 
Durumu bilmeyen 
arkadaşları 
ise bu durumun 

nasıl olduğunu 
bir türlü 
anlayamazken 
amca yeğen 
hem birlikte 
öğrenim görüyorlar 
hem de en yakın 
arkadaş olarak 
günlerini birlikte 
geçiriyor.

Kent Meydanı ve Çarşı 
Projesi’nin mahkemesi

Biiyiikşehir

Bursa’nın 
merkezinde 10 yıldır 
çöküntü görün
tüsüyle kente 
yakışmayan Santral 
Garaj'ın cazibe 
merkezi haline 
gelmesi amacıyla 
projelendirilen 
Kent Meydanı ve 
Çarşı Projesi ile 
alakalı Emekli 
Sandığı'nın açtığı 
dava Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
lehine sonuçlandı. 
Emekli Sandığı'nın 
Santral Garaj'daki 
hisselerin 
devriyim ilgili 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
imzaladığı sözleş
menin feshi ve 

elinde bulunan temi
nat mektubunu da 
nakde çevirme 
yönündeki talebiyle 
ilgili açılan dava 
neticelendi.
Bursa 5. Asliye 
Hukuk Mahkemesi 
yapılan yargılama 
sonucunda dosyada
ki bilirkişi raporları 
ve diğer delilleri de 
dikkate alarak, 3 
Nişan 2007 kısa 
kararında davacının 
davasını kabulü ile 
imzalanan 8 Temmuz 
2005 tarihindeki 
sözleşmenin geçerli 
liğinin devamını ve 
teminat mektubunun 
paraya çevrilmesi 
talebinin durdurul
masına karar verdi.

İnşaat Mühendisleri Odası 
Doğu Yakın Çevre Yolu’nda 

kaçak yapılaşmadan endişeli

Bursa’nın vergi şampiyonu

İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Adem 
Özdemir, kaçak 
yapıların günden 
güne artarak Bursa 
Ovası'nı beton- 
laştırdığını belirterek, 
yapılaşmanın kentin 
doğal zenginliklerini 
daha fazla tehdit eder 
duruma geldiğini

söyledi. İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi'nde 
gerçekleştirilen 
toplantıya İMO 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Metin 
Yaran, Tahsin Kul, 
Muharrem Bilici 
ve Adem Bakır da 
katıldı. İnşaat 
Mühendisleri

Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Adem 
Özdemir toplantıda, 
Doğu Yakın Çevre 
Yolu'nun kent ile 
Bursa Ovası'nı bir
birinden ayıran bir 
doğal sınır olması ve 
kaçak yapılaşmanın 
yayılmasının önlen
mesi konusuna 
dikkat çekti.

Bursa'da son yıllarda 
vergi şampiyonları 
arasında yer almasına 
rağmen kimliğini gizli 
tutan Zafer Plaza ve 
Torunlar Inşaat'ın 
sahibi Aziz Torun, bu 
yıl son dakikada Vergi 
Dairesi'ni arayarak 
kimliğinin 
açıklanmasını istedi. 
Vergi Dairesi Başkanı 
Murat Şenal'ı basın 
toplantısı yaptığı sıra
da telefonla arayan 
Torun, isminin açık
lanmasında mahsur 
olmadığını bildirdi. 
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı Murat Şenal, 
Bursa'da gelir ver
gisinde ilk 100'e giren 
mükellefleri açıkladı. 
Buna göre, gelir ver

gisinde ilk sırayı '2 
milyon 115 bin 357 TL 
tahakkuk eden 
vergiyle Torun lar 
inşaat'ın sahibi Aziz 
Torun aldı. Torun, 
açıklama yapıl dığı 
sırada açtığı son daki
ka telefonuyla isminin 
açıklanmasında bir 
mahsurun olmadığım" 
"bildirdi. Hazırlanan 
matbu listelerde de 
birinci sıra daki gelir 
vergisi mü kellefinin 
"adının açık lanmasını 
istemeyen” şeklinde 
yer alması dikkat 
çekti. Vergi Dairesi 
Başkanı Şenal, gelir 
vergisin de Bursa'da 
ilk sırayı tahakkuk 
eden 2 milyon 115 bin 
357 TL vergiyle

Osman gazi Vergi 
Dairesi'ne kayıtlı 
Torunlar İnşaat sahibi 
Aziz Torun'un aldığını 
açıkladı. Şenal toplan
tıda, 2006 yılında 
tahakkuk eden toplam 
vergi oranı-toplam 
matrah ile ilk 100 
kişinin tahakkuk eden 
top lam vergi oranı- 
top lam matrahı konu 
sunda kıyaslamada 
bulundu. Şenal, 
Bursa'da 2006 gelir 
vergisi beyanlarındaki 
toplam matrahın 
894 milyon 823 bin 
723 TL olarak 
gerçekleştiğini, 
tahakkuk eden vergi 
nin ise 210 milyon 
445 bin YTL olduğunu 
ifade edildi.

KRŞCDC BCKLCMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

OJSAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 55 85
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Gemlikli öğrenciler başarıya doymuyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir'de 
düzenlenen 
bir çok 
yarışmaya katılan 
Gemlikli öğrenciler 
başarılarına 
bir yenisi 
daha eklendi. 
Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları 
Bursa Şubesinin 
"Bursa Kentine 
Çözümler" 
sempozyumu 
kapsamında

düzenlediği 
"Yaşadığım 
Bursa, Yaşamak 
İstediğim Bursa" 
konulu İlköğretim 
6.7.8 sınıf 
öğrencileri 
kompozisyon 
yarışmasına 
katılan Şehit 
Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
7-D sınıfı öğrencisi 
Hatice Akbulut 
birinci Mansiyon 
ödülüne layık 
görüldü.

"Geçmişten 
Geleceğe 
Modern Bursa" 
konusunu işlediği 
kompozisyonuyla 
jüri tarafından 
birinci mansiyon 
ödülüne layık 
görülen başarılı 
öğrenci Hatice 
Akbulut, 
ödülünü Bursa 
Kervansaray 
Oteli’nde 
düzenlenen. 
Sempozyum 
açılış töreninde

aldı.
Yarışmada derece 
alan başarılı 
öğrencilerden 
Şehit EtenT Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi 
Hatice Akbulut, 
derece aldığı 
kompozisyonunu 
7 Nisan 2007 
Cumartesi günü 
yine Kervansaray 
Otelde düzenlenen 
sempozyumda 
kendileri katılımcılara 
sunacaklar.

Muratoba İlköğretim Okulu öğrencilerinden Aykentlilere ziyaret
Muratoba İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerini 
ziyaret etti.
Öğle yemeğini 
birlikte yiyen tüm 
öğrenciler, "birlikte 
kardeşlik, paylaşım 
ve dostluk örneği 
sergilediler.
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler, Muraoba 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
ziyaretinde mutluluk 
duyduğunu belirtti.

Sosyal güvencesi olmayan kadınlara ücretsiz tedavi yolu
Bursa'da sosyal 
güvencesi olmayan 
kadınlar, 18 yaşını 
doldurmamış çocuk
larıyla beraber 
Kızılay'da ücretsiz 
tedavi olabilecek. 
Sosyal güvencesi 
olmayan kadınların 
18 yaşını doldur
mamış çocuklarıyla 
beraber Kızılay'da 
ücretsiz tedavi 
edilmelerine ilişkin 
protokol, Bursa Valisi 
Nihat Canpolat, 
Türkiye Kızılay 
Derneği Bursa Şube ' 
Başkanı İbrahim 
Dokunmazer ve 
Kadının Ştatüsü 
Birimi-ll Özürlüler 
Kurulu Koordinatörü 
Emine Yıldız 
arasında imzalandı. 
Kızılay Derneği 
Bursa Şubesi’nin 
ülke genelinde diğer 
şubelere örnek 
olacak faaliyetlere 
imza attığını belirten 
Vali Nihat Canpolat, 
Kızılay’a gönderilen 
hiçbir mağdur kişinin 

geri çevrilmediğine 
dikkat çekti. 
Canpolat, “Bugüne 
kadar şubenize gön
derdiğimiz yoksul 
hastaların hiçbirisi 
geri çevrilmedi, 
yapılması gerekenler 
neyse hepsi yapıldı. 
Ancak bizim gön
derdiğimiz hastalar 
resmi nitelik kazan
madığı için protokol 
le sağlamlaştıralım, 
resmiyet kazandıra 
hm istedik. Bu talebi 
miz geri çevrilmedi. 
Burada Kızılayımız, 
Sosyal Yardımlaşma 
Dayanışma Vakfı, 
Kadının Statüsü 
Birimi, İl Özürlüler 
Kurulu işbirliği yapı 
yor. İşbirliğinin hede
fi; belirli bir işi gücü 
olmayan, çalışmayan, 
durumu uygun 
olmayan vatan
daşlarımızın sağlık 
problemlerine çare 
olmak. Umarım 
başarıyla sürdürürüz, 
sürdürülrrıemesi için 
hiçbir sebep yok”

dedi'. Kadının Statüsü 
Birimi-ll Özürlüler 
Kurulu ismi olunca 
duyan herkesin der
dini anlatmak için 
kendilerine geldiğini 
kaydeden Canpolat, 
“Gelen her vatan
daşın derdini çözmek 
zorundayız. Ancak 
bizim mağdur vatan
daşlarımıza yapacak
larımız sınırlı kalıyor. 
Size geldiğimizde, 
her konuda olduğu 
gibi bu derdimize de 
duyarsız kalmayarak 
protokolü imzal
adınız. Bundan sonra 
bize gelen mağdur 
vatandaşlar, pro

tokolün arkasında 
örneği bulunan 
sevk pusulası 
ile Kızılay’a 
gönderilecek. 
Kızılay tıp 
Merkezi’nde ücretsiz 
muayenesi yapılacak, 
reçetesi yazılacak, ; 
ilaçları verilecek” 
diye konuştu. Vali 
Canpolat, hastanın 
yataklı tedavi olması 
gerektiği durumlarda 
devreye gireceklerini, 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
aracılığı ile bu konu
da hastaya destek 
sunacaklarını 
sözlerine ekledi.

Bursa’da turiste 
hırsızlık şoku

Bursa'da Yeşil 
Türbe'yi ziyaret 
eden Amerikalı 
bir turistin çantası; 
çocuk hırsızlar 
tarafından çalındı. 
Alınan bilgiye göre, 
kafile halinde 
Bursa'ya gelen 
ABD vatandaşı 
Emily E.'nin çantası 
türbe ile Yeşil 
Çarşı arasındaki 
merdivenlerde 7-8 
yaşlarındaki bir 
çocuk tarafından 
çalındı. İçerisinde 
700 Amerikan 

Siz de geleceğimize bugünden
ei koyunÇünkü toprak

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

EL KOY
yoksa geleceğimiz yok...

www.olkoyun.com -*•■*--**-•«>-**'

doları, 50 YTL ve 
zati eşyalarının 
bulunduğunu 
belirten 66 yaşındaki 
turist, Yıldırım 
Polis Merkezi'ne 
müracat etti.
Çocuk Şube 
Müdürlüğü ve 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
geniş çaplı 
soruşturma 

-başlatırken, 
bölgedeki vatan
daşlar turistik 
yerlerde tedbirlerin 
artırılmasını istedi.

http://www.olkoyun.com
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Kaplumbağaların ölümüne neden
olan firmaya 72 bin YTL ceza

Bursa'nın Karacabey 
llçesi'nde, yol 
kenarına atılan asfalt 
atıkları onlarca 
kaplumbağanın ölme
sine neden olurken, 
zifte battıkları için 
ayakları ve boynunu 
dışarıya çıkarta- 
mayân 7 kaplumbağa 
temiz lenerek yaşama 
döndürüldü. 
Vatandaşlar ve veteri 
nerler gördükleri 
manzara karşısında 
şaşkına dönerken, 
adli makamlar ziftleri 
gelişigüzel yol 
kenarına attığı öne 
sürülen müteahhit fir
maya 72 bin YTL 
ceza kesti.
Edinilen bilgiye göre, 
Karacabey Bandırma 
karayolunda asfalt 
çalışmasını tamam
layan ekipler, artan : 
zifti yol kenarına 
boşalttı. Baharın 
gelmesi ile birlikte 
erimeye başlayan zift, 
bir süre sonra 
kaplum bağaların 
ölüm çukuru oldu. 
Yol kenarında bulu-

sebebiyle kafasının 
. ve ayaklarını kabu 

ğundan çıkmayan ve 
uzun süredir idrarını 
yapamayan kaplum 
bağalar için Veteriner 
Fakültesi seferber 
oldu. Gördüğü man
zara karşısında şaşkı
na dönen Uludağ .• 
Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi İç Hastalık 
lan Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr.
Nilüfer Aytuğ ve 
ekibi, ilk olarak zitfe 
batan kaplumbağaları 
sıcak su ile yıkayarak 
sertleşen zifti yümu

nan zifte sapla nan 
50'den fazla 
kaplumbağa hayatını 
kaybetti. Karacabey 
Tarım İİ Müdürlüğü 
Ekipleri tarafından 
fark edilen olayın 
ardından Karacabey 
Belediyesi Veterineri 
Aybars Tunalı hare 
kete geçti. Bölgedeki 
kaplumbağaları 
inceleyen Tunalı, 
yaşadığını tespit 
ettiği 7 kaplumbağayı 
aracına koyarak 
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesine 
getirdi. Donan zift 

şatmaya çalıştı. 
Ardından kaplumba 
ğaların boyun 
boşluklarını ve ayak
larını dolduran zifti 
deterjan ve sıcak su 
ile çıkartmaya çalışan 
ekip, kaplumbağaları 
temizlemeyi başardı. 
Kabuklarını altına 
yapışan zifti ise diş 
fırçaları ile hayvan
lara zarar vermeden 
çıkartan veteriner 
hekimler, 
kaplumbağaların 
yürüyüp idrarını yap
ması ile rahat nefes 
aldı. Ayakların ve 
boyunlarını saran 
ziften kurtulan 
kaplumbağaların 
ziften tamamen 
arındırıldıktan sonra 
doğa terkar salıverile
ceği bildirildi.
Karacabey Belediye 
Başkanı Ergün 
Koç ise olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma 
başlatıldığını, ilgili 
kişi ve kurumların 
cezalandırıldığını 
bildirdi

Bursa’da doğalgaz 
kampanyasında 

20 bin yeni abone
Bursagaz'ın yılın 
ilk doğalgaz abone
lik kampanyası 
kapsamında, 
kentte 20 bin 
12 kişi abonelik için 
başvuruda bulundu. 
Kampanya 
kapsamında, 
doğalgaz abonelik 
bedeli olarak 10 
YTL'si peşinat 
olarak alınırken, 
geriye kalan kısmı 
10 taksit halinde 
tahsil ediliyor. 
Bursagaz'ın 27th 
Şubat'ta başlattığı 
abonelik 
kampanyasına 
özellikle yeni 
yatırım bölgelerinde 
ikamet eden

m OMÜK SİYASİ GAZETE m

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

BursalIlar 
büyük ilgi gösterdi. 
Abonelik 
kampanyalarında 
başvurular 
genelde kampanya 
sonlarında 
yoğunlaşmasına 
rağmen, abonelik 
bedelinin 10 
YTL'sinin peşin 
alındığı ve kalan 
tutar 10 taksite 
bölünürken, 2007 
yılın ilk abonelik 
kampanyasında 20 
bin 12 aboneye 
ulaşıldı.
2007 yılı toplam 
doğalgaz 
abonesi sayısı 
ise 22 bin 689 
oldu.

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 

\
Körfez Ofset34 YILLIK

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ 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
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Serbest Kürsü Özdilek’te ücretsiz sağlık 
taramaları başlıyor

Uz. Dr. Gürcan VURAL 
Kanser Tanı Uzmanı 

sitonet@superonline.com

Kanser kelimesi...
Kişi kanser olduğunu ya da kanserinin 

yeniden tekrarladığını öğrenince ■geçmişte 
kendisini olumsuz olarak etkilemiş, korkut
muş, tehdit edici yaşam olaylarına gösterdiği 
tepkilere benzer tepkiler gösterir.

Bu düşünsel, duygusal, davranışsal tepkiler 
hastalığa karşı geliştirilen “psikolojik uyum” 
çabalarıdır.

Hasta ve aileleri hastalığa, belirsizliğe, tıbbi 
bakım ve tedaviye, bedensel fonksiyonlardaki 
değişikliğe, bağımlılığa ve hastalığı nedeniyle 
yaşamlarına katılan pekçok şeye uyum sağla
maya çalışır.

Hastanın yaşı, cinsiyeti, eğitimi, kişilik özel
likleri, kanserin yeri, kanserin nüks yaratıp 
yaratmadığı, ağrının olup olmadığı, kişinin 
yaşamını-aile, iş ilişikilerini-olumsuz etkileyip 
etkilemediği, aile, arkadaş desteğinin olup 
olmadığı, maddi olanaklarının yeterliliği gibi 
etmenler kişinin hastalıkla baş edebilmesini, 
uyumu belirler.

Uyumu kolaylaştırmak için; hastanın günlük 
yaşamını sürdürebilmesini desteklemek, 
sosyal işlevselliğinin (iş,öğrenim vb) hastalık 
nerdeniyle aksamasını önlemek, hastalığa 
karşı gelişen doğal duygusal tepkilerin ifade 
edilip, anlaşılmasına çalışmak, umutsuzluk, 
değersizlik, suçluluk düşüncelerini denetle
mek yararlı olmaktadır.

Kanserde bir yandan geleceğe ilişkin 
belirsizlik yaşanırken öte yandan, hastalığın 
ölümü yakınlaştırdığı ve belirginleştirdiği 
düşüncesi oluşur.

Her iki durum da hastanın duygulanımını 
olumsuz etkiler, kaygı ve korku düzeyini artırır.

Gerek hasta gerek aile gerekse tıbbi ekip 
çoğu kez depresyon belirtilerini “normal”, 
duruma uygun bulur ve bu nedenle yardım 
istemez.

Yine depresyon belirtilerinin hastalık veya 
ilaçların yan etkileri ile ilgili olup olmadığı 
hasta ve ailelerce ayırd edilemiyebilir.

Uykusuzluk, iştahsızlık, halsizlik gibi 
bedensel belirtiler hastalığın, 

tedavinin yan etkileri ile karıştırılabilir. 
Ancak burada en temel belirti, ilgi, istek 

kaybı ve depresif duygu durumdur.
Kanserde ortaya çıkan önemli bir ruhsal 

rahatsızlık ta kaygı bozukluklarıdır.
Yaşamı üzerindeki kontrolü kaybedeceğine, 

sevdiklerinden ayrılacağına, ağrı, acı çekerek 
öleceğine, geleceğine yönelik korkular yoğun
luktadır.

Kaygının en yoğun olduğu tanının öğre
nildiği dönemde, bu acı veren, katlanılması 
güç gerçeği inkar, en tipik reaksiyondur.

Pek çok kişi, tanıyı bildiği halde açıkça 
“kanser” kelimesini kullanamaz, kaçınır.
“Kanser” kelimesi yerine daha kolay sözcük

ler kullanır. Hastalık, o, durum, tümör, ur gibi...
Kanser kelimesinden kaçınma, başına gelen

lere inanamama inkar tepkisine tipik bir örnek
tir.

Yaşamın olumlu yanlarını görebilmek, anlam
lı biF yaşam sürdürmenin koşuludur .

Yaşanılan olumsuz deneyimler kişiyi sadece 
olumsuz olarak etkilemez, bu deneyimlerden 
olumlu çıkarımlar da kazanılabillr.

Kişi güçlüklerle mücadele ederken daha 
güçlü olmayı öğrenebilir ve daha zengin 
deneyimler kazanabilir.

Kanser hastaları; kendi sınırlılıklarını kabul 
etmeyi öğrenerek, güçlerini keşfederek, 
amaçlarına ulaşma becerisi kazanarak, günün 
o anını, yaşamının o gününü yaşamayı 
öğrenerek, yaşamındaki güzel şeyler üzerinde 
ortaklaşarak, aile, arkadaş, sevgili, tanıdık 
hatta hiç tanımadıkları kişilerin desteğini alma 
deneyimi kazanarak yaşamlarındaki olumlu
lukları arttırabilirler.

Sağlık Haftası etkin
likleri çerçevesinde 
Özdilek’te bir dizi 
ücretsiz sağlık 
taraması yapılacağı 
bildirildi.
Bursa Özdilek 
Alışveriş 
Merkezi'nde, 
07-08 Nisan 2007 
tarihinde Cumartesi 
ve Pazar günü saat 
13.30'den 18.00'e 
kadar çim alanda 
Özel Hayat 
Hastanesi işbirliği 
ile .ücretsiz 
sağlık taramaları 
yapılacak.
Özel Hayat 
Hastanesi uzman 
hekimleri 
eşliğinde gerçek
leştirilecek olan, 
göz sağlığı taraması, 
ağız - diş sağlığı tara
ması, tansiyon 
ölçümü, solunum 
fonksiyon testi 
ve genel sağlık

Kampanyada toplanan para Sezgin 
öğretmenin ailesine teslim edildi
Geçirdiği 
bunalım sonucu 
intihar ederi 
Endüstri 
Meslek Lisesi 
öğretmeni 
Sezgin Sarı 
için başlatılan 
yardım 
kampanyasında 
toplanan para 
eşi Aynur Sarı'ya 
teslim edildi. 
Kaymakamlık 
tarafından 
başlatılan

BursalI i; dünyası enflasyon oranlarına temkinli yaklaşıyor
Bursa iş dünyası 
temsilcileri enflasyon 
rakamlarını değer
lendirirken temkinli 
olunması gerektiğinin 
altını çizdi. Türkiye 
İstatistik Kürumu'nun 
(TÜİK) açıkladığı 
rakamlara göre, 
aylık bazda enflasyon 
TÜFE'de 0.92 artış 
gösterirken ÜFE'de 
0.97 olarak açıklandı. 
Yıllık bazda ise 
enflasyon TÜFE'de 
yüzde 10.86, ÜFE'de 
ise yüzde 10.92 
olarak gerçekleşti. 
Türkiye'nin önemli 
bir dönemeçte 

taramasına yoğun 
ilgi bekleniyor.
GEMLİK ÖZDİLEK’TE w 
DE ÜCRETSİZ 
SAĞLIK TARAMASI 
öte yandan, 
Gemlik Özdilek, 
Ataevler Özdilek 
ve Kaplıkaya 
Özdilek Alışveriş 
Merkezlerinde yine 
07-08 Nisan 2007 
tarihinde Cumartesi 
ve Pazar günü 
saat 13.30'den 18.00 
saatleri arasında 
Doruk Sağlık 
Grubu işbirliği ile 
ücretsiz göz 
sağlığı taraması, 
şeker taraması ve 
obezite taraması 
yapılacağı açıklandı. 
Özdilek Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım 
Sorumlusu Fuat 
Sığak, Gemliklilerin 
ücretsiz sağlık 
taramalarından yarar
lanmalarını istedi.

kampanyada 
tüm kamu, 
özel kurum ve 
kuruluşlardan 
elde edilen 
yardımlar Sezgin 
Sarı'nın iki 
çocuğu için 
kullanılmak üzere 
eşi Aynur Sarı'ya 
Kaymakamlık 
makamında 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından 
verildi.

olduğunu belirten 
Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yalçın Araş, 
ekonomideki genel 
gidişatın durma 
noktasına geldiğini

söyledi. Enflasyon ile 
birlikte cari açığın ve 
dış ticaret açığının 
sanayicinin sırtında 
bir kambur olduğunu 
belirten Araş, 
"Seçimlerin yaşanaca 
ğı 2007 yılı Türkiye 

için önemli bir 
dönemeç buna bağlı 
olarak ekonomiye 
baktığımızda ibre her 
an değişebilir. Biz 
sanayiciler bu 
süreçte kendimizi 
diken üzerinde 
hissediyoruz. Her an 
ne olabileceğini 
kestiremeyecek 
bir çıkmaza doğru 
sürükleniyoruz. 
Enflasyon beklenti
lerinde görülen 
sapmalarda bunlara 
eklenince ortaya 
kaos tablosundan 
başka bir şey 
çıkmıyor" dedi.

mailto:sitonet@superonline.com
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Vergi iadesi uygulaması tarih oldu
Gelir Vergisi 
Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki 
Yasa, Resmi 
Gazetenin dünkü 
sayısında yayımlandı. 
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 aşmamak 
üzere artırma veya 
kanuni oranına kadar 
indirmeye yetkili 
olacak. Asgari geçim 
indirimi, 1 Ocak 
2008'den itibaren elde 
edilen gelirler için 
geçerli olacak. 
EVDE ÜRETİLEN 
ÜRÜNLERE VERGİ 
MUAFİYETİ 
Muharrik kuvvet kul
lanmamak ve dışarı
dan işçi almamak 

suretiyle evlerde imal 
ettikleri Kırpıntı deri 
ürünleri, pul, payet, 
boncuk işleme, tığ 
örgü işleri, tarhana, 
erişte ve mantı gibi 

w ürünleri, işyeri 
açmaksızın satanlar 
gelir vergisinden 
muaf, olacak.
Bu ürünlerin, pazar 
takibi suretiyle satıl
masıyla ticari, zirai 
veya mesleki faaliyet
leri dolayısıyla gelir 
ve kurumlar vergisi 
mükellefi olanların 
düzenledikleri hariç 
olmak üzere; kermes, 
festival, panayır ile 
kamu kurum ve 
kuruluşlarınca geçici 
belirlenen yerlerde 
satılması, muaflıktan 
faydalanmaya 
engel olmayacak. 
Ticari, zirai veya 
mesleki kazancı 
dolayısıyla gerçek 
usulde gelir vergisine 
tabi olanlar ile evde 
ürün üretenlerin işleri 
gelir ve kurumlar ver
gisi mükelleflerine 
bağlılık arz edecek 

şekilde yapanlar, 
esnaf muaflığından 
faydalanamayacak. 
ÖDÜNÇ PARA 
ALINMASI, MAL ALIM 
SATIMI SAYILACAK 
İmalat ve inşaat, w 
kiralama ve kiraya 
verme, ödünç para 
alınması veya ver
ilmesi, ücret, ikramiye 
ve benzeri ödemeleri 
gerektiren işlemler, 
her hal ve şartta mal 
veya hizmet alım ya 
da satımı olarak . 
değerlendirilecek. 
Türkiye'deki gerçek 
kişilerin doğrudan 
veya dolaylı olarak 
ayrı.ayrı ya da birlikte 
sermayesinin, kar 
payının veya oy kul
lanma hakkının en az 
yüzde 50'sine. sahip 
olarak kontrol ettikleri 
yurt dışı iştiraklerinin 
kazançları dağıtılsın 
veya dağıtılmasın, , 
iştirakin hesap döne
minin kapandığı ayı 
içeren yıl itibariyle 
dağıtılan kar payı 
sayılacak.
Türkiye'de 

vergilendirilmiş 
kazancın iştirak 
tarafından sonradan 
dağıtılması durumun
da, elde edilen 
kar paylarının 
vergilendirilmiş, 
kısmı, bu tutardan 
indirilecek.
DEĞER ARTIŞI 
KAZANCI 
Taşınmaz ve bu 
mahiyetteki bazı mal 
ve hakların elden 
çıkarılmasında elde 
edilen kazancın değer 
artış kazancı olarak 
vergilendirilmesi için 
halen iktisap tarihin
den itibaren 4 yıl 
olarak uygulanan 
süre 5 yıla çıkarıla- 
cak.Böylelikle söz* 
konusu kıymetlerin 
iktisap tarihinden 
itibaren 
5 yıl içinde elden 

çıkarılmasından 
doğan kazançlar, 
"değer artışı 
kazancı" olarak 
vergilendirilecek.
YURT DIŞI 
ÖDEMELERİNE 
VERGİ KESİNTİSİ

Vergilendirme reji
minin, Türk vergi sis
teminin sahip olduğu 
vergilendirme kapa
sitesiyle en az aynı 
düzeyde bir 
vergilendirme imkanı 
sağlayıp sağlamadığı 
ve bilgi değişiminde 
bulunup bulunmadığı 
da göz önünde bulun
durularak, Bakanlar 
Kurulunca ilan edile
cek ülkelerde yerleşik 
veya faaliyette bulu
nanlara, (Türkiye'de 
yerleşik olanların bu 
ülkelerde bulunan iş 
yerleri dahil) nakden 
veya hesabep yapılan 
veya tahakkuk ettir
ilen her türlü ödemel
er 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 tamamlanabilme
si bakımından zorun
luluk arz eden geçiş 
ve liman ücreti gibi 
ödemeler üzerinden 
yapılacak kesinti 
oranını belirlemeye, 
sıfıra kadar indirmeye 
veya kanuni seviye
sine kadar getirmeye, 
Bakanlar Kurulu 
yetkili olacak.

j İW mm ÖZALP EIIIM'M |
Her Çeşit Emlak Ahm. Satım ve Kiralama Hizmetleri

İ Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |
I TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR İ 
j ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |

■ 120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE •
J Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE | 
! Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m? İ 

| _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _____ |
; _ _ _ _ _ _ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _ _ |

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan |

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1 ■ 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire İ 

’ Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan. n| 
| Önünde 115 m2 Bahçeli E

î * K.Kumla’da Ayazma Mevkii (frDönüm Zeytinlik ' E
| Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta ""H

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. E 

i SEKER SİGORTA I
Macide ÖZALP |

i Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 |

Hangi geçici işçiler kadro olacak?
TBMM Genel 
Kurulunda, geçici işçi
lerin kadroya alın
masına ilişkin kanun 
tasarısıntn ilk 3 mad- . 
desi kabul edildi. 
Kadroya alınacak 
işçiler hakkında yeni 
kanun ne diyor? 
Tasarının kabul edilen 
maddelerine göre, 
kadro kapsamındaki 
kuruluşlar; genel 
bütçe kapsamındaki 
kamu idareleri, özel 
bütçeli idareler ve 
sosyal güvenlik 
kurumlan ile bunlara 
bağlı döner sermayeli 
kuruluşlar, kanunlarla 
kurulan fonlar ve 
kefalet sandıkları, özel 
kanunlarla kurulan 
kuruluş ve teşekküller 
ile hizmetlerini genel 
bütçenin transfer terti
plerinden yardım 
alarak yürüten kamu 
kurum ve kuruluşları,

İSİM
DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye 
Hukuk Mahmesinin 
2007/48 Esas no ve 
2007/163 Karar nosu 
ile Nadya olan ismim

Nadya Elif olarak 
değiştirilmiştir.

Nadya Elif ECE

KİT'ler ve bağlı ortak
ları, kanun 
çerçevesinde 
özelleştirme kap
samında veya pro
gramında bulunanlar
dan sermayesinin 
yüzde 50'den fazlası 
kamuya ait kuruluşlar 
ile Telgraf ve Telefon 
Kanunu ile kurulmuş 
ve sermayesinin 
tamamı Hâzineye ait 
kuruluşlar, il özel 
idareleri, belediyeler, 
bunların kurdukları 
veya üye oldukları 
mahalli idare birlikleri 
ile müessese ve işlet
meleri, belediyelerin 
bağlı kuruluşları ola
cak.
KİMLER KADRO ALA
CAK? Bu kuruluşlarda 
2006 yılında usulüne 
uygun olarak vizesi 
yapılan geçici iş 
pozisyonlarında, 
toplam 6 ay ve daha 

MSÂTüaK
Manastır’da 

Zeytindalı Apartmanında 
150 m2 

Deniz Manzaları 
Kaloriferli Daire

0.535 397 72 63 
513 67 95

fazla süreyle çalışan 
geçici işçilerden 
kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte iş 
sözleşmeleri devam 
edenler kadroya alı
nacak. 2005 veya 2006 
yıllarında aynı şartlar
da çalışıp da askerlik, 
doğum veya sağlık 
kurulu raporuyla bel
gelendirilen sağlık 
sorunları nedeniyle iş 
sözleşmeleri askıda 
kalanlara da kadro 
verilecek. Fabrika, 
şantiye, atölye, çiftlik, 
arazi gibi işçi istih
damının zorunlu 
olduğu yerlerde işçiler 
eliyle gördürülmesi 
gereken işlerde fiilen 
çalışanlar sürekli işçi 
kadrolarına; bunların 
dışında kalan geçici . 
işçiler ise istekleri 
halinde sözleşmeli 
personel olarak 
atanacak.
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Sezer’e göre 
Erdoğan köşke aday
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer’e göre, 
Başbakan Recep 
Tayyip” Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı 
olma konusunda 
kesin kararlı ve 
adaylıktan 
başka yol görmüyor! 
Sezer’e göre 
Erdoğan aday 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan'ın konuş
malarından yola 
çıkıp, "Çankaya'ya 
aday olacakolmaya- 
cak" tartışmaları 
yapılırken, 
selefinin 
görüşü net... 
Selefinden kastımız, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer...
Sezer’e göre, 
"Erdoğan adaylığını 
koyacak..." 
Nitekim bu görüşünü

de açıktan 
belirtmekten 
kaçınmıyor. 
16 Mayıs'ta görev 
süresinin bitecek 
olması dolayısıyla, 
Çankaya'ya ziyare
tine gelenlerin 
sorusu üzerine 
bu öngörüsünü 
söylüyor... 
Erdoğan'ın hafta 
sonu Eskişehir'deki 
bir açılış sırasındaki, 
"4 Kasım öncesi 
cumhurbaşkanlığı 
seçimini duygusal
lıktan öte bitirelim. 
Onu bitirdikten 
sonra da yoğun 
bir şekilde ne 
yapacağız? Genel 
seçimlere hazır
lanacağız" sözünden 
yola çıkıp, "aday 
olmayacak" yoru
munda bulunanlar 
olsa da Sezer, aynı 
öngörüyü taşımıyor.

PAZARLAMA 
ELEMANI ARANIYOR

Ehliyetli 
Askerliğini yapmış 
30 yaşını aşmamış 

Lise mezunu 
Halkla İlişkileri kuvvetli olan 

PAZARLAMA ELEMANI 
alınacaktır.

ORSA DEKORASYON 
Eşref Dinçer Mah. Yeni Pazar 

Cad. No : 11/ GEMLİK
Tel : (0.224) 513 01 57 
GSM : (0.542) 655 11 72

KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK veya AYLIK 
fiRIIÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN. 
AIİÖZDEMİR M ÖZDEDİR 

0.5424225300 0.539491 8960
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Bıırsaspor'da “Timsah Arena” heyecanı
Bursaspor Yönetimi, 
takıma hem yeni bir 
stat kazandırmak 
hem de ciddi gelir 
sağlamak amacıyla, 
"Timsah Arena" adlı 
stat projesi hazırladı. 
Bursaspor Kulübü 
İkinci Başkanı Evsel 
Yılmaz, yaptığı açık
lamada, stat projesini 
hazırladıklarını ve 
kamuoyuna sunduk
larını, şu ana kadar 
da yüzde 90 oranında 
olumlu bir yaklaşım 
aldıklarını söyledi. 
Stadı 35 bin kişilik 
olarak planladıklarını, 
ancak kapasitenin 
projede yapılacak 
küçük değişikliklerle 
artırılıp, azaltılabile
ceğini dile getiren 
Yılmaz, proje 
çerçevesinde stadın 
yanında 7 bin 500 
veya 10 bin kişilik 
spor salonu, olimpik 
ölçülerde yüzme 
havuzu, atletizm 
pisti ve diğer sosyal 
donatı alanlarının 
bulunacağını 
kaydetti.
Yılmaz, projeyi 
sundukları Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in, Devlet 
Bakanı Mehmet Ali

Akın’a af yolda
Süper Lig’de bitime 8 
hafta kala Beşiktaş’ta 
hareketlilik başladı. 
Başkan Yıldırım 
Demirören ile teknik 
direktör Jean Tigana, 
Ankara’da çok özel 
bir görüşme yaptı... 
Kritik haftalar öncesi 
Yıldırım Demirören 
ile Tigana Ankara’da 
özel bir görüşme 
yaptı. Fransız hoca, 
İbrahim Akın ile Abdi 
Celalettin.Kolot’u 
şikayet etti. Başkan 
ise bundan sonra 
sorun yaşanmaya
cağının garantisini 
verip, şampiyonluk 
istedi. Tigana mem

Şahin ve Gençlik ve 
Spor Genel Müdürü 
Mehmet Atalay ile 
görüştüğünü 
belirterek, "Başkan 
Şahin, yaptığı 
görüşmelerin olumlu 
geçtiğini ve pürüz 
çıkmayacağını söyle
di. Hazırlanacak 
protokolle Atatürk 
Stadı'nın arazisi 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
devredilecek, buna 
karşılık belediye 
stadın yapımını 
üstlenecek" dedi. 
Atatürk Stadı'nın 
bulunduğu yerin 
ihaleyle bir firmaya 
verilip, bunun 
karşılığında yeni 
stadın ücretsiz yap
tırılabileceğine 
dikkati çeken Yılrpaz, 
şunları söyledi: 
"Yeni stadın nereye 
yapılacağı çok önemli 
değil. Bu konuda 
Bursasporlular ortak 
âkılda buluşur. Ancak 
stat konusunda fazla 
gecikmemeliyiz. Stat 
yapıldıktan sonra 
kulübün kasasına 
her yıl 15 milyon 
dolar girecek. 
Türkiye'de diğer 
kentlerden geri 
kalmak istemiyorsak, 

nun ama... Süper 
Lig’de bitime 8 hafta 
kala Beşiktaş’ta 
hareketlilik başladı... 
Başkan Yıldırım 
Demirören ile teknik 
direktör Jean Tigana, 
Ankara’da çok özel 
bir görüşme yaptı. 
Tigana ile takımın 
kamp yaptığı 
Sheraton Otel’in kral 
dairesinde bir araya 
gelen Demirören, 
Fransız hocanın 
sorunlarını dinledi, 
daha sonra talepleri
ni sıraladı. Çalışma 
ortamı ve takımın 
performansından 
memnun olduğunun

bu stat projesini 
bir an öne hayata 
geçirmeliyiz. Atatürk 
Stadı'nın yeri iyi 
bir projeyle değer
lendirilirse yaklaşık 
100 milyon doları 
bulacak yeni 
stadı Bursaspor'a 
bedavaya ' 
kazandırılabilir." 
-"TİMSAH ARENA"- 

Evsel Yılmaz, 
"Timsah Arena"yı 
oval olarak tasar- , 
ladıklarını, tavanın 
tamamen kapalı 
veya açılır olabile
ceğini kaydetti. 
Kapalı tavanlı statlar
da zeminin 2-3 yılda 
bir tamamen değişti 
rilmesi gerektiğine 
değinen çeken 
Yılmaz, bu konuda da 
projeyi, zeminin raylı 
sistemle güneşli 

altını çizen tecrübeli 
teknik adamın, şu 
konularda şikayette 
bulundu: “Benden 
özür diledi, aynı şeyi 
siz ve arkadaşlarınıza 
da yapacak.” 
‘Sorunları var’ 
“İbrahim Akın başta 
olmak üzere bazı fut
bolcular şahsi sorun
larını takıma 
yansıtmaya 
başladılar. Ayrıca 
Avrupa’da transferler 
şimdiden başladı. Bu 
yönde de çalışmalar 
yapmalıyız. Celal 
Kolot’un, takım ve 
benim hakkımda yap
tığı açıklamalar rahat
sızlık veriyor.” Siyah- 
Beyazlılar’ın patronu 
ise, “Önce İbrahim’
den başlayalım.
O çok yetenekli bir 
futbolcu. Bazı özel 
nedenlerden dolayı 

alana kaydırılması 
konusunda genişlet
tiklerini belirtti.
Yılmaz, stadın 100 
giriş-çıkış kapısının 
bulunacağını, ayrıca 
stadın altında kafe, 
restoran, konferans 
salonları ve yönetim 
odalarının bulu
nacağını bildirdi. 
Stadın çevresinde 

spor salonu, olimpik 
yüzme havuzu, 
2 antrenman sahası 
ve diğer sosyal 
donatı alanlarının 
dışında hem Bursa 
spor hem de misafir 
takımın konaklaya
bileceği 2 butik otel 
kurulmasının plan
landığını ifade eden 
Yılmaz, projenin 
genel anlamda büyük 
beğeni kazandığını 
vurguladı.

sorunlar yaşıyor, 
iyi bir insan, 
karıncayı bile 
incitmeyen 
yapısı var.” 
‘Özür dileyecek’ 
“Sizin işiniz 
kadrodaki tüm 
oyuncuları 
hazır tutup, 
hepsinden yararlan
mak. Ligin bitmesine 
8 hafta kaldı ve iki 
kupa kaldırma duru
mumuz var.

«,Bu süreç içinde 
başka sorun istemiy
orum. Sezon bit
tiğinde ne gerekirse 
oturup konuşur ve 
gerekeni yaparım. 
Ayrıca Kolot 
ve diğerlerini 
başkalarını rahatsız 
edecek açıklamalar
dan kaçınmaları 
konusunda uyardım” 
yanıtını verdi.

’İ Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Gençlere değer verilince 
değerler su üstüne çıkıyor

Yelken sporundan sonra bir gençte bas- 
ketboîda kendini göstererek Avrupa 
Şampiyonasına hazırlanan Genç Milli 
Takımına seçildi.

Sertay Gürsü adlı 
bu gençimiz Milli 
Brezilya’da oynanan 
Liseler arası dünya 
şampiyonasında kendini 
gösterdi.

Şu anda İstanbul 
Işıkspor’da oynuyor.

Milli Takımı’ın hazırlık
larına katılacağı günü
bekliyor. % Sertay GÜRSÜ

TFF davası ertelendi
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Usta, TFF 
Yönetim Kurulu'na 
kayyum atanması 
davasının ertelen
mesiyle ilgili olarak, 
mahkemenin alacağı 
kararın Türk futbolu
nun geleceği için çok 
önemli bir mihenk 
taşı olacağını soyıecn. 
Ankara 11. Sulh 
Hukuk Mahkeme 
si'nde görülen TFF 
Yönetim Kurulu'na 
kayyum atanması 
davası 25 Nisan 2007 
tarihine ertelendi. 
Mahkemenin ardın
dan TFF Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim 
Usta ve davacı tarafın 
avukatı Mehmet 
Ali Alan, basın men
suplarının sorularını 
cevapladı. TFF 
Yönetim Kurulu 
üyesi İbrahim Usta, 
Türk futbolunun mah 
keme koridorlarına 
düşmesinin üzücü 
olduğunu belirterek, 
hukuka olan inanç 
larının devam ettiğini . 
söyledi. Usta, mahke
menin delegelerin 
imzalarını inceleme 
kararını ise kendileri

için olumlu bir 
gelişme olarak 
niteledi. Göreve 
geldikleri günden 
İtibaren Türk futbol
unu ileriye doğru 
götürdüklerini 
kaydeden İbrahim 
Usta, "Türk futbollun 
buralara düşmesi hiç 
hoş değil. Yaklaşık 
15 ay önce delegele 
rin oyu ile göreve 
geldik. Türk futbol
unu aldığımız nok
tadan 15 ayda getir 
diğimiz nokta arasın
da büyük farklar var. 
Türk futbol zirve yap
maya başlamıştır. Gö 
nül isterdi ki delegel
er, kulüpler hep birlik
te kucaklaşalım ve 
Türk futbolunu daha 
üst noktalara götüre
lim. Ama maalesef 
Türk futbolu mah 
keme kapılarında” 
açıklamasında 
bulundu.

GEMLİK
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı Seanslar
ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU VE FARECİK 12.00 * 14.00 - 16.00 *18.00
ROMANTİK 14.00 • 20.30
ADEMİN TRENLERİ 16.15 * 20.30 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI • * .
ONSEKİZLER TAKIMI SEANSLAR 12.00 ■ 14.00 > 16.00 * 18.00 * 20.00 (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

KAYIP
Beko Casio 398 SR MF AG 90401963 
nolu yazar kasa ruhsatını kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Nil ARSLAN

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür. 
ALİYE YUMRU
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Ölb nedeneleri arasında 
kanser 2, sırası^

Antalya Sağlık 
Müdürlüğü, 
Türkiye'de ölüm 
nedenleri arasında 
kanserin kalp-damar 
hastalıklarından 
sonra ikinci sırada 
olduğunu bildirdi. 
Antalya Sağlık 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı açıkla
mada, Antalya 
Sağlık Müdürlüğü 
Kanser Kayıt 
Merkezinin verilerine 
göre, Antalya'da her 
yıl ortalama 2 bin 
300 yeni kanser 
vakası tespit edildiği, 
vaka sayısının yük
seldiği kaydedildi. 
Açıklamada, 
şöyle denildi: 
"Antalya'da kanser 
hastalığı, 40 yaşın
dan itibaren artış 
göstermekte ve 
erkeklerde daha 
fazla görülmektedir, 
ilimizde en sık 
görülen kanser 
türleri, erkeklerde 
akciğer, deri, pros 
tat, idrar torbası, 
kalın bağırsak ve 
mide kanseri, 
kadınlarda ise 
meme, deri, kalın 
bağırsak, rahim, 
yumurtalık ve tiroit 
kanseridir."

Kanserde erken 
tanının hastanın 
tedavi şansını yük
seltmesi, tedaviyi 
kolaylaştırması, 
masrafları azaltması, 
sakatlıkları önlemesi 
ve hastanın yaşam 
süresini uzatması 
nedeniyle önemli 
olduğu belirtilen 
açıklamada, kanser
lerin yüzde 75'inin 
insan vücudunda 
gözle görülebilen 
veya basit muayene 
ve tanı yöntemleriyle 
kolaylıkla ulaşılabilen 
yerlerde olduğu 
kaydedildi.
Açıklamada, 
Türkiye'de ölüm 
nedenleri arasında 
kanserin kalp-damar 
hastalıklarından 
sonra ikinci sırada 
olduğu belirtildi.

Stres sağlık hırsızı
Stres altında kalan 
insanlarda beyin tali
matıyla 7 ana değişik
lik meydana geliyor, 
savunma mekaniz
ması harekete 
geçiriyor ve h'hyat 
zamanınızdan çalıyor. 
Stres beyin hırsızla 
rından biri olarak 
kabul ediliyor.
Stres insan hayatını 
olumsuz yönde etki 
lerken, stresin oluş
turduğu etki, sağlık 
yönünden tehdit 
oluşturuyor. Modern 
yaşamın insanlara 
armağanı olarak 
kabul edilen stres, 
sağlık sorunlarının 
en büyük neden
lerinden biridir.
Strese girdiğimizde 
beyin tüm vücuda 
'savaş veya kaç'

Migren belirtilerine karşı kombine ilaç
Migren belirtilerinin 
giderilmesinde yeni 
denenen kombine bir 
ilacın, halen yaygın 
olarak kullanılan 
iki ilacın tek tek 
kullanımından daha 
etkili olduğu bildirildi. 
Sonuçları Amerikan 
Tıp Derneği Dergisi'nin 
(Journal of the 
American Medical 
Association) son 
sayısında yayımlanan 
araştırmaya göre, 

mesajı gönderiyor ve 
tehlikeden korunmak 
için vücutta 7 ana 
değişiklik meydana 
geliyor. Kalp hücreleri 
enerji üretmeleri 
için gereklfbesinleri 
göndermek üzere 
daha çok kan pom
palamaya başlıyor. 
Kana daha çok oksi
jen sağlamak için 
solunum hızı artıyor. 
Beyne ve kaslara 
giden kan damarları 
daha çok oksijen, 
glikoz ve besin 
maddesi taşınabilme
si için genişliyor. 
Dalak daha çok kan 
üretmeye başlıyor. 
Vücut "herhangi 
bir kazayla karşılaşa
bilirim" endişesiyle 
kanın pıhtılaşma 
yeteneğini artırıyor.

halen deneme 
aşamasındaki 
Trexima adlı ilaç, 
migren belirtilerini 
gidermek için yaygın 
olarak kullanılan iki 
ilacın tek tek kul
lanımından daha 
etkili oldu. Trexima'yı, 
Pozen İne. adlı ilaç 
şirketi büyük Ingiliz 
ilaç şirketi 
laxoSmithKline ile 
birlikte üretiyor.
Trexima,

Karaciğer ve iskelet 
kasları daha çok 
enerji sağlaması için 
kana ekstra glikoz 
salıyor. Göz bebekleri 
daha iyi görebilmek 
için büyüyor. 
Enerjinin sadece 
kaslar ve beyin 
tarafından kullanıla
bilmesi için sindirim 
yavaşlıyor ve sindirim 
enzimlerinin salgılan
ması duruyor. Stres 
uzun sürdüğünde bu 
değişiklikler vücuda 
zararyermeye başlı 
yor. Örneklerle stres 
sağlığın bir numaralı 
düşmanları arasında 
gösterilirken,

GlaxoSmithKline'ın, 
etken maddesi 
sumatriptan olan 
yaygın migren ilacı 
lmitrex'i (Imigran), 
eski bir ağrı kesici 
olan naproksen 
sodyum ile birleştir! 
yor. Nashville Neuros 
cience Group'tan Dr. 
Jan Brandesve ile iki 
meslektaşı, 118 tıp 
merkezindeki 1,500 
hasta arasında bir 
çalışma yaptılar. Orta 

hayatınızdan 
zaman çalıyor. 
Yaşlanma sürecinde 
büyük etkileri 
olan stres maruz 
kalınan orana göre, 
dana beyaz saçlar, 
kalın yüz çizgileri, cilt 
bozuklukları, çeşitli 
hastalıklar ortaya 
çıkıyor. Korunmak 
için gerekirse uzman 
desteğinin de mutlaka 
alınması gerektiğine 
dikkat çekilen stres, 
kısa dönemde 
tedbirinin alınmaması 
halinde ciddi 
sağlık sorunlarının 
ortaya çıkabileceği 
belirtiliyor.

düzey ya da ağır mig 
reni olan hastalar rast- 
gele dörde bölündüler 
ve birinci gruba kom
bine ilaç, ikinci gruba 
sadece sumatriptan, 
üçüncü gruba 
naproksen sodyum 
ya da placebo (etkisi 
olmayan ilaç) verildi. 
Araştırma sonucunda 
kombine ilacın, tek tek 
ilaçlardan daha iyi 
sonuç verdiği 
belirlendi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt. Md. 513 11 74

I 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 Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanın Müd. 5Î3 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 işi. 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.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ÜLAğlM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 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 2467
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 51323 24
Manastır Taksi 514 35 50

TÜP DAĞITICILARI

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
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

5 Nisan 2007 Çarşamba 
SAĞLIK ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 2 GEMLİK 
Tel: 51303 63

gemlIk'In İlk günlük gazetesi

■■■■ GÜNLÜK SİYAHI GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2715 

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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TeknolojiK
"21. Yüzyıl Teknoloji Mağazacılığı"

Teknolojix Gemlik Mağazası 
açılış haftasına özel fırsatlarla 

bugün saat 12.30'da kapılarını açıyor. 
Açılışımıza tüm Gemlik 

halkı davetlidir.
Teknolojix Bilişim Ürünleri Dağıtım A.Ş. 

İstiklal Cad. No : 52 Gemlik

HAFTA İÇİ ■ 
^KjOVTL YERİNE 2.000.00 YIL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR J 
AYRICA

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

6oo KİŞİLİK ORGANİZASYONUMUZ

HAFTA SONU

İŞLETMEKTENGURÜRDUYUYORUZ. 
Timinmiş en büyük otellerdeki

000000 
/Uni(İ»İIİIIIİ|ME« 
^ı,msmis«ıi

ÖTSİn SÜren A,eı,ürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey/ GEMLİK
■insaa.-zeyHneiukiM.ştt. TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97

www.suren.com.tr_______________

Umurbey Belediyesi larfından’ BİZ MUZ" sloganı ile 
4000 N2 arsa üzerine 1350 H2 inşaa edilen muhteşem salonun 

GEMLİK'TE EŞİ BENZERİ OLM HİZMET KALİTESİ »e

UMURBEY BE1EDIYE DÜĞÜN SA10NIAR1 
GEMÜK’TEBİRİİKÎGERÇEKİEŞTİRÎYOR

im w

^ıuw 
^Mmıu 
^noiMiıno^oıra muhteşem balo salonlannı aratmayacaknitelikte 

kalite ve hizmet standartlan ile karşınızdayız.

http://www.suren.com.tr


BURSfl'YR GİTM€NİZ€ G€R€K KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ 

Bilgisayar ile benzin 
ve LFG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar 
taralından istasyonumuzda 

yapılmaya başladı
Yalova Yolu Özdilek karşısı 
Tel : 513 14 25 GEMLİK

■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ।
6 Nisan 2007 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

KÖRFEZ AV
BALIKÇILIK MALZEMELERİ
TOPTAN & PERAKENDE 
KARA AVCILIĞI MALZEMELERİ 
VE TABANCA MERMİSİ 
(RUHSATLI) SATIŞLARIYLA W. 
HİZMETİNİZE AÇILDI 
Bülent ve Numan Dursun
Semerciler Yokuşu 19/A GEMLİK

İTel : 512 21 33 Fax : 514 11 48

Gemlik Polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı:
Başkan Kent Evi’ni yaptırıyor

Geçtiğimiz günlerde yazdığım bir yazıda 
Gemlik’e de Bursa Kent Müzesi gibi bir müzenin 
kurulmasını istemiştim.

Dün Teknoloji mağazasının açılışı sırasında 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile biraraya 
geldiğimizde, Kent Müzesi için Başkanın düğme 
ye bastığını öğrendim.

Mutlu olmadım dersem yalan olur.
Gemlik’in dünü ile bugününü ve yarınını 

yaşatacak olan en güzel yerler müzelerdir.
Gemlik’in dününü tanıtacak neredeyse hiç 

birşey yok.
Yeraltında bulunabilecek eski eserler 

başımıza bela olmasın diye yok ediliyor..
Evlerimizde dedelerimizden kalma kültürel 

her türlü belge ise el değiştiriyor.
Acele etmezsek onları da bulamayacağız.
Başkan Turgut, vatandaşın elinde müzeye 

konabileçek eski eser niteliğinde neler varsa 
belediyeye vermesini istedi.

Bu konuda ileri bir tarihte bir kampanya 
başlatılabilecek.

Ayaküstü konuşma arasında böyle müze için 
nasıl bir yer düşünüyorsunuz soruma bugün kul
lanılan Halk Eğitim Merkezi’ni gösterdi.

Bina hem eski bir eser, hem de Kent Müzesi 
olmaya çok uygun bir bina..

Kent Müzesi konusunda uzman ise Bursa 
Büyükşehlr Belediyesi Kültür Danışmanı Ahmet 
Erdönmez’ln Başkanın arkadaşı olduğunu da 
öğrenince bu iş olacak diyorum.

Mutluluktan uçuyorum.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Erol 
K.nın esrar sattığını belirleyerek 
Yeni Mahalle’de bir eve yaptıkları 
baskında 117 gr. esrar maddesi 
ele geçirdi. Daha önce de bir çok 
kez aynı suçtan mah kemeye 
çıkarıldığı belirlenen Erol K.'nın 
esrar maddesini evlenecek 
oğluna düğün yapabilmek için 
sattığını söylediği ileri sürüldü.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Fal bakarken 
25 bin YTL’lîk 
altın çaldılar

Mahalle aralarında dolaşarak fal bakan iki 
kadın Hürriyet Caddesi Celal Bayar Anado 
lu Lisesi yakınlarında girdikleri bir evde 
hırsızlık yaptılar. Falcı kadınlar, girdikleri 
evin sahibinden para ve ziynet eşyaları 
üzerine fal baktıklarını söyleyerek, kaşla 
göz arasında 25 bin YTL değerindeki altın
ları çalarak kayıplara karıştılar. Polis, falcı 
kadınlarıaramaya devam ediyor. SyfŞ’de

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

Belediye’den kulüplere 
malzeme yardımı

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, öz Karade 
nlzspor ve Körfezspor’a 8 bin YTL’lik spor 
malzemeleri verdi. Haberi sayfa 2’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hükümet Binası’nda
asansör hizmete girdi
Seyfettin 
SEKERSÖZ

Yaklaşık 3 ay 
önce yapımına 
başlanan Hükü 
met binasının 
asansörü 
hizmete girdi. 
Dört katlı olan 
ve yaşlı insan
ların en üst 
kata çıkmakta 
zorlandıkları 
hükümet 
binasına 
yapılan asan
sör işi olanları 
memnun 
etti. Özellikle 
üst katta bulu
nan İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
çıkmak isteyen
lerin yapımının 
bitmesini bekledikleri 
asansör 8 kişi olmak 
üzere toplam 630 kilo 
taşıyabiliyor.

Yapılan asansörün 
elektrikler kesil 
diğinde dahi basılan 
kata kadar çıkması 
içine binenleri 
rahatlatıyor.

Taşımalı sistem masaya yalıııliı
Seyfettin SEKERSÖZ

2006-2007 * 
öğretim yılı 
içinde taşımalı 
eğitimde yapılan 
uygulamalar 
değerlendirilirken 
önümüzdeki 
yıl için nelerin 
yapılması 
gerektiği tartışıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan 
başkanlığında 
toplanan okul 
müdürleri yıl 
içindeki taşımalı 
sistemi değer
lendirirken 
önümüzdeki yıl 
içinde taşımalı 
sisteme girmesi 
düşünülen yerlerin 
tespiti yapıldı. 
Gelecek dönem 
içinde oluşabilecek 
sistemde

taşınacak 
birinci kademe 
öğrencilerinin 
köy muhtarları

tarafından sayılarının 
belirlenmesi 
istenirken öğrenci 
sayısına göre

gıda taşıma 
ihalesi 
yapılması 
kararlaştırıldı.

Belediyeden kulüplere malzeme yardımı
Seyfettin SEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Meclis Milli 
Eğitim Kültür ve 
Eğitim Komisyonu 
üyeleri İnci 
Bülbül ve Alpaslan 
İlgin'le birlikte 
harladıkları 
malzemeleri 
spor kulüplerine 
verdi.
Öz Karadenizspor 
ile Körfezspor 
yöneticilerinin de 
bulunduğu 
makamında 
açıklama yapan 
Başkan 
Turgut, kulüplerin 
iyi neticeler 
almasıyla 
yardımların iştahla 
devam edeceğini 
belirterek, 
"Daha önce 
Gemlikspor'a 
malzeme yardımında 
bulunduk. Öz 
Karadenizspor ile 
Körfezspor 
kulüplerinden 
gelen talepler 
doğrultusunda 
bu kulüplerimize de 
yardım yapmaya 
karar verdik.
Sporcularımıza 
belediye olarak 

elimizden geldiği 
kadar destek 
veriyoruz.
Kulüplerimize de 
gençlerimize 
spor yapma olanağı 
yarattıkları için 
teşekkür ederim. 
Gençlerimiz spor 
yaparken güzel 
ahlak kazanıyorlar, 
kazanmak ruhu 
çok önemli onlar 
kazandıkça biz de 
destek olacağız. 
Hayır dernekleri 
ile sivil toplum 
örgütlerine 
verdiğimiz araç 
desteğini 
spor kulüplerine de 
yapacağız" dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
kulüplerine 
destekten dolayı 
teşekkür eden 
kulüp yöneticileri 
destekle daha iyi 
sonuçlar almaya 
çalışacaklarını 
söylediler.
Tamamı 8 bin 
YTL'ye mal olan 
eh iyi kalite spor 
malzemeleri içinde 
Öz Karadenizspor'a 
30, Körfezspor'a 
20 çift Futbol 
ayakkabısı, (Lotto)

‘Gemlik Körfez’ internette; < TO
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Gemlik Polisi uyuşturucu satıcılarına gözaçtrrmıyor,

Oğluna düğün yapmak 
için esrar satıyormuş

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
Erol K.nın esrar sattığını belirleyerek Yeni Mahalle’de bir eve 
yaptıkları baskında 117 gr. esrar maddesi ele geçirdi. Daha önce 
de bir çok kez aynı suçtan mahkemeye çıkarıldığı belirlenen Erol 
K.'nın esrar maddesini evlenecek oğlun^düğürı yapabilmek için 
sattığını söylediği ileri sürüldü.

YazıYORUM

Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik'te uyuşturucu 
madde satanlara 
yönelik ilçe Emniyet 
Müdürlüğü 
ekiplerinin 
operasyonları 
sürüyor.
Bir ihbarı değer
lendiren ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri Erol K., (38) 
isimli bir kişiyi 
yakalayarak göz 
altına aldı.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki akşam 
bir evde esrar 
satıldığı ihbarını alan 
polis ekipleri, 
Yeni Mahalle’de 
bir eve yaptıkları

baskında 117 gr. 
Esrar maddesi 
ele geçirdi. 
Daha öncede bir 
Çok kez aynı 
suçtan mahkemeye 
çıkarıldığı belirlenen 
Erol K.'nın esrar 
maddesini evlenecek 
oğluna düğün 
yapabilmek için 
sattığını söylediği 
ileri sürüldü.
Sattıgi esrar mad
desini İstanbul'dan 
aldığı belirlenen 
Erol K. yapılan 
sorgulamasının 
ardından çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Fal bakarken 25 bin
YTL’lik altın çaldılar

Mahalle aralarında dolaşarak fal bakan iki kadın Hürriyet 
Caddesi Celal Bayar Anadolu Lisesi yakınlarında girdikleri bir 
evde hırsızlık yaptılar. Falcı kadınlar, girdikleri evin sahibinden 
para ve ziynet eşyaları üzerine fal baktıklarını söyleyerek, kaşla 
göz arasında 25 bin YTL değerindeki altınları çalarak kayıplara 
karıştılar. Polis, falcı kadınları aramaya devam ediyor.
Gemlik’te mahalle baktıklarını fal bakan kadınlar, , fotoğraflarını
aralarında dolaşan- söyleyen iki kaşla göz arasında inceleyen kadınlar
ve kadınların kadın bir evin altınları ev sahibi İnegöl'de ikamet
önüne geçerek kapısını çalarak farkına varmadan ettiği belirtilen
fal baktıklarını evin sahibi alarak evden iki kadını
söyleyen iki kadın kadına iyi fal çıktılar. teşhis ederek
iki evden yaklaşık baktıklarını Aynı yöntemi yakalanmasını
25 bin YTL söyleyerek başka bir evde istediler.
değerinde para içeri girdiler. yine ev sahibi Emniyet
ve altın çalarak Baktıkları falın kadına uygulayan Müdürlüğü
kayıplara karıştılar. para ve altınlara İki kadın soluğu ekipleri olayla
Edinilen bilgiye da yaptıklarını Emniyet İlgili soruşturmaya
göre; Hürriyet söyleyen iki Müdürlüğü’nde başlarken kimlikleri
Caddesi Celal kadın ev alarak şikayette belirlenen iki
Bayar Anadolu Lisesi sahibinden bulundular. & kadının
yakınlarında aynı altınlarını istediler. Sabıkalı hırsız ve aranmasına
yöntemle fal Getirilen altınlara dolandırıcıların devam ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanviiral1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Yeni Üniversiteler!...
Herkes kesin kes bilmelidir ki bu bir seçim' 

yatırımıdır!
Her hükümet için Anadolu şehirlerine 

üniversiteler kurmak her zaman, bir eğitim 
hamlesi olmaktan önce seçim yatırımı 
olmuştur.

Çünkü üretime yönelik ekonomisi bulun
mayan, iş bulma olanakları kısıtlı ve yorgun 
bir ticaret hayatına teslim olan şehirlere can
lılık kazandırmanın en kolay ve yapay yolu 
üniversite açmaktır. Laf olsun diye ) 

Aç üniversiteyi, ağızlara bir parmak bal 
çalınsın; Şehir hayatına bir parça can katıl
sın, sandıktaki oylar ona göre yapılansın;

Gerisi Allah kerim!.. Oranın halkını uyutu
rum hesabı.

< (Gemlik- Asım Kocabıyık kampusüne bu 
yıl bütçeden 1 lira dahi ödenek konmamıştır. 
Sayın Asım bey olmasaydı Gemlik’te ortada 
kalırdı.) O üniversite,, adına layık bir eğitim 
kurumu olacak mı? Önce mesele bu..

Çocuklar mezuniyetten sonra iş bulacak ve 
adam yerine konacak mı? Bu soruların 
cevaplarını kimse umursamaz. Ben açarım, 
oylara bakarım..

Şehirde kaç dükkân daha açılacak, kaç ev 
daha kiralanacak, kaç kişi daha bu işten 
ekmek yiyecek, o hesaba bakılır.

Eh, fena da değildir hesap; ilk dönemde 
hem şehri hem de siyasetçiyi tatmin eder.

Ama öğrencileri düşünen yoktur!.. O 
ortadadır .aldıran yoktur.. Hele başka 
şehirlerden gelmiş olanlar okul bitinceye 
kadar orada sığıntı gibi yaşar. Öğrenciye 
ekmek arası döner, çay, tost satan esnafa ve 
evini kiralayan vatandaşa gelince...

O işin getireceği para hesabı içindedir.
Hem iş dönüyor, para kazanıyor diye mem

nundur hem de şehrin geleneksel sosyal 
düzeni bozulacak diye huzursuzdur. (Kötü 
sözde söyler.) Öğretim üyeleri derseniz; yeni 
yapılanan üniversite içinde suyun başını 
tutma mücadelesiyle öylesine meşguldürler 
ki eğitim-öğretim ikinci planda kalır.

Gün gelir, bu zorluklara rağmen öğrenci 
mezun olur. Bütün olumsuz şartlara rağmen 
umutludur. İş bulacağı, para kazanacağı ve 
hayatında bundan sonra gideceği yol 

| konusunda ciddi umutları vardır.
Ama acıyla fark eder kî, mezunu olduğu 

Üniversiteye .kimse önem vermiyor, hafiften 
burun kıvırılarak bakılıyor; hatta bütün 
gözde şirketlerin insan kaynakları sorumlu
ları o üniversitelere “ilköğretim okulu” 
muamelesi yapmaktan çekinmiyor. (İş 
verenler bunların kalitesizliği anladı.)

Yani üniversitelerimizi çoğaltma, yeni 
üniversiteler açma sürecinin duraksamadan 
devam etmesi gerekiyor.Tamam, hepsi 
tamam da... Asıl berbat gerçek o ki mevcut 
üniversitelerimizin pek azı kaliteli..

Uzmanlar ülkemizdeki toplam yüksek 
öğrenim arzının sadece yüzde 10 veya 15’ini 
kaliteli üniversitelerin oluşturduğunu belir
tiyor. s

Sonuç şu... Ben açıkça yazıyorum, kimse ' 
kırılmasın. Acı hem de çok acı..

Anne babaların gönlü oluyor; biraz olsun 
yüzü gülüyor, “Oğlumuz kızımız üniversiteyi 
kazandı” diye... Evlenilirken falan havası 
oluyor; “Damadımız-Gelinimiz bilmem ne 
üniversitesinden mezun” diye...

Ama hepsi o kadar! Fiyakalı bir unvan , 
gerisi boş... Üniversiteler şehir hayatını, 
ekonomiyi, şunu bunu geçici olarak kurtarsa 
bile gençleri kurtarmaya yetmiyor. İş yok, iş! 
Üniversite mezunu da olsa, yok!

Gelecek aslanın ağzında!.. Artık ağzında 
değil. Midesinde.. Midesinde...

Yüksek öğrenim arzını çoğaltmaktan daha 
önemlisi üniversite mezunlarına iş talebini 
çoğaltmaktır. İş olanağı yaratmaktır. İş bul
maktır. İş.. İş.... Bunu beceremezsek, 70 
üniversite daha açmışız, neye yarar?

mailto:ozcanviiral1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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DYP İlçe Gençlik Komisyonu üyeleri yaptıkları açıklamada, 
Gemlik’te rahat yaşamanın artık zorlaştığını söylediler.

‘Gemlik lıaliı hizmet için oy verdi”
Seyfettin SEKERSÖZ~
DYP İlçe Gençlik 
Komisyonu 
üyeleri yaptıkları 
açıklamada 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
yapmadığını 
iddia ettikleri 
hizmetlerden 
dolayı eleştirirken, 
"Gemlik halkı size 
hizmet için oy 
verdi" dediler. 
Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın'ın okuduğu 
basın açıklamasında 
Gemlik'te rahat 
yaşamanın artık 
zorlaştığına 
değinilerek, 
"Geçinmenin 
zor olduğu, 
insanların işsizlik
ten, parasızlıktan 
bunaldığı, sıkıldığı 
bu dönemde 
birde Belediye 
Başkanımızın 
Gemlik'i unutması 
artık insanlarımızı 
çıldırma noktasına 
getirmiştir. 2004 
seçimlerinde 
insanlara Gemlik'i 
ülke gene finde 
çok üstün bir ilçe 
haline getireceğini 
ve bununla birlikte 
en önemli sıkıntı 
olan işsizliğe 
çare bulacağını 
söyleyip güven 
kazanıp ikinci 
kez Belediye 
Başkanı olmuştur. 
Oysa gördüğümüz 
kadarıyla verdiği 
sözlerin hepsi bir 
hayal ürünü olarak 
kalmıştır. Gemlik 
halkının umutlarını 
elinden almış ve 
bizleri bir çıkmaz 
içine sokmuştur.

içinde bulunduğu
muz sosyo ekono 
mik sıkıntının 
sorumlusu .
sadece Belediye 
Başkanımızdır.
Belediye başkanımız 
verdiği onca sözü 
olmasına rağmen 
hiçbirini tutmayıp 
hala pembe 
tablolar çizip 
öyle davranmasını 
ve Gemlik'i çok 
sevdiğini öne 
sürmesi bizleri 
çok üzüyor. Eğer 
sayın başkanımızın 
Gemlik'i sevmek 
hali böyleyse 
sevmediği halini 
sizler düşünün. 
Gemlik turuna 
çıkıp ilçemizin içler 
acısı halini tek tek 
yerinde görmek 
gerekir. Önümüzdeki 
haftalarda halkımızla 
bunları paylaşarak 
verilmeyen hizmeti 
gözler önüne 
sereceğiz. Gemlik'te 
Özdilek'in 

yaptırmış olduğu 
asfaltın haricinde 
kullanılabilir milli 
servetimiz olan 
araçlarımızla 
gönül rahatlığıyla 
gezebileceğimiz 
hiçbir yolumuz 
kalmadı. Sayın 
başkanımıza 
soruyoruz; siz maka 
mınıza giderken 
köstebek yuvasını 
andıran bu sokaklar
dan geçmiyormusu 
nuz. Size ait bizim 
bilmediğiniz güzel 
yollarınız mı var. 
Gelin halkımızın 
yaya bile yürümekte 
zorlandığı bizim 
bildiğimiz cadde ve 
sokaklarda sizleri 
gezdirelim, belki ne 
demek istediğimizi 
anlarsınız.
Gemlik halkı sadece 
Başbakanımız 
Gemlik'e geldiğinde 
göz boyamak için 
Jhizmet yapılıyor, 
bu hizmetler Gem 
lik'e yakışmıyor.

Halkımız 
Başbakanımızın 
yolunu göz boya
maca hizmet için 
daha ne kadar 
bekleyecek, 
Halkımız sizi ve 
AKP yöneticilerini 
hizmet için bu 
makamlara 
getirdi. Ama sizler 
birbirinizle sürtüş 
menizden zaman 
bulup Gemlik 
halkına hizmet 
etmeye zaman 
ayıramadınız. 
Biz Gemlik'e 
hizmet etmeyen . 
Sayin Belediye 
Başkanını ve bu 
hizmetsizliğe 
göz yuman AKP 
yöneticilerini ve 
belediye meclis 
üyelerini Gemlik 
halkına havale 
ediyoruz.
Nasıl ki halkımız 
sizleri oraya 
getirdiyse 
indirmesini de çok 
iyi bilir" denildi.

Hikmet Şahin 
AKP Teşkilatına 

yatırımlarını anlattı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
kentin sorunlarına 
yıllardır sadece 
konuşmakla çözüm 
üreteceğini sanan
ların, 3 yıl içinde - 
hayata geçirdikleri 
projeler karşısında 
şaşkınlıktan ne 
yapacağını şaşırdık
larını belirtti. Şahin, 
“Biz sorunlar bitti, 
artık her şey 
tozpembe demiyoruz 
ama yılların getirdiği, 
kenti adeta kangren 
halinde saran 
sorunlara bir bir 
çözüm üretiyoruz. 
Yani laf üretmiyoruz, 
söz veriyoruz 
gerçekleştiriyoruz'* 
dedi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, 3 yıllık icraat
larını AK Parti teşki
latlarıyla paylaştığı 
Almira Otel'deki 
toplantıda, 
Bursa'nın medeniyet 
yürüyüşünü başlat
tıklarını belirterek, 
bu yürüyüşü 
kimsenin engelleye
meyeceğini söyledi. 
Bursa'nın artan 
nüfusu ve sorunları
na bazılarının 
yıllardır sadece 

konuşmakla 
çözüm üreteceğini 
sananların, 
3 yıl içinde hayata 
geçirdikleri projeler 
karşısında şaşkınlık
tan ne yapacağını 
şaşırdıklarını ifade 
eden Şahin, 
"28 Mart 2004 
seçimlerinde nasıl 
bir Bursa aldık hatır
layın. Bursa'nın yıl
lardır konuşulan 
meselelerine 
bir bakın.
Bazıları sorunların 
konuşularak 
çözümleneceğini 
sanıyorlardı. İşte 
sorunlara sadece 
konuşmakla çözüm 
üreteceğini sananlar, 
3 yıl içinde hayata 
geçirdiğimiz projeler 
karşısında 
şaşkınlıktan ne 
yapacağını 
şaşırıyorlar. Biz 
sorunlar bitti, artık 
her şey tozpembe 
demiyoruz ama 
yılların getirdiği, 
kenti adeta 
kangren 
halinde saran 
sorunlara bir bir 
çözüm üretiyoruz.
Yani konuşmuyoruz, 
söz veriyoruz 
gerçekleştiriyoruz'' 
diye konuştu.

KAŞ€D€ B€Kl€M€KVOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

(fSAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 % 83 Fax: 5133595



6 Nisan 2007 Cuma Sayfa 5

Teknolojix yeniliklerle açıldı
İSAM

w

21. Yüzyıl Teknoloji 
Mağazacılığı ile 
insan yaşamında 
önemli yer 
edinen Teknolojix

Gemlik'te açıldı. 
Türkiye'nin ilk ve 
tek ISO9001 
belgeli perakende 
zinciri Teknolojix, 
23 ildeki 41 
mağazasına

Gemlik ı de 
kazandırırken, 
müşterilerini 
"21. Yüzyıl Teknoloji 
Mağazacılığı" 
anlayışıyla 
buluşturuyor.
Mutlu Töker'in 
sahipliğinde 
yetenekli teknik ele
manlarıyla iletişim 
sektöründe hizmet 
verecek olan İstiklal 
CaddesCüzerindeki 
mağazanın açılışını 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
Mağaza Sahibi 
Mutlu Tokerile 
Tekno|ojix

CEO’su Osman 
Akın birlikte 
kurdeleyi 
keserek yaptılar. 
Teknolojik 
Bilişim Ürünleri 
Dağıtım 
A.Ş. olarak açılan 
mağazada 
günümüz teknolojisi 
ve iletişimde 
kullanılan tüm 
çeşitler bulunuyor. 
Haftanın 7 günü 
sabah 09.00'dan 
gece 22.30'a kadar 
hizmet verecek olan 
Teknolojix 
mağazası 
en yeni modelleriyle 
müşterisini 
buluşturacak.

Osman Gazi’yi anma ve Bursa’nın
fethi şenlikleri bugün başlıyor

Bursa'nın fethinin 
681. yıl dönümü . 
dolayısıyla Bursa 
merkez Osmangazi 
Belediyesi ve Bursa 
Valiliği'nce organize 
edilen "Osman Gazi 
yi Anma ve Bursa'nın 
Fethi Şenlikleri" 
bugün başlıyor. 
Bursa Valiliği'nin 
yapacağı kutlamala 
rın ardından, Osman 
gazi Belediyesi 
tarafından hazırlanan 
şenlikler 3 gün 
sürecek. Kutlamalar 
hakkında bilgi veren 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, bu yıl

üçüncüsü 
gerçekleştirilen 
şenliklerin tophane 
Meydam'nda 
başlayacağını ve 
3 gün süreceğini 
söyledi.
Bursa’nın Fethi’nin 
681. yıldönümü 
kutlama programı 
ise şöyle :
6 Nisan 2007 Cuma 
Saat 09.30 -10.00 
arası Resmi ve özel 
kuruluş çelenklerinin 
tören alanında hazır 
bulundurulması, 
Anatürk Anıtı’na 
çelenklerin sunul
ması, saygı duruşu, 
İstiklal Marşı’nın

okunması anlam ve önemini
Saat 10.45’de belirten konuşmaların
II. Pınarbaşı yapılması, Yrd. Doç.
Fetih Kapısı’nda Fetih Dr. Cafer Çiftçi’nin 
Selasının şiir okunması» halk
okunması, günün oyunları, Mehter

takımı ve Kılıç Kalkan 
ekiplerinin gösterisi 
yapılacak.
III. Tophane 
Şehitliği’nde 
saat 11.45’de 
Valilik, Garnizon 
Komutanlığ, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın 
çelenk sunulması, 
saygı duruşu.
Saat 12.oo’de Bursa 
Mehteran Takımı, 
Kılıç Kalkan ve 
Folklor ekiplerinin 
gösterileri 
IV. Balabanbey 
Kalesi’nde saat 
14.30’da saygı 
duruşu, İstiklal Marşı

okunması, Fethin 
öyküsü (Prof. Dr. 
Osmen Çetin), 
Mehteran Takımının 
konseri, Kılıkç . 
Kalkan ekibinin 
gösterisi, saat 
16.oo’da Fetih 
Sergisi ve Eski Bursa 
Belgeseli Sunumu 
Yer: Barış Manço 
Kültür Merkezi 
(Yıldırım Belediyesi 
organizasyonu) 
Havanın yağışlı 
olması halinde 
törenlerin bugün 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleştirileceği 
açıklandı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com |

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Kanser, çoğalan bir orduya benzer”
Seyfettin SEKERSÖZ

Kanser Haftası 
nedeniyle yazılı 
açıklama yapan 
AK Parti İlçe Başkanı 
Envej; Şahin, 
kanserin çoğalan 
bir orduya benzediği
ni ve gecikmeden 
önlem alınması 
gerektiğini söyledi. 
Kanser hastalıklarının 
günümüzün en 
önemli sağlık sorun
larından biri olduğu
nun altını çizen 
Şahin, hastalığın 
sık görülmesi ve 
öldürmesinin yüksek 
olması nedeni ile 
de bir halk sağlığı 
sorunu olduğunu 
hatırlattı.
Kanserle Savaş 
Derneği’nce hazır
lanan rapora göre 
ülkede kanser 
hastalarının sayısın
da her yıl yüzde 6'hk 
bir artış görüldüğüne 
değinen Enver şahin 
"Gelecek 35 yılda 
sigaraya bağlı 
sebepten ölenlerin 
sayısında her yıl için 
yaklaşık 1 milyon 
550 bine ulaşılacağı

kaydedildi.
Kansere sebep olan 
faktörlerin başında 
yüzde 35'le dengesiz 
beslenme, yüzde 
3 3'1 e sigara, yüzde 
12'yle enfeksiyon 
hastalıkları, yüzde 
57e mesleki 
sebepler, yüzde 4'le 
alkol, yüzde 8'le 
hayat ve çalışma 
yerinin düzensizliği 
ve yüzde 3 katkı 
maddeli gıdalardan 
geliyor.
Sağlık Bakanlığından 
yapılan açıklamada 
kanser, Türkiye 'de 
ölüm sebepleri 
arasında kalp damar 
hastalıklarından 

sonra ikinci sırada 
yer almaktadır. 
Kanser, çoğalan 
bir orduya benzer. 
Tıp biliminin 
gelişmesi ve insan
ların eskiye göre 
daha bilinçli yardım 
istemeleriyle kanser 
tedavilerinin de 
başarılı olduğu 
gözlenmiştir.
Kanser hastalığında 
erken tanını ve 
tedavinin önemini 
anlatabilmek ve 
kanser hastalarına 
yardımcı olmak 
nedeniyle kurulan 
Kanser Araştırma 
Derneği tarafından 
her yıl Nisan ayında 

1956 yılındari 
itibaren kanser 
haftası olarak 
kutlanmaktadır. 
Kanserde erken tanı 
erken teşhis çok 
önemlidir. Erişkin - 

, hastalarda yüzde 60 
ve çocuk kanser
lerinde yüzde 70 
oranında iyileşme 
mümkündür. 
Uzmanlar doğru 
beslenme, egzersiz, 
tütün kullanımı ve 
bazı enfeksiyonlar
dan kaçma 
yoluyla kanserden 
korunmanın 
mümkün olduğunu 
söylemektedir. 
Bizlere düşen 
görev kanser 
hastalarına iyi 
davranmalı, sevgimizi 
esirgememeliyiz. 
Kanserden değil geç 
kalmaktan korkmalı 
ve hastalarımızın her 
zaman yanlarında 
olduğumuzu hisset
meliyiz. Kanser 
tedavisinde başarılı 
sonuçların alındığı 
bilinmektedir. Kanser 
hastalarımıza acil 
şifalar diliyorum" 
dedi.

Sağlık Bakanlığı ‘Zelmac’
adlı ilacı toplatıyor

Sağlık Bakanlığı, 
ABD'de satışı, 
Amerikan Gıda ve 
İlaç Dairesi (FDA) 
tarafından askıya alı
nan, ağrı, şişkinlik 
ve kabızlıkla birlikte 
seyreden Irritabl 
Bağırsak Sendromu 
(IBS) ile kronik kabı
zlık tedavisinde kul
lanılan Zelmac adlı 
ilacın toplatılmasına 
karar verdi.
Sağlık Bakanlığı 
yetkilileri, 
"Farmasötik ve Tıbbi 
Müstahzar, Madde, 

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Malzeme ve 
Terkipler ile Bitkisel 
Preparatların Geri 
Çekilmesi ve 
Toplatılması 
Hakkında 
Yönetmelik"e göre 
ilacın piyasadan 
toplatılacağım 
bildirdiler.
Novartis, bir süre 
önce, FDA'nın, 
Zelmac adlı ilacın 
satışının ABD'de 
askıya alınması 
talebine uyma 
kararı verdiğini 
açıklamıştı.

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

hizmetinizdeyiz

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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GÜNLÜK SİYASI GAZETE

ASKON ekonomiyi 
değerlendirdi

Cinayetin ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

Bursa'da faaliyet 
gösteren Anadolu 
Aslanları İşadamları 
Derneği, 2006 yılında 
önemli gelişmelerin 
yanı sıra, hükümet
ten beklentilerini 
açıkladı.
Kent Hotel'deki 
toplantıda konuşan 
ASKON Başkanı 
Nuri Narman, 
geçtiğimiz dönemde 
komşularla ticaretin 
artması, güven 
atmosferi ve sıkı 
mali politikalar 
ile büyüme ve 
makro dengelerin 
oturmasının 
sevindirici olduğuna 
işaret ederek, 
"Ancak halen : 
işsizlik ülkemizin 
ilk meselesidir. 
Reel faizlerin 
düşmemesi, yatırım
cıları yeni tesislere 
yatırım konusunda 
sıkıntıya sokuyor. 
İhracatta kurdan 
dolayı azalan karlılık, 
para sıkışıklığı sebe
biyle esnafların sif- 
tahsız kapattığı gün
ler, cari ve dış ticaret 
açığının çok fazla 
olması bizleri 
endişelendiriyor. 
Kamu yatırım payı 
artmazken, iç 
borçlanma artıyor, 
ithalat artıyor, vergi 
reformu halen 
yapılamıyor. Enerji 
konusunda yeni kay

■IHkMIIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY El
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

naklar bulunması ve 
devreye alınmasını 
sevindirici karşılı 
yoraz. En önemli 
talebimizde tüketime 
dayalı büyüme yer
ine, üretime dayalı 
büyümeye geçmem- 
izdir. Bu anlayış fert 
bazında, çocukluk 
çağından itibaren 
yerleştirilmelidir. 
Üretmeden tüketen
ler sürekli borçla
narak bağımlı hale 
gelirler. En azından 
tükettiğimiz kadar 
üretmesini becere- 
bilmeliyiz" dedi. 
Yatırım ve üretim 
yapan işadamları 
olarak öncelikli 
beklentilerini dp 
sıralayan Başkan 
Narman, "İstih
damdaki vergi ve 
sigorta yükleri mut
laka azaltılmalı.
Kamu üzerindeki 
bazı yüklerden kur
tulmak gerekiyor. 
Denk bütçe sağlan
malı. Reel kesime 
kulak verilmelidir. 
Piyasaları halen 
borsa ve faiz 
kazançları olanlar 
belirliyorlar. Gelir 
dağılımının bozuk
luğunu gidermeye 
yönelikte özel tedbir
ler geliştirilmelidir. 
İstihdam için 
önemli gelişmeler 
sağlanmalıdır" 
diye konuştu.

Bursa'da ormanlık 
alanda sekreteriyle 
birlikteyken maskeli 2 
kişi tarafından oto
mobilinde öldürülen 
tekstilci Özkan 
Kapsan cinayetinde 
şok gelişme yaşandı. 
İşadamını, birlikte 
olduğu sekreter 
M.M.'nin 2 erkek 
arkadaşının öldür 
düğü, olay günü kar 
maskeli katiller tara 
findan tecavüze 
uğradığını öne süren 
genç kadının yalan 
söylediği ortaya çıktı. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne getirilen 25 
yaşındaki sekreter 
M.M; yalan söylediği 
ortaya çıkınca büyük 
şok yaşadı. Daha 
önce cinayetle ilgili 
gözaltına alınıp 320 
gün tutuklu kalan 2 
kişi de geçtiğimiz 
günlerde beraat 
etmişti.
Alınan bilgiye göre, 
tekstilci Özkan 
Kapsan, 25 Mart 2006 
günü Demirtaş belde
si Avdancık köyü 
yakınlarında ormanlık 
alanda tabancayla 
öldürülmüş olarak 
bulunmuştu.
Işadamıyla aracılı
dayken, tanımadığı 
kar maskeli 2 kişinin 
geldiğini söyleyen 
sekreter M.M, patro
nunu öldüren kişi
lerin kendisine de 
tecavüz ettiğini öne

A 1 1 ı ı \ıı ıı i

Bedensel engelli vatandaş ormanlar için yürüyecek
Muğla'nın Fethiye 
ilçesinden orman 
yangınlarına karşı 
yürüyüş başlatan 
bedensel engelli 
doğasever Veysel 
Sorhun, 32 günde 
bin 191 kilometre 
yol katederek 
İstanbul'a ulaşacak. 
Fethiye Cumhuriyet 
Meydam'nda 
Orman İşletme 
Müdürlüğü yetkilileri 
ve personeliyle

Manastır’da 
Zeytindalı Apartmanı’nda 

150 m2 
Deniz Manzaları 
Kaloriferli Daire

0.535 397 72 63

sürüp jandarmaya 
bilgi vermişti.
Olayın ardından 
jandarma şüpheli 2 
kişiyi gözaltına almış, 
320 gün tutuklu kalan 
Yunus K. ve İsmail 
D, 5. Ağır'Ceza Mah 
kemesi tarafından 
beraat ettirilmişti. 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
bir kasa hırsızlık 
olayını araştırırken 29 
yaşındaki Erdal K. ve 
aynı yaştaki arkadaşı 
Önder A.'yı gözaltına 
aldı. Yapılan sorgula
mada bu kişilerin bir 
yıl önce işadamını 
öldürdükleri 
ortaya çıktı.
Daha önceki zanlılar 
beraat ettiği için 
savcılık tarafından 
cinayet dosyası 
yeniden açılan Özkan 
Kapsan soruştur
masında, iş adamının 
kredi kartıyla 
bankadan para çek
erken güvenlik kam

birlikte bir açıklama 
yapan Veysel Sorhun 
"Ey insanoğlu, bizi 
yok ederek ne ile 
karşılaşılacağını 
biliyor musun? 
Git gide felakete 
sürükleniyorsun.
Yavaş yavaş 
kuraklık geliyor. 
Barajlajın kuruyup, 
mum ışığına 
muhtaç olacaksın. 
Sana gölge olacak 
tek dal bile 

erasına yakalanan 
kişilerin Erdal K. ve 
Önder A. olduğu 
belirlendi.
Şahıslar, olaydan kız 
arkadaşları M.M.'nin , 
de bilgisi olduğunu 
söyleyince, 
işadamının sekreteri 
M.M. de gözaltına 
alındı. Olay günü 
tecavüze uğradığını 
öne süren M.M.'nin 
yalan söylediği, olay
dan haberinin olduğu 
Ve gözaltındaki kişi
leri azmettirdiği tespit 
edildi. İddiaya göre, 
sekreter M.M. patro
nunun kredi kartı 
borcunu ödediğini ve 
kendisiyle birlikte 
olduğunu söyleyince, 
şüpheliler Erdal K. ve 
Önder A. işadamını 
dövmek için plan 
yaptı. Olay günü 
sabah saatlerinde 
patronuyla birlikte 
Avdancık köyündeki 
ormanlık alana giden 
M.M.'nin arkadaşları
na telefonla haber 

bulamayacaksın. 
Toprağın kuruyup 
çoraklaşacak. 
Mahsulünü de 
toplayamayacaksın. 
Oksijen maskesiyle 
dolaşacaksın.
Her çeşit hastalığa 
yakalanacaksın. 
Kalem kağıt olmadan, 
aşkını sevgini, 
derdini, duygularını 
anlatamayıp 
cahil kalacaksın.
Milli gelirin yok 
olacak, ona buıTa 
el açacaksın.
Sonunu hazırlıyor
sun. Geleceğini yok 
ediyorsun" dedi.
Yaptığı açıklamanın 
ardından elindeki 
orman yangınlarına 
karşı broşürler 
ve pankartlarla 
yürüyüşe başlayan 
orman gönüllüsü 
Veysel Sorhun'a, 
Fethiye çıkışına 
kadar Orman 
İşletme Müdürlüğü 

verdiği, olay yerine 
giden Erdal K. ve 
Önder A.'nın dövmek 
istedikleri işadamı 
direnince tabancayla 
bir el ateş edip * 
öldürdükleri öne 
sürüldü. Zanlıların, 
öldürme amacında 
olmadıklarını 
söyledikleri, 
işadamının aracını 
ise daha sonra yak
tıklarını açıkladıkları 
iddia edildi.

Öte yandan, suç 
kaydı bulunmayan 
Erdal K. ve Önder 
A.'yı gözaltına alan 
polis, yalan beyanda 
bulunan sekreter 
M.M.'yi ifade vermek 
üzere Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
çağırdı.
Rahat tavırlarla 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne gelen M.M, 
Cinayet Bürosu'nda 
gerçeklerin ortaya 
çıktığını öğrenince 
şok oldu. Polis, Erdal 
K, Önder A. ve 
M.M.'yi soruşturmayı 
tamamlaması için İl 
Jandarma 
Komutanhğı'na teslim 
etti. Olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü, bankanın 
güvenlik kamerası 
görüntülerinin 
yeniden mahkemeye 
delil olarak 
gönderileceği 
öğrenildi.

yetkilileri ve 
personeli de 
eşlik etti. 
Bedensel engelli 
Sorhun, 32 günde 
yürüyerek 
İstanbul'a ulaşacak. 
Bin 191 kilometre 
katedecek olan 
Veysel Sorhun, 
Muğla, Aydın, 
İzmir, Uşak, 
Afyonkarahisar, 
Eskişehir, Bilecik, 
Bursa, Yalova ve 
Kocaeli kent" 
merkezlerine de 
uğrayarak her 
karşılaştığı kişiye 
ormanların 
hayatımızdaki 
önemini anlatıp, 
konuya ilişkin 
hazırlatılan 
broşürleri dağıtacak. 
Sorhun, 
3 Mayıs 2007 tari
hinde saat 11.00'de 
İstanbul Boğaziçi 
Köprüsü'nde 
olmayı planlıyor.
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Sohbet Köşesi
Geçici işçilerin daimi 
kadroya alınmasına 
ilişkin tasarı TBMM 
Genel Kurulu’nda 
yasalaştı. Genel 
Kurul’da son 
dakikada yapılan bir 
değişiklik ile sınav 
şartı konuldu. 
Genel ve katma 
bütçeli kuruluşlarda, 
KİT ve belediyelerde 
çalışan geçici işçi
lerin daimi kadroya 
alınmasına ilişkin 
tasarı TBMM Genel 
Kurulu’nda yasalaştı. 
218 bin 733 geçici 
işçinin daimi kadroya 
alınması halinde 
bütçeye yıllık maliyeti 
867 milyon YTL ola
cak. Genel Kurul’da 
yapılan son dakika 
düzenlemesiyle geçici 
personele verilecek 
kadronun sınavla 
belirlenmesine 
karar verildi.
Genel ve Katma 
Bütçeli Kuruluşlar’da, 
KİT ve Belediyelerde 
çalışan geçici işçi
lerin daimi kadroya 
alınmasına ilişkin

Tasarı TBMM Genel 
Kurulu’nda yasalaştı. 
Ancak yapılan 
değişiklikle daimi 
kadroya alınacak 
personel sınava tabi 
tutulacak. 218 bin 733 
geçici işçinin daimi 
kadroya alınması 
halinde bütçeye 
yıllık maliyeti 867 
milyon YTL olacak. 
TBMM Genel 
Kurulu’nda, 218 bin, 
733 geçici personelin 
kadroya alınmasını 
öngören, “Kamu 
İdare, Kurum ve 
Kuruluşlarında Geçici 
İş Pozisyonlarında 
Çalışanların Sürekli 
İşçi Kadrolarına 
veya Sözleşmeli 
Personel Statüsüne . 
Geçirilmeleri, Geçici 
İşçi Çalıştırılması ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
Tasarısı görüşülerek 
kabul edildi. Genel 
Kurul’da son anda 
yapılan değişiklikle 
daimi kadroya 
geçmek için sınav

şartı getirildi. 
Düzenlemeyle birlikte 
244 bin çalışandan 
218 bin 733 adet 
çalışan daimi 
kadroya alınıyor.
Tasarı, altı ay ve daha 
fazla süreyle istihdam 
edilen işçileri kapsı
yor. Geriye kalan altı 
aydan daha az istih
dam edilen 26 bin 
kamu işçisi ise bu 
düzenlemeden 
yararlanamayacak. 
DAİMİ KADRO 
KAPSAMINA 
ALINACAK 
KURUMLAR
Yasa kapsamındaki 
kurumlar şunlar: 
Genel bütçe kap
samındaki kamu 

- idareleri, özel bütçeli

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri i

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

ACİL SMILIK »e miME İÇİÜ BİZİ ARAÎK

idareler, sosyal 
güvenlik kurumlan ile 
bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar, 
kanunlarla kurulan 
fonlar ve kefalet 
sandıkları, özel 
kanunlarla kurulan 
kuruluş ve teşeküller 
ile hizmetlerini genel 
bütçenin transferin 
den yardım olarak 
yürüten kamu kurum 
ve kuruluşları.
Kamu İktisadi Teşeb 
büsleri ve bağlı ortak
lıkları. İl özel idareleri, 
belediyeler, bunların 
kurdukları veya üye 
oldukları mahalli 
idare birlikler ve 
işletmeleri.” 
Bu kapsamdaki, kuru
luşlarda 2006 yılı 
içerisinde usulüne . 
uygun olarak vizesi 
yapılmış geçici iş 
pozisyonunda altı 
aydan fazla süreyle 
çalışan geçici 
işçileri yasadan 
yararlanabilecek. 
Değişiklikle çalışan
ların ücretlerinde 
herhangi bir artış 
olmayacak.

■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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
Balıkpazarı’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 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
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax;5141021

Deniz motoru 
150 bg. tekne 

5,80 mt römork 
ile beraber 
satılıktır.

Müracaat Tel: 
211 4680-81

İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

GİRİT’TE YAŞANMIŞ OLAYLAR (9)
Bu olayı bir bayandan dinledim. Bayan kendi ve 

ailesinin yazıda isimlerinin geçmesini isteme 
diğinden dolayı isimleri değiştirerek anlatacağım.

Aile 1890 yıllarında anneleri Saadet, babaları 
Halil Türkiye'de Bodrum’da yaşamaktadır. En bü 
yük evlatları Zehra Bodrumda doğmuştur. Zehra 
bebek iken , babanın kardeşleri ile mal bölüşümün 
den doğan zıtlık , kavga ve dövüşmeğe dönüş 
müştür. Baba bu durumu hazmedemez. Mallardan 
bir kısmını satarak, o zamanlar daha OsmanlI 
devletinin vilayeti olan Girit'e taşınırlar.

Kandiya'nın güzel köylerinden birinde ev ve 
arazi satın almışlar. Araziyi işlemesiyle elde ettiği 
gelir güzelmiş. İki sene sonra oğlu Ahmet 
dünyaya gelmiş. Yedi sene sonra da kızı Nimet 
doğmuş. Zeytinliklerden bağdan bahçeden gelen 
gelirle varlığı genişlemiş. Gerek Türk, gerek Rum 
komşularla kaynaşmış, rahat ve huzurlu ömür 
sürdürüyorlarmış. Nimet bebekliğinde gül pembe
si tombul yanakları ile çok güzelmiş.Kimseyi 
yabancı bilmez, her kucağına gittiği insana dağıt
tığı gülücüklerle sevimli, Rum Türk bütün komşu
ların el bebeği gül bebeği imiş. Komşulardan 
sevmeyeni yokmuş. Bu güzel günler ne yazık ki 
Girit'te başlayan isyanlarla bozulmuş. Köyleri de, 
köy baskınlarından nasibine almış.Gün batımına 
yakın saatlerde ansızın Rum eşkiyaları köyü bas
mışlar. Zavallı Türkler neyi alıp, neyi bırakacak
larını şaşırmışlar. Hayvanlara yükleyebildikleri , 
sırtlarına alabildikleriyle yola koyulmuşlar. 
Köyden bir, birbuçuk,kilometre uzaklaştıklarında , 
bahçelerinden çalışmaktan evlerine dönen karı 
koca Rum komşularıyla karşılaşmışlar. Perişan 
kaçıştan olan biteni anlayan Rum kadın:

-Ne güzel komşuluğumuz vardı, huzuru adaya 
çok gördüler kör olasıcalar.

Rum kadın, Zehra'yı annesinin yanında Ahmet'i 
eşeğin kıçında görünce (e ida ekamete to Nimeto) 
Eee, küçük Nimeti ne yaptınız diye sormuş.? 
Kadının ağzından Nimet sözcüğünün çıkmasıyla 
anne Saadet hanım ây ben ne yaptım, ay ben ne 
yaptım. Evladımı nasıl unuttum, diye dövünmeğe 
başlamış. Çocuğu üst kat'taki odada tavana asılı 
salıncakta uyur bırakmış.

-Siz durun ben koşarak gideyim evladımı alayım 
geleyim, demiş. Rum erkek

-Hiç gitme, şimdi köyü yağmahyorlardır. Seni de 
keserler

-Beni parça parça yapsalar da gidicem diye 
dövünüp ağhyormuş Rum erkek.

-Madem beraber gidelim, köye yaklaştığımızda 
sen köy kenarında beklersin, ben çocuğu alır 
sana getiririm. Anne Rum aile ile köye yönelmiş.

Köyün yanına geldiklerinde anneye sen burada 
bekle ben alayım geleyim demiş.

-Rum erkek gitmiş, hakikaten evi bir çok kişi 
yağmalıyormuş. Hiç birine bir şey söylemeden üst 
kata çıkmış, salıncaktaki bebeği kucağına almış.

Tam kapıdan çıkarken arkasından biri bağırmış.
-(pu topas more to pedi) Anlamı, nereye 

götürüyorsun ulan çocuğu.
-(Emiş imaste malomenus kateho eğo ida 

^tokamo) Biz onlarla kavgalıydık, onu ne 
yapacağımı biliyorum, cevabını vermiş. Yolu 
gözlemekten yorulmuş kadıncağız , bir anda yolun 
ucunda Rum belirince deli gibi fırlamış, koşmuş. 
Rum: ,

-Al bakalım bebeğini demiş.
-Allah-senden razı olsun, Allah* bu iyiliğini 

karşılıksız bırakmasın. Yaptığın iyiliği hayatım 
boyunca unutmayacağım diyerek ellerini defalar
ca öpmüş Rumun.

Kadın kafilenin yanına döndüğünde , taşımakta 
olduğu pırtı bohçasına çocuk eklenince onları 
nasıl taşıyacağını şaşırmış, çocuğun sarih olduğu 
kundak gözüne ilişmiş hemen çocuğun belinden 
çözmüş, (eskiden bebekleri uzun bir kuşakla 
yaprak sarması gibi sararak yatırırlar uyuturlar- 
mış.) Bebeği kundak denilen o kuşakla göğsüne 
bağlamış bohçasını da sırtına alarak yola devam 
etmişler Kandiya 'ya vardıklarında ayaklarının alt
ları şişmiş. Kale kapıları kapalı tutulduğundan 
içeri girememişler. Günlerce kale davarları dibinde 
tekke'den yapılan yemek yardımı ile zebil bir hayat 
yaşamışlar. Bana bu olayı böylece anlatmışlardı.
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

ihmâli: yeldabykz@gmail.com V

Toplumsal Olgu Olan Şiddet 
İçimizde yaşanan kargaşanın dışa vuru

mu olan şiddet, şu günlerde önlenemez bir 
çıkışa geçti. Zaman ve mekan tanımayan 
bu hırçın tavır, çok ciddi boyutlara kadar 
varıyor. Bireysel şiddete maruz kalınma 
zamanla sosyal olguya dönüşmekte ve 
kanayan bir yara haline gelmektedir.

Bugüne has bir özellikmiş görünen, oysa 
ki insanlığın var olduğundan beri varlığı 
bilinen baskı ve zorbalık, kitle iletişim 
araçlarının da yaygınlaşmasıyla su yüzüne 
çıkışı arttırmıştır.

İşitsel ve görsel basında son bir yıldır 
ardı arkası kesilmeyen aile içi şiddetten 
tutunda sokakta gerçekleştirilen bireyler 
arası şiddete kadar her şey, artık toplum 
tarafından kanıksanmış durumda. 
’ Seri cinayetler, namus ve töre cinayet
leri, okul kavgaları, sığınma evlerindeki 
savunmasızlara yapılan insanlık dışı uygu
lamalar, ülkemizde ahlaki çöküntünün 
yavaş yavaş başladığının en önemli 
göstergesidir.

Yaptırımların Avrupa Birliği uyum yasaları 
adı altında hafifleştirilmesi bu olumsuz 
çıkışı daha da tetikledi. Elbette çözüm 
sadece cezai yaptırımın sağlaştırılması 
değildir. Bunun yanında eğitim en önemli 
şart olmalıdır. (Kastım öğretim değil. 
Ayrımını iyi yapmak gerekir). Eğitim önce 
ailede başlar daha sonra çevrede 
sosyalleşmeyle ilerletilir.

Şiddet, toplumlara ve dini inanışlara göre 
farklılık arz eder. Fiziksel( dayak vb.) ve 
duygusal Zzihinsel( küfür aşağılama gibi) 
şeklinde gerçekleştiriliyor.

Tabii ki sebepleri de sosyolojik, psikolojik 
ve ekonomik boyut şeklinde değer
lendiriliyor.

Ancak her ne kadar kızgınlık ve öfke 
durumları yaşamın kaçınılmaz duyguları 
olsa da. Dizginlemeyi çok iyi bilmeliyiz. 
Yoksa gerçekten artık hayat bir süre sonra 
çekilmez olur.

Bunun için psikolojik destek almak hiçte 
ayıplanacak bir olay değildir.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Qs.rrm
HMU GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ELEMAN ARANIYO
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış
BAY ŞOFÖR ARANMAKTADIR.
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

Sayfa 9

SATİLIIt DEVRE MOLK

İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYÜ’NDE 
M MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR
GSM: 0 533 340 41 41

PAZARLAMA 
ELEMANI ARANIYOR

Ehliyetli 
Askerliğini yapmış 
30 yaşını aşmamış 

Lise mezunu 
Halkla İlişkileri kuvvetli olan 

PAZARLAMA ELEMANI 
alınacaktır.

ORSA DEKORASYON 
Eşref Dinçer Mah. Yeni Pazar 

Cad. No: 11/GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 01 57 
GSM : (0.542) 655 11 72

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV terinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ

Müracaat Tel: 
0.535 354 19 95

KİRALIK ARAÇ
GÜNLÜK veya AYLIK 

RflÇ İHTİYfiCINIZ İÇİN 
BİZİ RRfiYIN.
AIİÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.5424225300 0.539491 8960

mailto:yeldabykz@gmail.com
mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Galatasaray’a suç duyurusu
QVT Financial 
LLP'nin avukatNnci, 
SPK'ye Galatasaray 
Sportif hakkında 
dün suç duyuru
sunda bulundu. 
Galatasaray Sportif 
Şınai. ve Ticari 
Yatırımlar AŞ'nin 
Borsadaki en büyük 
ortağı uluslararası 
yatırım fonu QVT 
Financial LLP'nin 
avukatı Münci İnci, 
Galatasaray Sportif 
ve Futbol A.Ş'nin bir
leşme talebiyle ilgili, 
SPK'ye Galatasaray 
Sportif hakkında 
'insider trading* 
(içeriden bilgi 
sızdırma) yapıldığı 
gerekçesiyle suç 
duyurusunda bulu
nacağını bildirdi.
İnci, Sermaye 
Piyasası Kurulu 
(SPK) eski Başkanı 
Ali İhsan Karacan ile 
birlikte düzenlediği 
toplantıda, 
Galasaray Sportif ile 
Galatasaray Spor ve 
Futbol İşletmeciliği 
Ticaret A.Ş'nin bir
leşmesi talebi ve 
bu konudaki hukuki 
süreç hakkında 
hissedarları bil

Fenerbahçe’de 
100. gol heyecanı
Fenerbahçe Futbol 
Takımı, Turkcell 
Süper Lig'de deplas
manda Kayserispor 
ile yapacağı maçta, 
100. yılda resmi 
maçlardaki 100. 
golüyle buluşabilir. 
Turkcell Süper Lig'in 
lideri ve 26 haftada 
ligin en çok gol atan 
(51) takımı olan 
Fenerbahçe, bu 
sezon ligin yariı sıra 
Avrupa kupaları ve 
Fortis Türkiye 
Kupası'nda çıktığı 44 
maçta, rakip filelere 
toplam 98 gol attı. 
"Sarı-lacivertiler 
Turkcell Süper

gilendirdi.
Avukat inci, söz 
konusu birleşmeyle 
ilgili gelişmelerden 
bahsettiği konuş
masında, karar 
sürecinin uzadığına 
dikkat çekti. 
Galatasaray 
Sportifin birleşme 
için SPK'ya 30 Kasım 
tarihli bilançoyla 
başvurduğunu 
hatırlatan İnci, 
“Şimdi Nisan ayına 
girdik. Ay sonuna 
yaklaştığımızda 
31 Aralık tarihli 
bilançoyu isteyecek
ler. Onu verelim 
derken yaz tatili 
girecek araya ve 
dosya kalacak.
Bunda Galatasaray 
Sportifin etik bul
madığım müthiş 
bir rantı var” diye 
konuştu. Halka 
açık bir şirketin 
yöneticilerinin kendi
lerine güvenerek, 
sürekli temettü 
dağıtacaklarına 
inanarak, bu tür 
'etik olmayan” 
davranışlarda bulun
malarının, neredeyse 
halka açık tüm şir
ketlere “siz de bunu

Lig'de 26 haftada 
-51 gol, Avrupa 
kupalarında 12 
maçta 27 gol, Fortis 
Türkiye Kupası'nda 
da 6 maçta 20 
gol attı.
Ligde gol krallığı 
yarışını 16 golle 
önde götüren Alex 
de SouZa, sarı- 
lacivertli ekibin 
100. golünü 
atmaya en yakın 
futbolcu. Brezilyalı 
futbolcuyu, gol 
performansıyla son 
4 maçta 2'şer kez 
fileleri sarsân 
Tuncay ve Kezman* 
takip ediyor. 

yapılı” şeklinde bir 
davetiye çıkaracağını 
savunan İnci, 
“Buna benzör bir 
olay Ingiltere'de 
ABD'de olsa neler 
olur' Asil Nadir 
buna benzer 
olaylardan tüm 
servetini kaybetti. 
Galatasaray gibi 
okuluyla, taraftarıyla 
saygın olan bir 
kulübün bu duruma 
düşürülmesinden 
üzüntü 
duyuyorum” dedi. 
Avukat İnci, Türk 
sermaye piyasasını 
tahrip etme açısından 
Galatasaray yönetici
lerinin tutumunun 
son derece yanlış 
olduğunu aktararak, 
SPK'nın, mevzuata 
göre yatırımcıları 
aydınlatma ve. 
bilgilendirme 
mecburiyetinde 
olduğunu anlattı. . 
İnci, “Şirketin halka 
arzında sürekli gelir 
getirme, temettü 
ödeme vaat edildi. 
Neredeyse yatırım
cıya bir cennet vaat 
edilmiş. Yatırımcı da 
girmiş. Şimdi bu cen
neti cehenneme

27.haflanın hakemleri açıklandı
Turkcell Süper 
Lig'de 27. hafta 
maçlarını yönetecek 
hakemler açıklandı. 
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, haftanın 
maçlarında görev 
yapacak hakemler 
şunlar:
6 Nisan Cuma;
20.00 Galatasaray- 
Kayseri Erciyesspor: 
Fırat Aydinus
7 Nisan Cumartesi: 
14.00 Trabzonspor- 
Gençlerbirliği: 
Halis Özkahya 
18,30 Kayserispor- 
Fenerbahçe:

GEMÜK SİNEMA GÜJNUÜrĞtj
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar , .
ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU VE FARECİK 12.00 ■ 14.00 • 16.00 *18.00
ROMANTİK 14.00 * 20.30
ADEMİN TRENLERİ 16.15 * 20.30 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI
ONSEKİZLER TAKIMI SEANSLAR 12.00 - 14.00 * 16.00 * 18.00 * 20.00 (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

çevirmek istiyorlar* 
görüşünü dile 
getirdi.
Kefalet, ipotek 
bile veremeyen bir 
şirketin trilyonlarca 
lirayı zararda olan 
başka bir şirketin 
kasasına aktar 
masının anlaşılamaz 
olduğunu belirten 
İnci, "Böyle bir işlemi 
SPK'nın anında 
durdurması 

gerekmez mi?
Galatasaray yönetici
lerinin hepsi iş 
adamıdır. Biri 
diğerine borç 
verdiğinde teminat 
ister. Daha da 
vahimi sermayenin 
40 katı kadar borç 
para verilmiş” 
diye konuştu.

Vedat Yüksel
21.15 Beşiktaş- 
Çaykur Rizespor: 
Aytekin Durmaz
8 Nisan Pazar: 
15.00 Vestei 
Manisaspor- 
Sivasspor: 
Mustâfa Kamil 
Abitoğlu
15.00 Ankaraspor- 
Bursaspor: 
Uğur Söylemez
15.00 Konyaspor- 
Ankaragücü: 
Cüneyt Çakır
15.00 Denizlispor- 
Sakaryaspor: 
Barış Şimşek
15.00 Gaziantepspor- 
Antalyaspor: 
Çetin Sarıgül

Emre; “Yıkılmadım 
ama zordu”

Irkçılık suçlamaları 
ile gündeme gelen 
Nevvscastle 
oyuncusu Emre 
Belözoğlu, 
Ingiltere’de ırkçılık 
suçlamalarından 
aklanmasından 
sonra ilk mülakat 
The Times ile yaptı.
İçini döken Emre, 
“Ingiltere’de bir 
Türküm. Ülkemizin 
büyükelçisiyiz. 
Eğer özellikle ben 
ırkçılıktan suçlu 
bulunsaydım ne 
kadar korkunç olur
du, düşünebilir 
misiniz? Benim 
kariyerimi ve yurt 
dışına çıkmaya 
çalışan diğer 
Türklerin kariyerleri
ni etkilerdi” dedi. 
Emre, bağımsız bir 
disiplin komisyonuca 
ırkçılık suçlamaların
dan aklanmasından 
sonra yaptığı ilk 
mülakatta Ingiliz The 
Times gazetesine 
içini döktü. Emre, 
şunları söyledi: 
“Ingiltere’de bir 
Türküm. Ülkemizin 
büyükelçisiyiz.
Eğer özellikle ben 
ırkçılıktan suçlu 
bulunsaydım ne 
kadar korkunç olur
du, tasavvur edebjjir 
misiniz? Benim . 
kariyerimi ve yurt 
dışına çıkmaya 
çalışan diğer 
Türklerin kariyerleri
ni etkilerdi.”

Çamur at izi kalsın 
Türkçedeki “Çamur 

• at izi kalsın” de 
yimine dikkat çeken 
Emre, “Kalbimde 
suçlu olmadığımı 
biliyorum ancak 
sicilinizde böyle bir 
mahkumiyet varsa 
bundan nasıl 
sıyrılırsınız?” ifadesi
ni kullandı. Milli 
takımın Norveç ile 
oynadığı maçta yer 
almadan duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren Emre, 
“Türkiye için yeniden 
oynamak güzeldi” 
dedi. Son üç ayda 
yaşadıkları için ■- 
“Yıkılmadım, ağla
madım ancak elbetti 
ki çok zordur. O süre 
boyunca iyi olsay
dım, sürekli oynasay- 
dım daha iyi olurdu” 
dedi. The Times ise, 
Emre’nin uluslararası 
küfürlere eğilimli 
olduğunu öne sür
erken de Emre’nin 
daha önce oynadığı 
bir maçta rakip 
takımın teknik 
direktörüne küfür 
etmekle suçlandığını 
anımsattı.
Ancak Emre, 
ırkçı küfürleri 
söylemediğini belir
tirken de “O sözcü
leri bilmezdim bile. 
Ne anlamı ne de 
nasıl telaffuz 
edildiği” dedi. 
Agresif olabileceğini 
kabul etti.
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Kansere çin müjdesi Akdeniz mutfağı çocukları astıma karşı koruyor
Çağın korkulu 
hastalıklarından 
kansere bir yeni 
umut ışığı doğdu. 
Kansere karşı Çin'de 

’ 'Gen Terapisi* adı 
verilen bir tedavi 
yöntemi geliştirildi... 
Çin'de Beijing 
Haidian 
Hastanesi'nde kanser 
tedavisi için gelişti 
rilen "Gen Terapisi" 
yöntemiyle dünyanın 
dört bir yanındaki 
kanser hastalarına 
yeni bir umut 
ışığı doğdu. 
Hastanenin Türkiye 
temsilciliğini yürüten 
Akupunktur Uzmanı 
Dr. Nejat Can, gen 
tedavisi Gendicine 
sayesinde birçok 
kanser hastasının 
yeniden hayata 
döndüğünü söyledi. 
Can, kanser tedavisi 
yapılan hastanenin 
sadece gen terapi 
merkezi olmadığını, 

tam teşekküllü bir 
onkoloji servisinin 
olduğunu ve 
tedavinin onkologlar 
tarafından yapıldığını 
belirtti. Çinli bilim ' 
adamı Prof. Dr. Peng 
Zhaohui'nin 1998 
yılında P53 geninin 
kanserli hücrelerin 
bölünmesini durdur
duğunu keşfettiğini 
ifade eden Can, 
"Çin'de uygulanan 
bu yöntem gen 
terapisiyle kanser 
tedavisidir. Kontrol 
dışı hücre bölün
melerini önleyen P53 
geni, kanser hasta
larında işlevsiz hale 
geliyor. Başarılı 
bir test sürecinin 
ardından Prof. Dr. 
Peng'in geliştirdiği 
'Gendicine' adlı ilaç, 
2003'te Çin Devlet 
ilaç Kurumu'ndan 
onay alarak dünyanın 
ilk genetik kanser 
ilacı oldu.

Akdeniz mutfağının, 
çocukları astım ve 
solunum yolu alerji
lerinden korumada 
yardımcı olabildiği 
bildirildi. Ingiliz, 
Yunan ve Ispaflyol 
araştırmacılar, Girit'in 
kırsal kesimlerinde 
yaşayan 700 kadar 
çocuk üzerinde yap
tıkları araştırmada, 
sebze ve meyve 
yönünden zengin 
beslenen çocukların 
bu hastalıklara karşı 
korunduğunu saptadı. 
Araştırma, 
İngiltere'deki Milli 
Kalp ve Akciğer 
Enstitüsü, Girit 
Üniversitesi ve 
Barcelona'daki Çevre 
Epidemiolojisi 
Araştırma Merkezi 
tarafından yapıldı. 
Bilim adamları, 
İngiltere gibi 
Avrupa'nın bazı böl
gelerinde çocuklar 
astıma yakalanırken

Girit gibi bazı yer
lerde neden yakalan
madığı sorusuna 
yanıt bulmak için 
araştırma yaptı. 
Araştırmacılar, evcil 
hayvan ve eV tozu 
akarlarının sebep 
olduğu hırıltılı 
soluma, alerjik nezle 
gibi astım semptom
larına baktı. Girit'te 
deri alerjilerinin sık 
görüldüğü, bunun 
çocukların ev tozu 
akarları gibi alerjen- 
lere tepki gösterdiği 
anlamına geldiği 
belirtildi. Ancak 
bunun, astım gibi sol
unum yolu alerjilerine 
dönüşmediği belirlen- 

,di. Araştırmacılar, 
ayrıca 7-18 yaş arası 
çocukların ailelerine, 
9 kategoriye böldük
leri 58 gıdayı ne sık
lıkla aldıklarını sordu. 
Bu kategorilerin, 
sebzeler, meyveler, 
balık, tahıl, et, kümes

hayvanları, süt ürün
leri, kuru yemiş ile 
margarin ve sıvı 
yağlar olduğu belirtil
di. Araştırmada, bu 
çocukların yüzde 
80'inin günde en az 
iki kez taze meyve, 
üçte ikisinin de taze 
sebze yediğini belir
lendi. Her gün por
takal, elma, domates 
ve üzüm gibi 
meyveleri yemenin 
çocuklarda alerjik 
nezle ve hırıltılı 
solumaya karşı, hafta
da en az 3 gün E vita
mini açısından zengin 

kabuklu kuru yemiş
lerin alınmasının da 
hırıltılı solumaya karşı 
etkili olduğu görüldü. 
Magnezyum açısın
dan zengin ceviz, 
fındık gibi kuru 
yemişlerin astıma 
karşı koruyucu 
olduğu ve akciğerleri 
güçlendirdiği başka 
araştırmalarda da 
görülmüştü. Bununla 
birlikte, haftada bir 
kereden fazla mar
garin tüketmenin 
astım ve alerjik nezle 
riskini iki kat artırdığı 
belirtildi.

Gıdalarla 
ilgili doğru 

bilinen 
yanlışlar

Doğu VVashington 
Üniversitesi’nden 
Fizyolog Wendy 
Repovich, doğru 

zannedilen bazı 
beslenme önerilerinin 
doğru olmadığını 
söyleyen 
Repovich’e göre: 
YUMURTA 
KOLESTEROLÜ 
ARTIRIR: Şansında 
bulunan kolesterol 
miktarının diğer 

gıdalardan fazla 
olması nedeniyle 
kolesterolü yükselt
tiği söyleniyor. Oysa 

yumurta, sağlık riski 
yaratacak oranda 
kolesterol içermiyor. 
Kalp-damar rahatsı
zlığı bulunanlarda 
yumurtadan uzak 
durulması tavsiye 
edilebilir, ancak 
günde bir ya da iki 
yumurta yemenin 

kolesterol düzeyinde 
farklılık yarattığını 
gösteren herhangi bir 
araştırma vok. 
KARBONHİDRAT 
ŞİŞMANLATMAZ: 
Şişmanlattığı 
gerekçesiyle diyetler
den çıkarılan karbon
hidratlar, ortalama 
ölçülerde alındığında 
doğrudan kilo artışına 
neden olmaz.
ÇOK SU YARARLI

DEĞİL: Günlük kay
bettikleri su miktarını 
yerine koymak için 
insanlara aünde 8 
bardak su içmeleri 
gerektiği söyleniyor. 
Ancak buna hiç gerek 
yok. Çünkü insanlar 
su ihtiyacının çoğunu 
aldıkları diğer gıdalar
dan karşılıyor. Aşın 
su, vücutta sodyum 
dengesizliğine bile 
neden olabilir.

1 ■

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman 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. 5'13 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

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

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 işlet 613 45 21 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İŞİ. Md. 613 45 21 -111 
Su Anza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 61318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
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SENA ECZANESİ 
Demirsubaşı Mb.

Tel: 513 0102

GÜNLÜK SİYAHI GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI: 2716 

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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TEŞEKKÜR
Teknolojix Gemlik Mağazamızın açılışını yapan 
Belediye Başkariımız Sayın Mehmet TURGUT, 

İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Ali Kemal KURT ve 
Teknolojix CEO'su Sayın Osman AKIN'a, 
açılışımıza katılan değerli konuklarımıza, 

çiçek ve çelenk gönderen dost ve kuruluşlara, 
telefon, faks ve internet aracılığıyla 

açılışımızı kutlayanlara teşekkür ederiz.
Mutlu TOKER

TeknolojiX
İstiklal Cad. No: 52 GEMLİK Tel: (0.224) 514 33 60 - 514 33 61

UMURBEY BEİEDİYE DÜĞÜN SALONIARI2 
GEMİİK’TE BİR İIKÎ GERÇfflEŞTİRİYÛR. ®

0 o o o o o im
/mfflMŞMIHM ^mur*)ey ^kdiyesi tarfından" BİZ YAPARIZ" sloganı ile

‘ ' 4000 M2arsa üzerine 1350 M2inşaa edilen muhteşem salonun Rfeüı^tuıitûıiMimi

<?ııp

^uiinim 
/noMnoıpn 
^lopııi

GEMLİK'TE EŞİ BENZERİ OLMAYAN HİZMET KALİTESİ He 
İŞLETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ.

Tanınmış en büyük otellerdeki 
muhteşem balo salonlarını aratmayacak nitelikte 

kalite ve hizmet standartlan ile karşınızdayız.

600 KİŞİLİK OMİZASTONünuz
HARA SONU 

3^0YTL YERİNE 2.500.00YH,

HAFTA İÇİ 1
2.MXmn. YERİNE 2.000.00 YU

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 
AYRICA400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR. |

[fSİn SÜ Töri Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK
>Tn}qqt-zeytincilik Ltd.ştı. TEL: 0.224 Ş25 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97
  www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr


BURSR'YR GİTWI€NİZ€ G€R€K KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ
Bilgisayar ile benzin 
ve LPG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar 
tarafindan istasyonumuzda 

yapılmaya başladı

SÇIKYA6 
Ivtl

Yalova Yolu Özdilek karşısı 
Tel : 513 14 25 GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

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

KÖRFEZ AV
BALIKÇILIK MALZEMELERİ
TOPTAN & PERAKENDE
KARA AVCILIĞI MALZEMELERİ
VE TABANCA MERMİSİ 
(RUHSATLI) SATIŞLARIYLA 
HİZMETİNİZE AÇILDI 
Bülent ve Numan Dursun
Semerciler Yokuşu 19/A GEMLİK 
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 48

Hamidiye ve Şehit Etem İlköğretim Okulları bir okul haline geliyor

okul birleşiyor
^f^Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde bulunan M- ~Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde bulunan

Güne Bakı
■5EF Kadri GÜLER
rSâRIk ~HkI kadri_guler@hotmail.com

Çevremizde göremediğimiz büyüme
Dün öğleden sonramı Serbest Bölge civarın

da geçirdim.
Küçük Sanayi Sitesi önüne yapılan alt geçit 

nedeniyle kısa bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor 
yolda..

Serbest Bölge yoluna girdiğinizde ise asıl 
trafik sıkışıklığını yaşıyorsunuz.

TIR’ların biri gidiyor biri geliyor.
Bizler, Gemlik de yaşadığımız için, hemen 

kıyımızda olan bitenden bihabiriz..
Oysa Serbest Bölge ve limanların bulunduğu 

alan görülmeye değer..
Ekonominin can damarlarını teşkil eden liman 

ve buna bağlı nakliye işleri dolayısıyla burada 
kendinizi farklı bir dünya içinde bulabilirsiniz.

Bir süre 145 Nolu Trayderciler Kooperatifi’ne 
uğradım. Dost simalarla karşılaştım Başkanın 
odasında..

Oradan buradan birkaç ay öncesine 120 adet
lik TIR filosu olan Kooperatif, 170 TIR’lık bir 
filoya kavuşmuş..

Yıllar önce zor ayakta duran Trayderciler 
gelişen ekonomi, örgütlü kooperatifçilik ve aktif 
yöneticilik ile hızlı bir ilerleyiş içindeler.

Kooperatif Başkanı İbrahim Onsekiz hedef 
lerinin 500 TIR’lık bir filo kurarak bölgenin en 
büyüğü olmak olduğunu söyledi.

60 yeni TIR alımı için girişim başlatılmış. 
Benim kısa bir süre kaldığımda birkaç büyük TIR 
imalatçı firması pazarlamacıları aradı Başkanı..

Esnaf zor ayakta dururken bir yerlerde 
hareket büyük hem de çok büyük..

Şehit Etem Yaşar ile Hamidiye İlköğretim 
OkuJ&rı 2007-2008 eğitim öğretim yılında 
tek okul olarak birleşecekler.
Şehit Etem İlköğretim Okulu’nun açılma 
sından sonra yapılan Hamidiye İlköğre
tim Okulu ile aynı bahçeyi paylaşan iki 
okulun bahçesi daha sonra ortadan 
duvarla ikiye ayrılmıştı. Okulların bir
leşmesinden sonra “Utanç Duvarı” adı 
verilen duvarın yıkılacağı belirtildi. 
Bölgeye yeni açılacak olan Çınar İlköğre
tim Okulu’na öğrenci aktarımı yapılma
sından sonra iki okulun öğrenci sayısı 
nın bin 300 olması bekleniyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Okuluarasındaki duvar yıkılarak, tek okul olacak

Seri katillerin yargılanmasına devam ediliyor 
Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda 7 kişiyi öldüren seri 
katiller Gemlikli Yiğit Bekçe ve Mehmet Kara haşan hakkın
da, Götbaşı'nda gerçekleştirdikleri olaylarla ilgili olarak 
'iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle açılan 
davanın görülmesine dün başlandı. Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne görülen davanın dünkü duruşmasında Yiğit 
Bekçe, iddianamedeki suçlamaları kabul ettiğini ancak 
cinayetlerin işlendiği benzin istasyonuna gasp amaçlı git 
tiklerini savundu. Bekçe, dünkü savunmasında Gölba 
şı'nda yaşanan olaylarda cinayeti kendisinin işlemediğini 
diğer sanık Mehmet Karahasan'ın işlediğini söyleyerek, 
benzin istasyonundan olay günü ile ilgili kamera kayıt
larının istenmesini talep etti._________ Haberi sayfa 2'de

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

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

"Vurulduk ey halkım unutma bizi..." 
Başbakan AKP Genel Başkanı olarak 

AKP'li İl E^aşkanlarına tarihin birjnde bir yerde 
sesleniyor.

"Bizim küçük hesaplarımız yok. 
Memleketimizi düşünüyoruz., 
Kimseyle kavga etmeye de niyetimiz yok. 
Bize sataşanlar oluyor. Ancak biz onlara 

cevap vermeyi uygun bulmuyoruz. İşimize 
bakıyoruz."

Konuşmasını bitirmeden alkışlar salonda 
çınlıyor.

AKP Genel Başkam'nın söylediklerin 
duyunca şaşırdım.

Acaba benim bugüne dek duyduklarım 
okuduklarım yanlış mı diye düşündüm.

Yoksâ rüyada mıyım dedim?
Kendimi çimdikledim.
Rüyada falan değilim.
AKP Genel Başkam'nın söyledikleri aynen 

gerçek..
İktidara geldiklerinden bu yana yaşananları 

düşündüm.
Geriye doğru bir projeksiyon yaptım.
Devlet kurumlarıyla İktidarda olan AKP 

Genel Başkam'nın tartışmalarından aklımda 
kalanları sıraladım.

YÖK'le bitmeyen türban kavgası..
Abant Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 

Rektörü'ne hitaben söylenen ''kendi işine bak
sın" fırçası..

YÖK'e işlevini anımsatan sert uyarılar..
Yargıtay Başbakanının üslubuna "çirkin" 

yakıştırması Rektörleri edepsizlikle suçla
ması..

Cumhuriyet Gazetesi çizerlerinden Musa 
Kart'ın "kedi" karikatürüne olan yoğun tepkisi 
ve açtığı tazminat davası..

Cumhurbaşkam'yla,Genelkurmay 
Başkam'yla ters düşen söylemler..

Açık Hava Toplantılarında kendisine laf 
atan vatandaşın azarlanması..

Kendisinden iş ve aş isteyen bir başka 
vatandaşa sarfettiği sözler.

Medya mensuplarına "hadlerini bildiren" 
yüksek sesli uyarılar.

Ayrıntısına girmeye gerek yok.
Yukarıda sıraladıklarımın tümü toplumun 

gözü önünde gerçekleşti ve medyadan kamu 
oyuna aktı.

İnkar edilecek ya da yalanlanacak hiçbir 
yanı yokl.

Gerilimi kimin tırmandırdığı çok açık ve 
yalın bir biçimde gözler önünde iken genel 
başkanın partisinin il başkanlarına "bizim 
toplumu germek gibi bir niyetimiz yok" 
demesini çok yadırgadım ve anlamakta 
güçlük çektim.

Türkiye Cumhuriyeti'nde Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı onuruna erişmiş Yekta 
Güngör Özden'in saptamalarından da 
anlaşılacağı üzere;"Özellikle son dönemde 
siyasal edebiyatımız ilginç örneklerle giderek 
zenginleşmektedir. Ağız dalaşı denilen 
karşılıklı çıkışmalar, karalama ve kötülemeler 
gözdağlarına dönüşmüş, bulundukları yerin 
adına ve onuruna yaraşmavan sözlerle 
siyaset yaptığını sanan ilkel davranışlılar iyice 
azılmışlardır. Kabadayılık ve külhanbeylik 
gösterileri devletin tepelerinde sahnelenmek
tedir. Halkımızın sertlik ve yiğitlikten hoş
landığını söyleyerek kışkırtıcılık yapanlar yık
tıkları değerlerin ayırdında değildir."

Bir kez daha anladım ki;
"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz." 
Ayinesi ortada olan bu kişi bir de 

Cumhurbaşkanı olursa...
Bir yerlerden şu ses duyulur...
"Vurulduk ey halkım unutma bizi.." 
Ahhh.... ahhhh...
Halk unuttu da soruyor şimdi...
"Derdin neydi ki.... Niye vuruldun.. Bana 

mı güvendin...?"

=
■■■ OUNLÜK SİYASİ OAZTTl ■■■■

Türkiye'yi dehşete 
düşüren ve çeşitli 
illerde bir hafta için 
7 kişiyi öldüren seri 
katiller Gemlikli Yiğit 
Bekçe ve Mehmet 
Karabasan hakkında, 
Gölbaşı'nda 
gerçekleştirdikleri 
olaylarla ilgili r 
olarak 'iki kez ağır
laştırılmış müebbet 
hapis1 istemiyle 
açılan davanın 
görülmesine dün 
başlandı.
Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne 
görülen davanın 
dünkü duruşmasına 
sanıklar Bekçe ve 
Karabasan, Ankara 
Barosu tarafından 
atanan Bekçe'nin 
avukatı Nahit Gürhan 
Aydın, cinayete kur
ban giden Necati 
Yücel'in iki ağabeyi, 
Ali Aycık'ın anne ve 
babası ile avukatları 
katıldı.
Duruşmada sanıklar 
arasına iki jandarma 
oturtturulurken ölen
lerin yakınları sanık
lara saldırı teşeb
büsünde bulundu. 
Jandarmanın müda
halede ettiği sanık 
yakınlarını Mahkeme 
Başkanı Şaban Kırcı 
yatıştırdı. Mahkeme 
Başkanı, "Kanun gere 
ği sabırlı ve saygılı 
olalım. Acılarınızı bili 
yorum. Burada kanun 
nizamına uygun 
yargılama 
yapılıyor" dedi.
Duruşmada, ölenlerin 
yakınlarının müdahil 
olma talebi kabul 
edilirken Aycık'ın 
anne ve babasının * 
ağlaması dikkat çekti. 
Sanıkların kimlik 
tespitinin ardından 
savunmalarına geçil
di. Sanık Yiğit Bekçe, 
iddianamedeki suçla
maları kabul ettiğini 
ancak cinayetlerin 
işlendiği benzin istas 
yonuna gasp amaçlı 
gittiklerini savundu. 
Gölbaşı'nda yaşanan 
olaylarda cinayeti 
kendisinin işlemediği
ni diğer sanık Karaha 

san'ın işlediğini savu
nan Bekçe savun
masında şunları 
söyledi: "Mehmet, 
Yalova'dan arkada 
şım. Adana dan gasp 
ettiğimiz araçla Anka 
ra'ya geldik. Mehmet 
ile iddianamede adı 
geçen benzinciye 
soygun amaçlı geldik. 
Mehmet de ben de 
yüksek dozda çeşitli 
türde uyuşturucu kul
lanıyorduk. Qlay sıra 
sında da yüksek 
doz da uyuşturucu 
almıştık. Mehmet 
diğer sanık Mehmet 
Okumuş'tan temin 
ettiğimiz tüfeği 
arabadan alıp benzin
liğe gitti. Ben araçta 
iken 3-4 el silah sesi 
duydum. Silah sesi 
üzerine bende üzerim 
de bulunan kuru sıkı 
tabancayla ofisin önü 
ne geldim. Kapının 
önünde yaralı biri ile 
karşılaştım. Yaralı kişi 
bize 'Beni vurmayın, 
ne istiyorsanız alın' 
dedi. Mehmet bu 
kişinin kafasına doğ 
ru bir el daha ateş 
etti. Ben yaralı olan 
kişiye çok yakın oldu 
ğum için sol gözüm 
de bir acı hissettim. 
Vuruldum zannettim. 
Ancak yüzümü kon
trol ettiğimde vurul
madığımı anladım. 
Vurulan kişiden çıkan 
kan parçaları üzerime 
sıçradı. Vurulan kişi 
daha sonra yere 
düştü. Mehmet vur
duğu kişiye 2 el daha 
ateş etti. Ben yerde 
kovanları toplarken 
'Kaç el ateş ettin?' 
diye sordum. Mehmet 
bana cevaben 
'Hepsini attım' dedi. 
Kovanları toplarken 
ofisin içinde başka 
bir kişinin de yer yat
tığını gördüm. Ancak 
neresinden vurul
duğunu göremedim. 
Ben kovanları top 
larken Mehmet, öldür 
düğü kişilerin üzerin 
deki değerli eşyaları 
ve paraları alıyordu. 
Mehmet alabildiğini 
aldı, bende kovanları 

toplamıştım. Daha 
sonra hızla araca dön 
dük ve olay yerinden 
uzaklaştık. Benim 
üzerim kandı. Meh 
met bir dinlenme 
tesisinde durdu. Bu 
esnada Jandarmanın 
arabası vardı. Tesisin 
lavabosuna gidip 
elimizi yüzümüzü 
yıkadık. Aracımıza 
döndüğümüzde jan
darma görevlileri ile 
karşılaştık.
Jandarma görevlileri 
Mehmet'e ehliyet ve 
ruhsatını sordu. Bu 
nun üzerine Mehmet 
ehliyetini verdi.
Jandarma görevlilerin 
den biri bana ait kuru 
sıkı tabancayı görün 
ce gerçek olup olma 
dığına baktı. Tam o 
esnada Mehmet 
arabayı geri vitese 
takarak bilmediğimiz 
bir yere doğru git 
meye başladı. Süratli 
gittiği ve hava yağışlı 
olduğu için ormana 
yakın bir yerde kaza 
yaptık. Ben ormanın 
içinde bir ağacın 
altında otururken 
Mehmet, aracı yak
tığını söyledi. Hava 
aydınlanmak üzerey 
ken elimdeki el 
feneriyle otostop 
amaçlı bir arabaya 
işaret ettim. Durdur 
duğum aracın jandar
ma aracı olduğunu 
bilmiyordum." 
Sanık Bekçe, benzin 
istasyonundan olay 
günü ile ilgili kamera 
kayıtlarının isten
mesini talep etti.
Bekçe'nin savunması
na tepki gösteren 
öldürülen Necati 
Yücel'in kardeşi Ka 
sim Yücel, Bekçe'nin 
yalan söylediğini 
ifade etti. Kasım 
Yücel, Bekçe'nin 
yakalandığında 
üzerinde kardeşinin 
kazağı olduğunu 
belirtti. Bunun üzeri 
ne sanık Bekçe kaza
ğın kendisinin 
olduğunu savundu. 
Duruşmada olay 
günü benzinliğin arka 
tarafında bulunan ve 

yatağın altına sakla
narak kurtulan Recep 
Aypek tanık olarak 
dinlendi. Savcılıkta 
verdiği ifadesini tek 
rar eden Aypek, Yücel 
ve Aycık'ı sanıkların 
öldürdüğünü söyledi. 
Duruşmada Ankara 
Barosu tarafından 
atanan avukat 
gelmediği için 
Karahasan'ın savun
ması alınamadı. 
Mahkeme Başkanı 
Kırcı, Karahasan'ın 
gelecek celse savun
masının alınmasına, 
varsa olay günü 
görüntülerinin 
Jandarma ve emniyet 
müdürlüğünden 
istenmesine karar 
verildiğini belirterek 
duruşmayı erteledi. 
Öte yandan, duruşma 
sonrası öldürülen 
Ender Aycık'ın anne 
ve babası basın men
suplarına açıkla
malarda bulundu. 
Ayşe Aycık, "Başka 
anaların yüreği 
yanmasın" diyerek 
ağlarken, baba Ali 
Aycık sanıkların 
yakalanmadan onca 
yolda kat etmele 
rinden yetkilileri 
sorumlu tuttu. Baba, 
olaya atfen oğlu için 
yazdığı şiiri okudu. 
İddianamede, Bekçe 
ve Karahasan hakkın
da 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 
ediliyor. Iddinamede 
ayrıca sanıkların 
ruhsatsız silah 

bulundurmak 
ve uyuşturucu 
madde kullanmak 
suçlarından da 
ayrı ayrı cezalan 

dırılmaları isteniyor.
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Hamidiye ve Şehit Etem İlköğretim Okulfârı birokul fialjne geliyor

İki okul birleşiyor
Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde bulunan Şehit Etem Yaşar ile Hamidiye 

İlköğretim okulları 2007-2008 sezonu öğretim yılında tek okul olarak birleşe
cekler. Şehit Etem İlköğretim Okulu’nun açılmasından sonra yapılan 
Hamidiye İlköğretim Okulu ile aynı bahçeyi paylaşan iki okulun bahçesi daha 
sonra ortadan duvarla ikiye ayrılmıştı. Okulların birleşmesinden sonra 
“Utanç Duvarı” adı verilen duvarın yıkılacağı belirtildi. Bölgeye yeni açılacak 
olan Çınar İlköğretim Okulu’na öğrenci aktarımı yapılmasından sonra iki oku
lun öğrenci sayısın bin 300 olması bekleniyor.

Seyfettin SEKERSÖZ 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nde 
bulunan Şehit Etem 
Yaşar ile Hamidiye 
İlköğretim Okulları 
2007-2008 sezonu 
öğretim yılında 
tek okul olarak 
birleşiyor. 
Haziran ayında 
okulların bitmesiyle 
başlayacak süreçte. 
2002-2003 yılı 
öğretim yılında 
açılan Hamidiye 
İlköğretim Okulu 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu’nun 
binası olarak 
hizmet verecek. 
Çevre yolu İtfaiye 
arkasında yapımı 
bitmek üzere olan 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nun gelecek 
dönem açılacağından 
700 öğrencinin 
yeni okula 
nakledileceği ve 
birleşen binalarda 
tekli öğretim 
yapılacağı öğrenildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
hazırladığı dosyanın 
tamamlandığı 
öğrenilirken 
alınan kararın 
İl Milli Eğitim

Müdürlüğü’ne 
gönderildikten 
sonra birleşme 
süreci başlayacak. 
Halen yaklaşık 1400 
öğrencinin öğretim 
gördüğü Şehit 
Etem Yaşar ile 500 
öğrencinin öğretim 
gördüğü Hamidiye 
İlköğretim Okullarının 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nun açılmasın
dan öğrenci sayısının 
1300'lere ineceği

bildirilirken, fiziki 
olarak aynı bahçede 
yapılan iki okul da 
tek okula dönüştü 
rülmüş olacak. 
Daha önce tek okul 
olarak yapılan Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu’nun 
bahçesine arsa 
yetmezliği nedeniyle 
ikinci bir okulu 
yapılması karar
laştırılarak Hamidiye 
İlköğretim Okulu

adı verilmişti. 
Aynı bahçeyi 
paylaşan iki okulun 
öğrencileri daha 
sonra araya 
yapılan duvar 
ile ayrılma zorunlu
luğu yaşadılar. 
İki okulun bir
leşmesinden 
sonra vatandaşların 
"Utanç Duvarı” 
dedikleri ara 
duvarında yıkılacağı 
öğrenildi.

Freni boşalan kamyon 7 otomobil biçti
Bursa'da bir doğal- 
gaz şirketine ait kam 
yon, frenleri boşalın
ca 7 otomobile 
çarparak zarar verdi. 
Olayda ölen ya da 
yaralanan olmazken, 
kamyonun sürücüsü 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Nilüfer ilçesi 
Beşevler Mahallesi 
Ahıskalılar Caddesi 
Gülcanlı Sokak'taki 
park halinde olan 
16 RJ 455 plakalı 
kamyonun yanına 
gelen Tahsin

Elmastaş, aracı 
çalıştırdıktan sonra 
aracın yanından 
ayrıldı. Bu sırada 
freni boşaldığı 
iddia edilen kamyon, 
yol üzerinde park 
halinde olan Alpaslan 
Ocak'a ait 16 NG 
365, Turabi Aydın'a 
ait 16 DT 404, Murat 
Günal'a ait 34 EN 
0297, Hülya Günal'a 
ait 34 DU 6174, 
Turhan Çoban'a 
ait 16 BNT 34, Vecdi 
Dinçaslan'a ait 16 ED 
180 plakalı otomo
biller ile Mustafa

Polatoğlu'na 
ait 16 BAH 93 
plakalı 
kamyonete 
çarptıktan 
sonra, yol 
kenarındaki 
tarlaya çıktı. 
Kaza sonucu 
olay yeri savaş 
alanına dön
erken, yaralı 
ya da ölen olmaması 
'büyük şans' olarak 
değerlendirildi.
Nilüfer Polis Merkezi 
ekipleri, kamyon 
sürücüsü Elmastaş'ı 
ifadesine başvurmak

üzere gözaltına 
aldı. Araçları hurdaya 
dönen vatandaşlar 
büyük şaşkınlık 
yaşarken, hasarlı 
araçlar çekiciyle 
parka ve servislere 
götürüldü.

^Vicdanca
’OmfH IVicdan Kayır T0PAKTA5

Gelinciğin mor halleri!
Gelincikler
Kırmızı tarlaların mevsiminde yaz imzası.
Gelincik'tarlalarının özgürlüğünden,
Asfaltların toprak kokusundan fırlar yaban 

çiçeği
Kelebek gibi özgür ve kısadır ömrü 
Özgürlüğün çiçeğidir.
Koparıldığı an mor soluveren 
Ömrü güzelliğinden kısadır...
Çocukluğum...
Gelincik tarlasındaydı bugün
Suya koyduğumuz an mor renginde demle

nen şuruplar
Mordur suyu Gelinciğin, kırmızısına nanik 

edercesine!
Anlık kokusundaki soluğu ‘ömrümüzün 

esintisindeki kokularda saklı
Gelincik tarlalarının yaz müjdesinde koku

lar yeni yetme günlere taşır
Ruj yaptığımız ince narin goncasından, 

allığımızda ergenlikti yanaklar
Solup düşünceye kadar o güzellik anını 

aynanın önyüzüne taşırcasına
Bir kelebeğin kanadına dokunuşundaki an 

gibidir, gelinciğin koparıldığı ölüm yolculuğu
Adı üstünde 'gelincik'
Gelinler ve damatlar gelincik alayında
Kırmızı giysisinde saklı bıyıklı tohumu 

gelinin başıydı, başına kondurulan yaprağın
da kırmızı duvak dokunur pürtüktü yeşil 
hırkasına

Henüz güneş görmemiş tohumundan, 
yeşil hırkalı kırmızı elbiseli gelin kızlar yapan 
çocuklar var mı?

- Kaç çocuk gelinciğin mor şerbettinin 
morarttığı parmakları yalayan

Kaybolmuş çocukluk gibidir gelincikler
Düğün alaylarına gittiğimiz, kınalar yak

tığımız, davul zurnayla halay çektiğimiz 
düğün kızlarının gelincileriydik

Hesapsız kitapsız
Gelin-cik fotoğrafından fırlamış gelin kadın
Mor elbisesinde kırmızı tohumu sarmaş 

dolaş...
Gelinkadın kadar korkak ve ürkek
Gelinkadın kadar vahşi bakışlı 'hoş geldin 

gelinkadın' diyemiyoruz...
Anamın yüreğinde kalıverdi, gelin kadın

ların ziyafet daveti
Yapayalnız, sığınaksız gelin-kadınlardan, 

bir anne ...
Çitlerle örülü bahçelerde bir pırtı gibi kul

lanılıp atılan kirli sözcüklerin doğurganlığın
da gelin kadınlar yaşar yanı başlarımızda...

Yüreğinde düğümlenen derin acıyla
Kayınbaba ve kaymana sözcüklerinde ısır

ganlara sarıldığının öyküsü dilleniyor kara 
gözlerde

Kirli bir tırnağa gömülmüşçesine ' kız çık
madı' evden attılar!

Bebeğinden bile şüphelenen insan suretleri
Koca muhalefetinde bir pırtık kadar değeri 

yok gelin kadınların...
Taciz eden kayınbaba! 'kız olmadığım' iddia 

eden ısırganbaba
Depozit olan delikanlılığını kiraya vermişçe- 

sine...
Haberin künyedeki adı ...(İlinin) gelini...
Doğum lekeleri karışmış ergenlik sivil

celeriyle... * ■
Saklanmaz gelincik mevsiminde
Alınmamış kalın kaşlarında, kara göz

lerindeki kara ve dik bakış ...
Bahçe duruşunda...
Mor elbisesinde kırmızı kazağıyla bebeği 

'duru' uykusunda İlinin gelini olamayanlar
dan!.. Adına ister töre deyin, ister güldünya, 
ister ayşe...

Gelincik gibi kırmızı dudaklı...
Gelincik kadar bile 'ömrü uzun' değil
Koparıldığı mor kirpikli yaşamdaki mutlu

luk anı!.
Gelinciğin mor hallerinde yaşar nice gelin 

kadınlar...
Tohumları henüz başak bile vermeden...
Mor şurup içenlerden...
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Bursa'nın ilk Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi açılıyor
Bursa'da hizmet 
veren Doruk Tıp 
Merkezi tarafından 
İhtisas Kavşağında 
yaptırılan fizik 
tedavi ve 
rehabilitasyon 
merkezinin Nisan 
ayı içerisinde 
faaliyete geçeceği 
açıklandı.
Doruk Tıp Merkezi 
Başhekimi Opr. 
Dr. Mustafa Esgin, 
Doruk Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi'nin 
süren hazırlıklarıyla 

ilgili bilgiler verdi. 
Çalışmaların 
tüm hızıyla devam 
ettiğini ve Nisan ayı 
içerisinde tamam
lanacağını belirten 
Başhekim Esgin, 
fizik tedavi ve 
rehabilitasyon 
merkezinin Bursa'da 
bir olduğunu, bir 
ilke imza atarak 
tedavisi yapılan 
hastaları evlerine 
kadar götürecekleri
ni ifade ederek, 
"Önümüzdeki 
Nisan ayı içerisinde 

merkezin hazırlık
larını tamamlaya
cağız. Bütün 
Bursa'ya hitap 
edecek hastaneyi, 
bin metrekare alan 
üzerine 4 katlı 
olarak inşa 
ediyoruz. Kapasite 
olarak, yaklaşık 
100-150 civarında 
poliklinik sayısını 
hedefliyoruz. 
Merkezde günde 
yaklaşık 250 
hastayı tedavi 
edebileceğiz. 
Burada bir ilke 

imza atarak, 
hastaları tedavi 
sonrasında evlerine 
kadar götüreceğiz. 
Bu hastane son 
derece modern ve 
geniş imkanlara 
sahip olacak. 
Bursa'nın fizik 
tedavi merkezi 
olacak. 
Hastanede 
ayrıca, tüm kamu 
sigortalıları herhan
gi bir fark ücreti 
ödemeden tedavi
lerini yaptırabilecek" 
dedi.

Çarşafa dolanan 
çocuk hayatını 

kaybetti
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, çarşafa * 
dolanarak nefes ala
mayan kız çocuğu 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
Alanyurt beldesinde
ki Akoğlu çiftinin 1 
yaşındaki kızları 
Betül, 3 gün önce 
çarşafa dolanınca 
nefes alamadı. 
Fenalaştığı anlaşılan 
küçük kız yakınları 
tarafından önce İne 
göl Devlet Hastanesi 
ne ardından Çekirge 
Çocuk Hastanesi'ne 

kaldırıldı. Ancak 
burada doktorların 
müdahalesine rağ
men küçük Betül 
kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruştur
ma başlatan Cumhu 
riyet Savcısı, küçük 
kızın cenazesine 
otopsi yaptı. Baba 
Hakkı Akoğlu, kızının 
cenazesini Adli Tıp 
Kurumu'ndan alarak 
toprağa verdi. Kesin 
ölüm sebebinin otop
si raporunun ardın
dan ortaya çıkacağı 
bildirildi.

Bursa'da hamile kadına feci darp Parsel operasyonuna 
25 tutuklama

Bursa'da 3.5 aylık 
hamile bir kadın, 
evine giren faili 
meçhul bir kişi 
tarafından feci 
şekilde dövüldü. 
Genç kadının başını w 
duvarlara çarpıp 
darp eden saldırgan, 
çığılık sesleri 
üzerine olay 
yerinden kaçtı. 
Alınan bilgiye göre, 
olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Koğukçınar 
Mahallesi'nde 
önceki akşam 
19.00 sıralarında 
meydana geldi. 
Henüz bir yıllık 
evli olan Sermin 

Tunçayak'ın evine 
tanımadığı bir kişi 
geldi. Alt kattan zili 
çalan kimliği meçhul 
kişi, evine girdiği 
25 yaşındaki 
Tunçayak'ı başını 
duvarlara çarparak 
darp etti. Genç 
kadının çığlık atıp

komşularından 
yardım istemesi 
üzerine esrarengiz 
saldırgan kayıplara 
karıştı. Olayın ihbar 
edilmesinin ardın
dan çok sayıda 
polis ekibi ile 
112 ekibi eve geldi. 
Olayın şokunu 
yaşayıp gözyaşları
na boğulan genç 
kadın, "Zili çaldığın
da kapıyı açtım.

Yukarı çıktı, evime 
girdi. Eşimin işyerini 
sordu. Şonra da 
beni dövmeye 
başladı" dedi. 
Komşuları ise 
şüpheli kişinin 
hırsız olabileceğini 
belirterek, bu kişinin 
daha önce başka bir 
komşunun zilini 
çaldığını söyledi. 
Sağlık ekipleri ilk 
müdahalesini 

yaptıkları Sermin 
Tunçayak'ı 
ambulansla 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı.
Elektrikçilik w 
yapan eşi Tamer 
Tunçayak da 
haberi alır almaz 
eve koştu. Polis, 
darp ve mesken 
mahsuniyetini 
ihlal olayıyla ilgili 
soruşturma 
başlattı. Genç 
kadının bebeğinin 
durumunun 
ise iyi 
olduğu öğrenildi. 
Öte yandan 
komşuları ise 
hırsız olduğunu 
zannetikleri kişinin 
peşinden koştuk
larını ancak 
yetişemediklerini 
belirterek, şahsın 
28-30 yaşlarında 
75-80 kilogram 
civarında olduğunu 
ifade etti.

Antalya Tapu ve 
Kadastro İl 
Müdürlüğü'nde 
yolsuzluk iddiaları 
üzerine başlatılan 
operasyonda gözaltı
na alınan 17'si 
kamu görevlisi 
toplam 25 kişi, 
tutuklanarak 
cezaevine, gönderildi. 
Antalya Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
koordinesinde 
20 Mart 2007 tari
hinde Antalya 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü

ekiplerince 
düzenlenen 
"Parsel" operas 
yonunda 45'i 
kamu görevlisi 
toplam 86 kişi 
gözaltına alınmıştı. 
Operasyon 
kapsamında 
gözaltına alınan 

şüphelilerden 
17'si kamu 
görevlisi toplam 
25 kişinin, "suç 
işlemek için örgüt 
kurmak, rüşvet 
yermek ve irtikap" 
suçlarından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildiği 
bildirildi.

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK IsliMalCaddesiBoraSoltakNo:3/BGEMLİK Tel:(0.224)513 96 83Fan: 513 35 95
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Ayken! İlköğretim Okulu’nda ‘Anne-Baba 
ve Çocuk İletişimi’ konulu seminer

Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’nda 
‘Anne-Baba ve 

Çocuk İletişimi’ 
konulu seminer 
düzenlendi. 
Velilere yönelik 
düzenlenen 
seminere, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitim 
Uzmanı Psikolojik 
Danışman ve 
Rehber Emel 
Baygöl konuşmacı 
olarak katıldı. 
Okul salonunda 
yapılan 
seminerde anne 
ve babaların 
çocukla iletişimin 
en sağlıklı . 
bir şekilde 
kurulabilmesi için 
Emel Baygöl 
tarafından eğitici 
bilgiler verilirken, 
sunum da 
gerçekleştirildi. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu

CHP; Emniyet 
Teşkilatının 162. kuruluş 

yıldönümünü kutladı

Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
seminere katılarak 
velileri bilgilendiren 
Emel Baygöl’e 
teşekkür ederek, 
çiçek verdi.
Veliler, seminerden 
sorira Emel 
Baygöl ile biraraya 
gelerek, sohbet 
etme fırsatı da 
buldular.

DYP’li hanımlardan anlamlı ziyaret
Seyfettin SEKERSÖZ 
5 Nisan Avukatlar 
Günü nedeniyle 
DYP Kadın 
Komisyonu üyeleri 
Adliye Binası içinde 
bulunan Avukatlar 
Odası’nı ziyaret 
ederek Baro 
Temsilcisi Avukat 
Ali Avcıoğlu'na 
tüm Avukatlar 
adına çiçek vererek 
Avukatlar 
Günü’nü kutladılar. 
Avukatlar odasında 
Avukatlarla bir süre 
sohbet eden DYP 
Kadın Kolları 
Başkanı Safiye 
Çevik ile yönetim 
kurulu üyeleri 
"Hukukun herkese 
gerekli" olduğunun 
altını çizdiler.
Hukuk deyince insan
ların kendi aralarında 
ve devletle olan 
münasebetlerini 
düzenleyen kurallar 
olarak düşündükleri
ni söyleyen Safiye 
Çevik, "Bir toplumun 
gelişmişliği, devletin 
demokratikleşmesi, 
hukuk kurallarının 
modernleşmesi ve 
evrenselliği modern

leşme ile ölçülür. 
İnsanlar hukuk ve 
hukuk kuralları. 
içinde özgürlüklerine 
sahiptir. Bu 
nedenle hukuk 
herkese lazımdır. 
Hukukun üstün
lüğüne ve bağımsı
zlığına herkesin özen 
göstermesi gerekir. 
Tüm hukukçuların 
hukuk haftalarını kut
lar, saygılar sunarız" 
şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
Türk Emniyet 
Teşkilatı’nın 162. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle yaptığı 
açıklamada, 
1845 tarihinin, Türk 
Emniyet Teşkilatı 
açısından önemli bir 
nokta olduğunu ve 
bu tarihe kadar zabı
ta olarak nitelenen 
teşkilatın; 10 Nisan 
1845'den itibaren 
polis adı altında 
hayata geçmiş ve 
Emniyet Teşkilatının 
kuruluş günü 
olarak kabul 
edildiğini söyledi. 
Akyürek açıklaması 
nı şöyle sürdürdü: 
"POLİS; bugün, 
Atatürk ilkeleri 
ışığında, özgür
lükçü, demokratik 
düzen içindç, millet 
olarak varlığımızın 
sürdürülmesi, yasa 
egemenliğinin ve 
halkın güvenliğinin 
sağlanması, sürdü 
rülmesi, halkımızın 
canının ve malının 
korunması, suç işle
meye yönelik davra 
nışların önlenmesi, 
suçluların yakala
narak adalete tesli
mi ve ilgili yasa ve 
yönetmeliklerin ken
disine verdiği diğer 
görevleri büyük bir 
gayretle yerine getir 
mektedir. Onlar; 
bildiğimizi sandığı 
mız ama görev

lerinin ağırlığının 
çok da farkında 
olmadığımız, 
gizli kahramanlar!.. 
Can güvenliği ve 
kişi dokunulmazlığı 
olmadan, bireyin 
huzurlu yaşamasını 
sürdürmesine imkan 
yoktur. Bu bilinç 
içerisinde hukuka 
ve insan haklarına 
saygılı ve herkesten 
önce uyan kişiler 
olarak öne çıka
cağınızdan 
Gelişmelere kayıtsız 
kalmamadan. İnsan
larımızın can güven
liğini korumak ve 
düzeni sağlamak 
gibi çok önemli olan 
görevinizi aksat
madan size duyulan 
güveni zedelemeden 
yerine getireceğiniz
den asla kuşkumuz 
yoktur. Türk 
Emniyet Teşkilatının 
Büyük Atamızın 
izinde, Cumhuri 
yetin ve Yasaların 
kalkanı olarak, çağ
daş, insan haklarına 
saygılı bir görev 
anlayışı içerisinde, 
sorumluluklarını 
yerine getirmeye 
devam edeceğine, 
İnanarak Türk 
Emniyet Teşkilatının 
162. kuruluş 
Yıldönümünü 
kutlar ülkemizin 
huzur ve güvenliği 
için şehit olan 
polislerimizi 
saygı şükran ve 
rahmetle anarız."

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

< EL KOYUN
< « j-k Avea, Telsim ve Turkcell 

hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

w www.tema.otg.lr

K^emlİk Körfez’ internette www.gernlikkorfezgazetesi.com

http://www.tema.otg.lr
http://www.gernlikkorfezgazetesi.com
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Yerel Gündem 21’den 
madde bağımlılığı ve 
okulda artan şiddet 

konulu konferans

ÖSYS’ye 1 milyon 775 bin 100 başvuru

Bursa’nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde Yerel 
Gündem 21 Kadın 
Çalışma Grubu 
tarafından ‘Madde 
Bağımlılığı ve 
Okulda artan şiddet’ 
konulu bir konferans 
düzenlendi.
Belediye düğün 
salonunda yapılan 

ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

konferansa Bursa 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürü Yesari 
Vural ve 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi 
Başhekim yardımcısı 
Uzman Dr. Halil 
İbrahim Süslü 
konuşmacı olarak 
katıldı

2007 Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) ile 
sınavsız geçişe 
toplam 1 milyon 775 
bin 100 öğrenci 
başvurdu. Başvuran 
Öğrencilerin 154 bin „ 
100'ünün “halen bir 
yükseköğretim kuru* 
munda okuyanlar” 
olduğu bildirildi. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı 
Prof.Dr. Ünal 
Yarımağan yaptığı 
yazılı açıklamada, 
2007 Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Sistemi'ne (ÖSYS) 
başvuruların 26 
Mart 2007 tarihi 
itibariyle son bul
duğunu kaydetti. 
1 milyon 775 bin

başvuru geçişten yararlanmak
Başvurular üzerindeki istediğini bildirdi, 
kontrollerin halen 154 bin
devam ettiği kayde
den Yarımağan'ın 
verdiği bilgilere göre, 
2007 ÖSYS 1 milyon 
775 bin 100 aday 
başvurdu. Başvuran 
adaylardan 1 milyon 
639 bin 800'ü ÖSS'ye 
girmek, 135 bin 300'ü 
ise yalnızca sınavsız 

memnuniyetsiz 
ÖSYM, başvuran 
adayların öğrenim 
durumlarına ilişkin 
dağılımı da açıkladı. 
2007 ÖSYS’ye başvu
ran adayların 801 bin 
200'ünün “son sınıf 
öğrencisi” olduğu 
kaydedilirken, başvu

ranlardan 693 bin 
400'ü de “mezun, 
daha önce yerleşmiş” 
konumdakiler.
154 bin 100 başvuru 
sahibi de “mem
nuniyetsizler” 
tanımlanan “halen 
bir yükseköğretim 
programında 
okuyanlar”dan 
oluşuyor. Geriye 
kalan başvuru sahip
lerinin öğrenim 
durumları ise şöyle: 
“-Bir yükseköğretim 
programından kaydı 
silinen: 50.400 
-Bir yükseköğretim 

programını bitiren: ■ 
39.600
Bir yükseköğretim 

programına yerleştir
ilen ama kayıt 
olmayan: 36.400

Yağışlı hava 
bugün yurdu 
terkediyor

Yurt genelinin bugün az 
bulutlu olması beklenirken, 
yağışlı hava yurdu 
terk edecek. 
Meteorolojik verilere 
göre, dün yurdun doğu 
bölgelerinde yağışlı 
hava görüldü.
Yağışlar yağmur ve 
sağanak, Doğu 
Anadolu'nun kuzey

doğusunda gece karla 
karışık yağmur şeklinde 
olacak. Hava sıcaklığı 
bugün batı 
bölgelerimizden 
başlamak üzere 1 ila 
3 derece artacak. 
Yağışlı hava bugün 
yurdu terk edecek. 
Bugün yurt 
geneli az bulutlu olacak

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 &

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

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
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Okulları TOKİ 
inşa edecek

Maliye’den “ödenek” tebliği

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
okulların Toplu 
Konut İdaresi 
(TOKİ) tarafından 
inşa edilmesi ve 
ödemelerin 
TOKl'ye yapılması 
konusunda 
görüşmeler 
yapıldığını belirtti. 
Açılış ve 
incelemelerde 
bulunmak üzere 
Mersin'de bulunan 
Çelik, "TOKİ, 
şimdiye kadar 
zaten toplu konut 
alanlarına sosyal 
donatı kapsamında 
bize kendi imkanları 
ölçüsünde 250 
okul yaptı. Ama 
yeni görüşmelerin 
sonucunda, eğer 
planlarımız hayata 
geçerse, okullar 
tamamen TOKİ 
tarafından bizim 
ihtiyaç duyduğumuz 
yerlere yapılacak. 
Biz de 5 yıl içinde 
TOKl'ye ödeme 
yapacağız. Bu yeni 
bir proje ve yeni bir 
formül" dedi.

■M k Mili
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

AK Parti iktidarı 
ile birlikte uygula
maya geçirilen 
Sosyal Bilimler 
Lisesinin 
büyükşehirlerle 
sınırlandırılacağını 
vurgulayan 
Bakan Çelik, 
bunun 10'uncusu- 
nun Mersin'de açıl
ması gerektiğini 
ifade etti. 
Açıklamasının 
ardından, 
Bakan Çelik, bir 
gazetecinin "YÖK 
Başkanı Erdoğan 
Teziç'in cumhur
başkanlığı ile 
ilgili açıklamaları 
hakkında ne 
düşünüyorsunuz?" 
şeklindeki 
sorusunu, 
"Doğrusu Sayın 
Teziç'in cumhur
başkanlığı ile ilgili 
açıklamalarını 
değerlendirmeye 
değer bulmuyorum. 
O bakımdan bu 
konu üzerinde 
konuşmaya gerek 
bile duymuyorum" 
diye yanıtladı.

Maliye Bakanlığı, 
2007 yılında 
idarelerin kullanacağı 
ödeneklerin finans
man programı kap
samında gerçekleş 
tirileceğini bildirdi. 
Ancak öngörülen 
dönemden önce 
ihtiyaç duyulan 
ödenekler konusunda 
da değişiklik 
yapılarak ihtiyaçların 
karşılanacağını 
bildirdi. Bütçedeki 
cari ve sermaye 
transferleri arasında 
ödenek aktarımı 
yapılmayacağı 
belirtilirken, zorunlu 
hallerde Maliye 
Bakanhğı'mn görüşü 
doğrultusunda 
aktarma yapılabile
ceği bildirildi.
Maliye Bakanlığı 2007 

Tarım w Köyişleri Bakanlığıma sözleşmeli persone
öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), Tarım ve 
Köyişleri Bakanlı 
ğı'ıîın sözleşmeli 
pozisyonlarına yer
leştirme yapmak 
amacıyla adaylardan 
tercih alınacağını 
bildirdi.
ÖSYM'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Tarım ve Köyiş 
leri Bakanhğı'nın 657 
sayılı Devlet Memur 
lan Kanununun 4/B

İklim Değişikliği 2007 raporu onaylandı
BM Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği 
Uzmanlar Grubu, 
130 ülkeden 2500'ün 
üzerinde bilim 
adamının katkısıyla 
6 yıllık bir çalışma 
sonucunda 
hazırlanan "İklim 
Değişikliği 2007" 
raporunu onayladı. 
Ortalama küresel

SATILIK
Manastır’da 

Zeytindalı Apartmam’nda 
150 m2 

Deniz Manzaları 
Kaloriferli Daire 

0.535 397 72 63

yılı merkezi yönetim 
bütçe uygulama 
tebliğini yayınladı. 
İdareler hizmetlerinin 
gerektirdiği harca
maları 2007 yılı har
cama ve ayrıntılı 
finansman programı 
kapsamında gerçek
leştirecek. Öngörülen 
dönemden önce kul
lanılacak ödenekler 
yine bu programlarda 

maddesine göre 
istihdam edilecek 
sözleşmeli pozisyon
larına yerleştirilmek 
isteyen adayların, 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı 
(KPSS)-2007/2 Tercih 
kılavuzunda yer alan 
lisans düzeyindeki 
söleşmeli pozisyon
lar için başvurmaları 
gerektiği belirtildi. 
Adaylar, yerleştirme 
için 9-16 Nisan 2007 
tarihleri arasında 

sıcaklığın 1,5 ila 
2,5 santigrat derece 
daha yükselmesi 
halinde bitki ve 
hayvan türlerinin 
yaklaşık yüzde 
20-30'unun yok 
olabileceği uyarısı 
yapılan raporda, 
küresel ısınmanın 
getireceği sıcak 
hava dalgalarının, 

değişiklik oluştur
mayacak şekilde 
değişiklik yapılarak • 
ihtiyaçlar karşılana 
cak. Aktarmaya getiri 
len sınırlamaları ve 
diğer yasalardaki 
benzeri hükümleri 
dikkate alarak, her 
tertibin yıl sonu 
ödenek ihtiyacını göz 
önünde bulundura 
rak, aktarma işlemini 

tercihlerini, internet 
üzerinden kendileri 
yapabilecekleri gibi, 
ÖSYM sınav yönetici
liklerine 3 YTL 
ödeyerek bu 
merkezler aracılığıyla 
da yapabilecek. 
Kılavuzda yer alan 
333 adet lisans 
düzeyindeki 4/B 
sözleşmeli pozisyon 
için tercihlerin 
yapılabileceği 
ÖSYM Sınav Merkezi 
Yöneticiliklerinin 

sellerin, kasırgaların, 
yangınların ve 
kuraklığın özellikle 
yoksulları çaresiz 
bırakacağı belirtildi. 
Raporda, küçük 
adaların yükselen 
denizler tarafından 
yutulacağı, 
kasırgaların artacağı, 
sahillerdeki 
erozyonun hayati 
altyapıyı, yerleşim 
birimlerini ve insan
ların yaşamını 
tehdit edeceği 
kaydedildi. BM 
Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği 
Uzmanlar Grubu, 
küresel İklim 
değişikliğiyle İlgili bir 
Önceki bilimsel kanıt 
incelemesini 2001 
yılında yapmıştı. 
Grup, bu yılın şubat 
ayı başındaki toplan
tısında ise fiziki 
bilimsel kanıtları 

gerçekleştirecek veya 
aktarma talebinde 
bulunacaklar.
ÖDENEĞİN SERBEST 
KALMASI 
Aktarma işleminin, 
yapılabilmesi için 
aktarılacak ödeneğin, 
işlemin yapıldığı tarih, 
itibariyle kullanılabilir 
durumda olması gere 
kiyor. Ödenek ekle
nen tertipten düşme 
yapılamayacağı için 
idareler bu yönde 
aktarma işlemi yapa
mayacağı gibi aktar
ma talebinde de 
bulunmayacak. Her 
türlü ilave ödenek 
ihtiyacında, öncelikle 
idarenin tasarrufu 
mümkün olan tertip
lerinden aktarma 
yapılmak suretiyle 
karşılanacak.

adresleri," 
www.osym.gov.tr" 
adresinde yayın
lanacak. Sözleşmeli 
pozisyonlara başvuru 
yapabilmek için, 10- 
11 Temmuz 2004 tari
hinde yapılan 2004- 
KPSS veya 1-02 
Temmuz 2006 tari
hinde yapılan 2006- 
KPSS/1'e girilmiş ve 
bu sınavların en az 
birinden KPSSP3 
puanının alınmış 
olması gerekiyor.

değerlendirerek, 
19'ncu yüzyıldan 
bu yana ortalama 
küresel sıcaklığın 
0,76 santigrat 
derece arttığını 
bildirmişti.Bu yüzyıl
da ise sıcaklıkların 
1,1 ila 6,4 santigrat 
derece artacağını 
belirten Grup, 
küresel ısınmaya 
insanların geden 
olduğunun 
anlaşıldığını 
dile getirdi.
Bu arada BM 
Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği 
Uzmanlar Grubu'nun 
Brüksel'de hafta

* başından bu 
yana süren toplan
tısında bazı ülkelerin 
taslak rapordaki 
İfadeleri yumuşat
maya çalışması, 
bilim adamlarının 
tepkisini çekti

http://www.osym.gov.tr
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Bursa’da polis araç ve gereçleri sergisi
Polis Haftası 
Bursa’da çeşitli etkin
liklerle kutlanıyor. 
Hafta münasebetiyle 
açılan iki sergide 
Bursa’da polis teşki
latının sahip oldıTğu 
teknoloji ile geçmişi 
gözler önüne serildi. 
Başkan Şahin, polis 
teşkilatının kuruluşu
nun 162. yıl dönümü 
sebebiyle, Ressam 
Şefik Bursah Sanat 
Galerisi’nde düzenle
nen polis araç gereç
leri sergisinin açılışın
da yaptığı konuşma
da, Türk polisinin 
görevinin yanı sıra 
toplumdaki sosyal 
konumunun da önem
li olduğunu belirtti. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
içinde, yaşayanların 
mutlu olacakları bir 
Bursa oluşturmak için 
yatırımlara ara verme
den devam ettiklerini 
ifade eden Başkan 
Şahin, “Biz kentin 
fiziki ihtiyaçlarına 
cevap veriyoruz.
Ancak kentte 

yaşayanların, huzuru 
■Çin güvenlik çok 
önemlidir. Bu açıdan 
polis teşkilatının bilgi 
birikimi, araçları ve 
kullandığı teknolojiler 
de çağın gereklerine 
uygun olmalıdır. 
Polis teşkilatının 
gücü, halkın huzuru 
ve güvenliği ile eş 
değerdir” dedi. 
Bursa Emniyet 
Müdürü Tahsir Demir 
ise, halkın desteğinin 
polis teşkilatının en 
büyük gücü ve 
manevi değeri 
olduğunu söyledi. 
Kamu hakimiyetini 
güvenli kılmak için 
çalıştıklarını ifade 
eden Demir, polis 
teşkilatının 162 yıldır 
canını ve malı hiçe 
sayarak halkın huzuru 
için gece gündüz 
görevinin başında 
olduğunu vurguladı. 
Bursa Vali Yardımcısı 
Ali Rıza Çalışır da, 
halkın güvenliğinin en 
önemli garantisi olan ' 
polis teşkilatının 
gücünün, gerek

teçhizat açısından 
gerekse bilgi 
donanımı açısından 
sürekli yenilenmesi 
gerektiğinin altını 
çizdi. Türk polisinin 
bu yenilenmeyi çok 
yerinde birşekilde 
gerçekleştirdiğini vur
gulayan Çalışır, bu 
gelişimin vatandaşın 
daha güvenli bir 
yaşam sürdürmesine 
de etki ettiğini sözler
ine ekledi.
Konuşmaların ardın
dan, Başkan Şahin, 
Emniyet Müdürü 
Demir ve Vali

Yardımcısı Çalışır, 
polis sergisinin 
açılışını gerçekleştir
di. Sergiyi gezen 
Başkan Şahin ve 
beraberindeki heyet, 
polis teşkilatının kul
landığı araç gereçler
le ilgili bilgi de aldı. 
Bu arada Başkan 
Şahin ve diğer 
konuklara parmak 
izi kimliği verildi. 
Ressam Şefik 
Bürsalı Sanat 
Galerisi’nde açılan 
sergi 10 Nisan Salı 
gününe kadar 
gezilebilecek.

Hırsızlık olaylarına 
DNA testti çözüm
Kars Cumhuriyet 
Savcısı Osman 
Çabuk, Türkiye'de 
bir ilki gerçekleştim 
rek, çalınan hayvan
ların kime ait oldu 
ğunu DNA testiyle 
çözdü. Kars merkeze 
bağlı Mezra köyün
den Kenan Balante 
kin ve kardeşleri 
geçen yıl savcılığa ■ 
başvurarak, 23 Eylül 
gecesi saat 01.00 
sıralarında kendileri 
ne ait ahırın kapısı, 
nın levyeyle 
kırıldığını ve 8 buza
ğının çalındığını 
bildirdi. Bunun üzer
ine Kars Cumhuriyet 
Savcılı ğı'nın tali
matıyla harekete 
geçen güvenlik güç
leri, çalınan buza
ğılardan 2'sini 
Ardahan'ın 
Bayramoğlu ile Göle 
ilçesinin Molla 
Haşan köyünde 
buldu.
Olayla ilgili olarak 
gözaltına alınan Ali 
Kalkan ve Tuncel

Kılıç, tutuklanarak 
cezaevine konuldu. 
Tutuklu zanlıların 
hayvanların kendile 
rine ait olduğunu 
ileri sürmesi üzerine 
hayvanlar, olay 
çözülünceye kadar 
Ardahan'da yediem
ine teslim edildi. 
Karşılıklı iddia 
devam ederken, 4 ay 
önce Kars'a atanan 
Cumhuriyet Savcısı 
Osman Çabuk olaya 
el koydu. Balantekin 
kardeşler, çalınan 
hayvanları daha 
önce Ardahan'ın 
Posof ilçesine bağlı 
Türkgözü köyünde 
ikamet eden Zakir 
Yılmaz'dan aldık
larını söyledi. Hay 
vanlann gerçekte 
kime ait olduğunun 
tespitinde DNA testi 
uygulanması için 
birçok yeri ara yan 
Savcı Çabuk'a, şu 
ana kadar hayvanlar 
üzerinde böyle bir 

' test uygulanmadığı 
yanıtı geldi.

3

I

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

TAPU TAKIP İŞLERİ YAPILIR

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İCİNBİZİARAYINIZ
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 m2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 0:4 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

Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macıde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

t Tüketici kredilerinde artış sürüyor
Bankaların 30 Mart 
itibariyle tüketici kre
disi alacakları 536.4 
milyon YTL artarak 
48.5 milyar YTL'ye 
çıktı. Tüketicilerin 
bankalara olan borcu 
ise 1 milyar 73 mily
on YTL artarak 69.8 
milyar YTL oldu. 
Merkez Bankası'nın 
verilerinden yararla
narak ANKA'nın yap
tığı hesaplamaya 
göre, konut kredisi 
alacakları 191 milyon 
YTL'lik artışla 23.3 
milyar YTL’ye ulaştı. 
Taşıt kredilerinin 7 
bin YTL artarak 5.9 
milyar YTL'ye olduğu 
söz konusu bir haf
talık dönemde, diğer 
tüketici kredileri ise 
247.6 milyon YTL * 
artarak 19 milyar 228

milyon YTL'ye 
çıktı.Tüketicilerin 
bankalara olan kredi 
kartı borçları ise t 
geçen hafta 537 
milyon YTL'lik artışla 
21 milyar 367 milyon 
YTL'ye yükseldi.
Tüketicilerin 
bankalara olan kredi 
kartı borçlarının 21.3 
milyar YTL'sinin YTL 
cinsinden olduğu 
belirlendi. Bunun 8.8 
milyar YTL sini tak

sitli, 12.5 milyar 
YTL'sini de taksitsiz 
oluşturuyor.
Tüketicilerin bankalar 
olan kredi kartı 
borçlarının 49.3 
milyon YTL'sini 
yabancı para 
cinsinden olduğu 
belirlendi. Yabancı 
para cinsinden kredi 
kartı borçlarında bir 
önceki haftaya göre 
507 YTL artış 
yaşandı.

SATILIK
Deniz motoru

150 bg. tekne 5,80 mt. römork 
ile beraber satılıktır.

MüracaatTel:211 4680-81
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Pompaları ödeme- 
kaydedici cihazlara 
bağlanan istasyon
larda elle plaka 
bilgisi girilmesinin 
gecikmelere yol 
açması ve cihazlara 
farklı plaka bilgileri 
nin girilmesi üzerine 
Maliye Bakanlığı 
harekete geçti. Plaka 
bilgilerinin otomatik 
kaydedil mesi için 
“taşıt kimlik birimi” 
zorunluluğu getirildi. 
Bu düzenlemeye 
uyma yan firmalar, 
yetkili servisler ile 
akarya kıt istasyonu 
işletmecileri ve taşıt
larına kimlik birimi 
takmayan taşıt 
sahiplerine ceza 
kesilecek.
Maliye Bakanlığı, 
akaryakıt pompaları 
(LPG dahil) ödeme 
kaydedici cihazlara 
bağlanan istasyon
larda, taşıtlar, 
pompalar ve ödeme 
kaydedici cihazlara 
takılacak ve kul
lanılacak ünitelere 
ilişkin esasları 
belirledi. Pompaları 
ödeme kaydedici 
cihazlara bağlanan 
istasyonlarda elle 
plaka bilgisi girilme 
sinin gecikmelere yol 
açtığı ve cihaz lara 
farklı plaka bilgisi 
girildiği bildirildi. 
Taşıtın plaka bil

gisinin pompalara 
bağlı ödeme 
kaydedici cihazlara 
otomatik olarak 
kaydedilmesini 
sağlamak üzere, 
“taşıt kimlik birimi” 
takılması, pompa 
ların ve ödeme kay 
dedici cihazların bu 
birimlerle iletişimi 
sağlayacak ünitelerle 
teçhiz edilmesi ve 
kullanılması zorunlu
luğu getirildi.
TAŞIT KİMLİK BİRİMİ 
Karayolları Trafik 
Kanunu'na göre, 
taşıta ait plaka nu 
marası gibi bilgileri 
hafızasında muhafa 
za eden ve bu bilgi
lerin akaryakıt alımı 
sırasında pompalara 
bağlı ödeme kayde 
dici cihazlara otoma 
tik olarak iletilmesine 
imkan sağlayan ciha
zlar olduğu kaydedil
di. Sistem, akaryakıt 
alımı sıra sında bilgi
leri öde me kaydedici 
cihaza ileten ünitenin 
(okuyucunun) taşıt 
kimlik birimine yak- 
laştırılmasıyla çalış
maya başlayacak ve 
taşıt kimlik birimin 
de programlı bilgiler, 
sistemin unsurunu 
oluşturan cihazlar 

. vasıtasıyla otomatik 
olarak ödeme 
kaydedici cihaza 
aktarılacak.

ELEMAN ARANI YO SATILIK DEVRE MÜLK

rnTTpnHB ABONE OLDUNUZ MU?
I MÖrİ ABONE OLUN

MM «OmlOk »tVASİ CAZETE MM OKUYUN OKUTUN

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFÖR ARANMAKTADIR. 
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ 

Tel: 514 78 77

İHLASARMUTLUTATİLKÖYÜ’NDE 
16-30 MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR
GSM 10 533 340 41 41

PAZARLAMA 
ELEMANI ARANIYOR

Ehliyetli 
Askerliğini yapmış 
30 yaşını aşmamış 

Lise mezunu 
Halkla İlişkileri kuvvetli olan 

PAZARLAMA ELEMANI 
alınacaktır.

ORSA DEKORASYON 
Eşref Dinçer Mah. Yeni Pazar 

Cad. No : 11/ GEMLİK
Tel : (0.224) 513 01 57 
GSM : (0.542) 655 11 72

ELEMANABANIYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ 

Müracaat Tel: 
0.535 354 19 95

KİRALIK ARAÇ

GdNlâK veya fiYLIK 
fiRfiÇ İHTİYfiCINIZ İÇİN 
BİZİ fiRRYIN.
AİİÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.539401 89 60

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Hafta sonu Gemlik’te spor

SİLİKLER(ELİKLERİ 
" v&r» ı ÇELİKLER

SI ter

ÖZ KARAüENİZSPOR maçlarını Orhangazi Göl Tesislerinde yapacak

S

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör 
kümede mücadele 
eden takımlarımızdan 
Gemlikspor, bu 
haftayı boş 
geçirirken diğer 
takımlarımızdan 
Umurspor ile 
Kumla Belediyespor 
deplasmanda 
puan arayacaklar. 
İKİNCİ KÜME 
BAŞLIYOR 
Öte yandan Bursa 

' İkinci Amatör küme 
bu hafta start alırken 
ilçemizi temsil 
eden Kurşunlu 
Belediyespor ve 
Körfezspor kendi 
sahalarında ilk

maçlarına çıkacaklar. 
Geçtiğimiz yıl 
yaşanan tatsız olaylar 
nedeniyle saha 
kapatma cezası alan 
Öz Karadenizspor 
ise maçlarını 
Orhangazi Göl 
Tesislerinde yapacak. 
26 NİSAN 2007 
CUMARTESİ 
Bugün İlçe Atatürk 
stadında tek maç » 
oynanacak. Kurşunlu 
Belediyespor 
ile Yenişehir 
Yolörenspor arasın
daki mücadelenin 
başlama saati 15.30. 
27 NİSAN 2007 
PAZAR 
Pazar günü ilçe

Atatürk stadında 
Körfezspor ile İznik 
Boyahcaspor arasın
daki maçın başlama 
saati 15.30.
Öte yandan yine 
Pazar günü 
deplasmanda 
Umurspor MKP 
Akarspor sahasında 
Lalaşahinspor 
ile saat 15.30 da 
karşılaşırken diğer 
temsilcimiz Kumla 
Belediyespor ise yine 
deplasmanda 
İnegöl Doğanspor 
ile karşılaşacak.. 
İnegöl Çim sahada 
oynanacak maçın 
başlama saati 
15.30.

Bursaspor, Ankara’ya 
galibiyet için gidiyor

Bursaspor Teknik 
Direktörü Engin İpek 
oğlu, Konyaspor 
maçında önemli bir 
galibiyet aldıklarını, 
Ankaraspor'u da 
deplasmanda yene 
rek 3 puan serisini 
sürdürmek istedik
lerini söyledi. 
Antrenmanın önce 
sinde bir basın top 
lantısı düzenleyen 
Ipekoğlu, Ankara 
spor'un, çok iyi 
ayağa' pas yapan, 
süratli oyunculardan 
kurulu iyi bir takım 
olduğunu hatır
latarak, "işimiz kolay 
değil. Ancak biz de 
ligin iyi takımların
dan biriyiz. Ankara 
ya galibiyet için 
gidiyoruz. Alaca 
ğımız galibiyetle 39 
puana ulaşıp sezon 
başı belirlediğimiz 40 
puan hedefine çok 
yaklaşmış olacağız" 

dedi. Ipekoğlu, bir 
gazetecinin, Bursa 
spor'un başkent 
takımlarına karşı 
şanslı olmadığını ve 
bu sezon henüz gali
biyetle tanışamadı 
ğım hatırlatması 
ürerine, "Umarım bu 
hafta galip geliriz. 
Her şeyin bir ilki var 
dır" karşılığını yaptı. 
"40 puana ulaştıktan 
sonra genç oyuncu
lara, daha fazla şans 
vermeyi düşünüyor 
musunuz" sorusuna 
ise Ipekoğlu, "Tabii 
bunu hep düşünü 
yoruz ama mevcut 
kadro içindeki genç
lerin sakatlıkları 
sürüyor. Serkan 
Kurtuluş'un sakatlığı 
iyileşti, bu hafta 
topla çalışmalara 
başladı. Ancak 
Sercan Yıldırım 
maalesef sezonu 
kapattı.” dedi.

Bursasporlu futbolcular Pancu ve 
Serkan taraftar forması imzaladı

Bursasporlu 
Futbolcular Fatih 
Serkan Kurtuluş ve 
Daniel Gabriel Pancu, 
Bursa'da Carrefour 
Alışveriş Merkezi'nde 
Taraftar Formalarını 
İmzaladı, 
Bursasporlu futbol
cular Fatih Serkan

ŞEMİÎK SİNEMA GÜNLÜĞÜ ■
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı Seanslar
ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU VE FARECİK 12.00 -16.15 (CUMARTESİ * PAZAR)
KÜÇÜK KIYAMET 12.00 - 14.00 * 16.30 - 20.45
BİR İHTİMAL DAHA VAR 14.15 * 18.15 - 20.30 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI
ONSEKİZLER TAKIMI SEANSLAR 12.00 ■ 14.00 ■ 16.00 - 18.00 - 20.00 (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

Kurtuluş ve Daniel 
Gabriel Pancu, 
Bursa'da Carrefour 
Alışveriş Merkezi'nde 
taraftar formalarını . 7 
imzaladı.
Nilüfer İlçesi 
Carrefour Alışveriş 
Merkezi Bursastore 
standında gerçek

leşen imza gününe, 
çok sayıda taraftar 
katıldı.
Bursastore'den alış 
veriş yapan taraftar
lar, Pancu ve Serkan 
Kurtuluş'la sohbet 
etti. İmza gününde 
taraftarların kuyruk 
öluşturması dikkat 

çekti. Bu arada 
Pancu, 
Bursastore'den 
kendisine bir adet 
kep, kaşkol ve çocuk 
forması satın aldı. 
Alış veriş merkezinde 
bir saat kalan futbol
cular daha sonra 
buradan ayrıldı.
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er gun iki bardak su
kanser riskini azaltıyor
Diyetisyen Aysen 

•Arıcan, kanser 
oluşumunun yüzde 
30'unun yanlış 
beslenme alışkanlık
ları, çevre, çeşitli 
kimyasallar ve sigara 
gibi dış faktörlerden 
kaynaklandığını 
belirterek, her gün 
iki bardak süt tüketi
minin kanser riskini 
azaltacağını söyledi. 
Arıcan, Kanser 
Haftası nedeniyle 
yaptığı açıklamada, 
kansere karşı dengeli 
beslenmede sütün 
vazgeçilmez bir 
unsur olduğunu 
belirtti. Beslenme 
konusunda yapılan 
hataların, yetersiz ve 
dengesiz beslen
menin pek çok 
hastalığın önemli 
nedenlerinden biri 
olarak öne çıktığını 
vurgulayan Arıcan, 
son dönemde yapılan 
bilimsel çalışmalarda, 
kalsiyum aliminin 
bazı kanser tür
lerinde riski azaltıcı 
rolü olduğu sap
tandığını hatırlattı. 
Yapılan bilimsel 
araştırmaların süt 
tüketimi ile prostat 
kanseri, bağırsak 
kanseri, rahim 
kanseri, mesane 

I

kanseri gibi toplum
da sık görülen 
kanser türleri arasın
da doğrudan bir ilişki 
olduğunu ortaya 
koyduğunu belirten 
Arıcan şunları 
söyledi:“Süt, başta 
kalsiyum olmak 
üzere, içerdiği pro
tein, fosfor, B grubu 
vitaminleri, sfingolip- 
itler ve diğer 
bileşikleri sayesinde 
kanser oluşumunu 
engelleyebiliyor.
Sütün yüzde 87.5'i 
su, yüzde 3.5’i ise 
mineraldir. İçerdiği 
minerallerin 
kanser oluşumunu 
engellediğine dair 
önemli çalışmalar 
mevcuttur. Süt bağır
sak kanserini önlem
eye özellikle yardımcı 
oluyor. Yapılan bir 
çalışmada günde 2 
bardak süt içen 
bireylerde barsak 
kanserlerine pek 
rastlanmadığı ortaya 
konulmuştur." 
Kanser türleri 
bölgelere göre 
değişiklik gösteriyor 
Arıcan, Türkiye'de 
görülen kanser tür
lerinin de bölgelere 
göre değişiklik 
gösterebildiğine 
dikkat çekti.

Çocuklarda sinsi hastalık 
tiroid bezi tembelliği

Gizli tiroid bezi tem
belliği takip edilmesi 
gereken sinsi bir 
hastalık 
Çocuklarda kon
santrasyon bozuk
luğu, başarılı ders
lerinde gerileme 
varsa ya da 
gelişmesinde 
yavaşlama gözlüyor
sanız, ihmal etmeden 
mutlaka bir uzmana 
başvurulması 
gerekiyor.
Yapılan araştırmalar, 
bunun sebebinin 
"gizli tiroid bezi 
tembelliği" olabile
ceğini gösteriyor. 
Ufuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Endokrinoloji 
Bölümünden Doç. 
Dr. Ayça Törel Ergür, 
gizli tiroid bezi tem
belliğinin, çocuklar
da özellikle boy ve 
kiloda etkisi 
olduğunu belirterek, 
"Eğer bir çocukta 
boy persantilinde 
düşme varsa, obe 
ziteye doğru kilo 
almaya doğru eğilim 

varsa, çocukta 
anksiyete, depresyon 
belirtisi varsa, kan 
yağları özellikle 
kötü kolesterolde de 
yükselme varsa 
düşük doz RT4 
tedavisinin başlan
masını ve takip 
edilmesini 
öneriyorum." dedi. 
Troid bezinin 
yavaşlamasına 
"hipotroidi" deniyor. 
Bu hastalığın form
larından biri olan 
gizli tiroid bezi 
tembelliği ise takip 
edilmesi gereken 
sinsi bir tür.
Tedavi edilmediğinde 
yaşam kalitesini 
düşürüyor ve 
tedavisi daha zor 
hastalıklara yol 
açabiliyor. Doç. Dr. 
Ergür, "Erişkinlerde 
ise bir kardiyo 
vasküler risk fak
törüdür. Çünkü lipit
leri yükseltecektir 
zamanla erken kalp 
anormalliklerine 
neden olabilir." 
diye konuştu.

Çocuklaım beyinlerini beslem'ıyofuz
Marmara Üniversitesi 
Sağlık Eğitimi Fakül 
tesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. M. Emel 
Alphan, yanlış beslen 
me alışkanlarının art
tığını belirterek, "Bey 
nin beslenmesi ihmal 
edildiği için son yıl
larda zihinsel engelli 
çocukların sayısında 
artış var" dedi.
Prof. Dr. Alphan, 
otizm, disieksi, down 
sendromu ve hiper- 
aktivite gibi genetik 
hastalıkların son yıl
larda dünyada ve 
ülkemizde hızlı bir 
artış gösterdiğini 
kaydetti.
Ülkemizdeki 7 milyon 
800 bin engellinin 
yüzde 21'ini zihinsel 
engellilerin oluştur
duğunu ifade eden 
Alphan, şunları kay
detti: "Aslında bizim 
genetiğimizde son 20 
yıldır herhangi bir 
değişiklik olmadı. 
Değişen, çevresel 
faktörlerden birisi 
olan beslenme. Son 
yüzyılda yapılan bes 
lenme önerileri fizik
sel büyüme ve pro
teinle ilişkili. Biz pro
teinli besinlerin alın
masına özen göster
dik, fakat esas olan

I beynin beslenmesi. 
Beynin beslenmesi 
ihmal edildiği için 
son yıllarda zihinsel 
engelli çocukların 
sayısında artış var. 
Modern ülkelerin 
çoğunda, insanlar 

daha fazla yiyor ama 
iyi beslenemiyorlar. 
Bu değişiklik, besin
leri üretip, tüketirken 
besinlerde oluştur
duğumuz bazı besin 
öğelerindeki kayıplar 
nedeniyle 'tip B’ mal- 
nütrisyonu (beslen
me yetersizliği) oluş
masına neden oldu." 
"Çocuklarımızı Hatalı 
Besliyoruz" 
"Rafine edilmiş, tüke
time hazır, sebze ve 
meyvelerden yoksun 
bir gıdayla besledi 
ğimiz çocuklarımızı 
fiziksel risklere sok
tuğumuzu artık itiraf 
etmeliyiz" diyen Prof. 
Dr. Emel Alphan, 
şöyle devam etti: 
"Beslenmede yap
tığımız bu yanlışlarla 
oluşan hasar, çocuk
ların davranışlarını, 
öğrenme kapa
sitelerini ve ruhsal 
durumlarını olumsuz 
etkiliyor. Uygun 
beslenme; beynin, 
vücudun gelişimi ve 
beyin ile vücuttaki 
hücrelerin yapımı, 
yakıtı ve yenilenmesi 
için gereklidir. İhtiy
acımız olan 50 besin 
öğesini besinlerimi
zle sağlamak zorun
dayız. Bu besin 
öğeleri; vitaminler, 
mineraller, elzem 
(omega-3 ve omega- 
6) yağ asitleridir. 
Ne yazık ki modern 
diyetler, bu besin 
öğelerinin pek çoğun 
dan yoksundur."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE

M

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ÜLÂŞIm
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
513 35 71

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

TAKSİLER

TEKAnza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi 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 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92

İlçe Tanm Müd. '513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

61318 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
517 33 94

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
613 24 32

613 45 21-122
613 45 21 -115

613 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 10 79
513 30 33
513 14 25

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37

Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00

BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

7 Nisan 2007 Cumartesi 
OZAN ECZANESİ 
8 Nisan 2007 Pazar 
ENGİN ECZANESİ
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Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2717 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Başkan Şahin’den Senfoniye müjde
Bursa Devlet Senfoni 
Orkestrasının yeni 
seçilen müdürü ve 
yönetim kurulu üyeleri 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’i ziyaret etti. 
Devlet Senfoni Orkestrası 
Müdürü Sibel Ayhan, 
Büyükşehir Belediyesi ile 
bugüne kadar kol kola 
yürütülen çalışmaların 
yeni yönetim döneminde 
artarak devam edeceğini 
dile getirdi. Bir dönem 
yanlış anlaşılmalardan 
yaşanan diyalog kopuk
luğunun ortadan kalktığını 
ifade eden Ayhan, 
“Devlet Senfoni 
Orkestrası olarak 
Bursa’nın sanat hayatında 
önemli bir yere sahip 
olduğumuzu düşünüyo
rum. Bu fikirden hareketle 
Büyükşehir Belediyesi 
ile yapılacak ortak 
çalışmalarla daha sık 
BursalIlara konserler 
vermek, senfoni zevkini 
yaşatmak istiyoruz. 
Böylece kentteki kültür 
ve sanat gelişimine bir 
nebze de olsa katkı 
sağlayacağımıza 
inanıyoruz” dedi. 
Kendisini ziyaret eden 
sanatçılara Merinos’ta 
inşaatı devam eden 
Atatürk Kongre ve Kültür

Merkezi’nde senfoni 
için yer ayırdıklarının 
müjdesini veren Şahin, 
“İnsanların fiziki 
ihtiyaçlarının yanı sıra 
psikolojik ve sosyolojik 
ihtiyaçlarına cevap ver
mek de belediye olarak 
bizim görevlerimiz 
arasında. Bunu ancak 
müzisyenlerle, tiyatro 
gruplarıyla ya da sanatın 
farklı alanlarındaki temsil
cileriyle kuracağımız 
işbirlikleriyle sağlayabili
riz. Çünkü bizim için 
sanatın her dalının ayrı bir 
önemi var. Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde de 
ayrı bir yeri var” şeklinde 
konuştu. Başkan Şahin, 
Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nin sahnesinin 

dahi senfoni orkestranın 
enstrümanlarını rahatça 
yerleştirebilecekleri şek
ilde düzenlendiğinin altını 
çizdi. Başkan Şahin, ayrı
ca Uluslararası Bursa 
Festivali’nin hazırlıklarının 
devam ettiğini, bu yılkı 
açılışının her zaman 
olduğu gibi Devlet 
Senfoni Orkestrası 
konseri ile yapmayı 
düşündüklerini 
sözlerine ekledi.
Devlet Senfoni Orkestrası 
Müdürü Sibel Ayhan ise 
Merinos’ta kendilerine 
yer tahsisi ile ilgili 
açıklamasından duyduğu 
memnuniyeti dile getir
erek, desteklerinden 
ötürü Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin’e teşekkür etti.

Kadın Filmleri Festivalimde 
149 film gösterilecek

Uçan Süpürge Kadın Film 
leri Festivali, bu yıl 10-20 
Mayıs günleri arasında 
seyirciyle buluşacak. 
Festival kapsamında 34 
ülkeden 137 kadın yönet
menin toplam 149 filmi 
izlenime sunulacak. 
10. Uçan Süpürge Ulusla 
rarası Kadın Filmleri Festi 
vali, yine dünyanın dört 
köşesinden kadın filmleriy 
le seyirciyi selamlamaya 
hazırlanıyor.
Uçan Süpürge Onur 
Ödülüne bu yıl ünlü sine
ma sanatçısı Müjde Ar 
değer bulundu.
Festival kapsamındaki 
"Sinemamız" bölümünde 
Müjde Ar'ın başrolünü 
oynadığı 4 film yer alıyor. 
Festival kapsamındaki 
Bilge Olgaç Başarı Ödül
leri ise, bu yıl seslendirme 
sanatçısı Nevin Akkaya ile 
Saniye Hün ve oyuncu 
Güler Ökten'e verilecek. 
Festival çerçevesindeki 
"Bir Ülke" bölümünün bu 
y ilki konuğu Macaristan 
olacak.
"İtalya'nın Çılgını: Lina 
Vertmüller" adlı bölümde 
de Oscar ödülü kazanan 

ilk kadın yönetmen olan 
Vertmüller'in daha önce 
çoğu Türkiye'de gösterim 
şansı bulamamış 6 filmi 
izleyiciyle buluşacak. 
"Hindistan'ın Bağımsızı: 
Aparna Sen" isimli 
bölümde de Hindistan'ın 
"paralel sinema" olarak 
adlandırılan bağımsız 
sinemasının en önemli 
temsilcilerinden biri olan 
Aparna Sen'in filmleri 
sunulacak.
"Balkanların Sessiz 
Çığlığı: Binka Jeljazkova” 
bölümü ise ülkesi Bulga 
ristan'da kadın sinemacı 
ların öncülerinden olan 
Jeljazkova'nın sıradışı 
sinema serüvenini 2 filmle 
gözler önüne serecek. 
Festivalde her yıl yer alan 
bölümlerden olan "Her 
Biri Ayrı Renk", dünyanın 
dört köşesinden kadın 
yönetmenlerin son birkaç 
yıl içinde çektikleri filmleri 
Başkent seyircisiyle 
buluşturuyor. Bu gösterim 
kapsamındaki 14 filmden 
biri, Uluslararası Film 
Eleştirmenleri Birliği 
(FIPRESCI) Jürisi'nin 
ödülünü kazanacak.

UMURBEY BE1EDİYE DÜĞÜN 5AIÖN1AR1 
GEMIİK'TE BİR İIKİ GERÇEK1EŞTİRİY0R.

/s»Hmıııi;MviM 
^tuıiuffiramıi

plimin»

^HonMinoııgııoHmu

Umurbey Belediyesi tartından" BİZ MUZ" sloganı ile 
4000 N2 arsa üzerine 1550 M2 inşaa edilen muhteşem salonun 

GEMLİK'TE EŞİ BENZERİ OEM HİZMET KALİTESİ ile 
İŞLETMEKTENGURURDUYUYORUZ.

Tanınmış en büyük otellerdeki 
muhteşem balo salonlarını aratmayacak nitelikte 

i kalite ve hizmet standartlan ile karşınızdayız.

6oo KİŞİLİK ORGANİZASYONUMA

I0 YTL

HARA SONU

YERİNE 2.500.00 YTL

HARA İÇİ

YERİNE 2.000.00 YTL
SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 

AYRICA
400 KİMİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

£âLersin süren
İnşaat - Zeytincilik Ltd. Ştl.

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97 

www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr


BURSA'Vfi GİTW1€NİZ€ G€fi€K KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ 
Bilgisayar ile benzin 
ve LPG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar 
tarafından istasyonumuzda 

yapılmaya başladı
Yalova Yolu Özdilek karşısı 
Tel : 513 14 25 GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
9 Nisan 2007 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetcsi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

KÖRFEZ AV
BALIKÇILIK MALZEMELERİ 
TOPTAN & PERAKENDE 
KARA AVCIUĞI MALZEMELERİ 
VE TABANCA MERMİSİ 
(RUHSATLI) SATIŞLARIYLA .W 
HİZMETİNİZE AÇILDI 
Bülent ve Numan Dursun
Semerciler Yokuşu 19/A GEMLİK 
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 48

Osman Gazi Feribotu 21 Nisan’da Bursa’ya geliyor

Güzelyah-lstanbul 75 dakika
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı
Kaçan fırsatlar

Manşet haberimizde okuduğunuz gibi Bursa 
İstanbul arası Güzelyalı semtine yapılan Feribot 
İskelesi ile 75 dakikaya inecek..

İstanbul Belediyesi Deniz İşletmesi İDO ile 
yapılan anlaşma ile bu hat üzerinde düzenli feri* 
bot seferleri düzenlenecek.

Bu geleneksel Bursa İstanbul arası deniz taşı
macılığının yapıldığı Yalova’yı öldürecek demek
tir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avustralya’ 
dan aldığı bin 200 yolcu, 225 araç kapasiteli feri
botu 21 Nisan’dan itibaren hatta çalıştıracak.

Bir İkincisi ise, birkaç ay sonra gelecekmiş.
Osman Bey ve Orhan Bey adlarını verdikleri 

feribotların çalışmaya başlaması demek, 
Güzelyalı Beldesinin gelişmesi demektir.

BursalI işadamı veya Istanbulla bağlantısı 
olanlar, kısa olan ve deniz içinde konforu bulu
nan bu hattı tercih edecektir.

Gemlik bölgenin en güzel limanı olmasına 
karşın, Güzelyalı’ya göre daha içeride kaldığın
dan Feribot işletmeciliği bir türlü tutturamadı.

İDO’nun feribotu zararına gelip gidiyor.
İstanbul’un karayolu ile olan bağlantısının zor 

olduğu dönemlerde, 1960’h yıllarda hatta 1970 
lere kadar, Deniz Yolları İşletmesi, Gemlik’e haf
tada 4 sefer yolcu gemisi çalıştırırdı.

Sah, Çarşamba sabahı, Cuma ve Pazar günleri 
yapılırdı bu seferler..

Deniz Yollarını sattılar.
Bu seferler de karayolu üzerinden yapıldı 

uzun yıllar.
Yalova iskelesi nedeniyle gelişti, İl oldu.
Şimdi Güzelyalı İskelesi ile Yalova’da bitiriyor. 

Ama insanlar İstanbul’a daha rahat gidip gele- 
I çekler. Gemlik bundan nasibini alamayacak.

Bursa - İstanbul arasını 
75 dakikaya indirecek olan hızlı 
feribot seferlerinin yapılacağı 
Osman Gazi Gemisini Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan 21 Nisan 
2007 tarihinde İstanbul’dan 
Bursa’ya getirecek. Bursa Büyük 
şehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
ile biraraya gelerek programı 
belirledi. Osman Gazi Feribotu, 
bin 200 yolcu ve 225 araç 
kapasitesiyle Türkiye’nin en 
büyük dünyanın ikinci büyük 
feribotu olma özelliğini taşıyor.

Haberi sayfa 3’de

Esnaf yolunu kendi yapıyor

Hürriyet Caddesi'nde sokak bağlantılarının 
yapılmaması nedeniyle yağışlı havalarda su 
toplayan ve araçların geçişlerde engelle 
karşılaştığını gören çevre esnafı belediyeden 
beklediği hizmeti alamadıklarını İddia ederek 
yolu kendileri yapmaya başladı. Sayfa 2’de

Bursa’da fetih coşkusu

Bursa'nın fethinin 681. yıldönümü ve Osman 
Gazi'yi anma etkinlikleri Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün de 
katıldığı törende coşkuyla kutlandı. Syf 8’de

‘GemlikKörfefiırtemette mgerıiMtorfagazeteâcomaıfe^^aid^

mailto:info@gemlikkorfezgazetcsi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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î Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Esnaf yolunu kendi yapıyor
Sen olmazsan bir eksiğiz..

İçinde bulunduğumuz çağa ve topluma 
karşı sorumluluklarımız var. -

Kaçımız bu sorumluluklarımızın farkın
dayız..

Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılından bu yana 
yaşıyor..

OsmanlI’nın küllerinden doğan Çanakkale 
Savaşıyla önsözü yazılan Kurtuluş Savaşı’yla 
son sözü söylenen Lozan’la taçlanan Türkiye 
Cumhuriyeti..

Bugün yaşananlar gelecek günlerde 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tehlikeye gireceğinin 
sinyallerini veriyor..

Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var..
Hırs galip gelecek ve Cumhuriyetin 

kazanımlar) bir bir yok olacak..
Süreç başladı bile...
Ne var ki...
Hırsı ve öfkeyi yaşam biçimine dönüştüren 

zihniyet bu sonuçtan en büyük zararı göre
cek..

Askerle sorunlu olmak...
Üniversiteyle zıtlaşmak..
Muhalefetle itişmek...
Laik, demokratik, hukuk devletinde konul

muş ve onaylanmış ve de yıllardır uygulana 
gelmiş Atatürk ilke ve devrimlerini tanımazlık
tan gelmek..

Yarar mı sağlayacak?
Geri dönülmez zararlara mı neden olacak?
Tarihsel derinliklere dalındığında ilk anda 

göze çarpanlar aslında yol gösteriyor..
Çünkü Dünya ve Türkiye Tarihi yurttaş 

inisiyatifinde onaylanmış ve uygulanmış 
kurallara karşı çıkanların “enkazlarıyla” dolu..

Elbetteki kin ve hırsın girdabına düşerek 
iktidarı elde edenler tarihten dersler çıkarmı 
yorlar..

Çıkarmayı kendi öfkelerine ihanet olarak 
sayıyorlar.

Yaşıyorlar...
Yaşatıyorlar..
İşin ilginci...
Sıkıştıkça seslerini daha da yükselterek 

toplumsal dengeleri geriyorlar...
Anayasayla tanımlanmış ve yaşama geçi 

rilmiş kurumlar arasına nifak tohumları da 
ekerek.

Ve o tohumların yeşermesi için içerden ve 
dışarıdan kin destekleri bularak.

ABD’nin Utah eyaletinden Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne karşı haince bir saldırı 
var.

Başta asker olmak üzere Anayasal kurum
lar hedef olarak belirlenmiş..

Karşı devrimciler özellikle “din” barutunu 
kullanarak Cumhuriyetin önemli kalelerini top 
atışına tutuyor.

Halkı birbirine düşürüyor..
Ne zamana kadar..
Kirli ve çıkarcı emellerine ulaşıncaya 

kadar...
Onun için...
Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı Kimliğini 

özünde taşıyan herkesin kendinse dönük 
tasarlanmış haince planları öngörme ve dur 
deme sorumluluğu var..

14 Nisan önemli bir fırsat...
Çünkü 14 Nisan’da Ankara’daki toplantıya 

katılmak demek emperyalizme karşı omuz 
omuza olmak için..

BOP’a karşı direnç göstermek için..
Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak 

için..
Onurumuzu korumak için..
14 Nisan’da Ankara’da buluşalım..
Unutmayın..
Siz gelmezseniz bir eksiğiz.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik içinde 
onarımı yapılmayan 
yol bağlantılarını 
çevre esnafı kendi 
yapmaya başladı. 
Hürriyet 
Caddesi'nde 
sokak bağlantılarının 
yapılmaması 
nedeniyle yağışlı 
havalarda su 
toplayan ve araçların 
geçişlerde engelle 
karşılaştığını 
gören çevre 
esnafı belediyeden 
beklediği hizmeti 
alamadıklarını 
iddia ederek 
sorunu kendileri 
çözmeye başladı. 
AKP hükümetinin 
vatandaşa yerdiği 
hizmetin yetersiz 
olduğunu ileri 
süren vatandaşlar, 
belediyenin de 
yeterli hizmeti 
verememesi 
nedeniyle tepki

Bursa’da kaza öfkesi yolu kapattırdı
Bursa’da, yeni açılan 
yakın doğu çevre 
yolunun uzantısında 
meydana gelen 
trafik kazasında, 1 
kişi hayatını kaybetti. 
Ölen gencin yakınları, 
olay yerindeki cesedi 
teşhis ederken 
sinir krizi geçirdi. 
Mahalle sakinleri 
kazayı protesto için 
karayolunu 2 saat 
boyunca trafiğe 
kapattı.
Genç adamın, bir 
zamanlar kendisine 
ait olan ancak daha 
sonra belediye 
tarafından yol için 
kamulaştırılan arsada 
öldüğü ortaya çıktı. 
Alınan bilgiye göre, 
kaza merkez Yıldırım

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.r

Terminal otobüslerini kullanmak zorunda kalan 
vatandaşların konforu, sözleşmeye kurban gitti
Bursa’da, yolcu 
taşımacılığında 
kullanılan terminal 
otobüslerinin 
BOY-KOOP ve 
Büyükşehir 
Belediyesi arasında 
var olan sözleşme 
nedeniyle yenilen
mediği ortaya çıktı. 
Bursa’da 1997 yılın
dan itibaren hizmete

olarak sorunu 
kendilerinin 
çözmeye başladık
larını söylediler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a da 
seslenen esnaflar, 

ilçesi Otosansit 
Kavşağı yakınları 
Şirinevler Sapağı'nda 
önceki gece 22.00 
sıralarında meydana 
geldi. Işıklandırma 
olmayan yolun 
karşısına geçmek 
isteyen 
Bülent Birinci, 
16 ZC 029 plakalı 
otomobilin altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.
Birinci'nin yakınları 
olay yerinde siyah 
ceset torbasıyla 
örtülü cesedi 
kaldırıp teşhis 
yaptıklarında sinir 
krizi geçirdi.
Bölgede son 2 ayda 
4 ölümlü kaza 
meydana geldiğini 

giren terminal oto
büsleri çok eski ve 
konforsuz olduğu 
için vatandaşların 
tepkisini çekiyor. 
Terminalden şehrin 
belli bölgelerine 
yolcu taşıma hizmeti 
veren terminal 
otobüslerini kullan
mak zorunda 
olan vatandaşlar, 

verilen sözleri 
yerine getirmediğini 
ileri sürerek 
tepki gösterdiler. 
"Yollan yapmak 
bizim görevimiz 
değil" diyen çevre 

öne süren vatan
daşlar, protesto 
amacıyla yolu 
2 saat boyunca 
trafiğe kapattı. 
Olay yerine çok 
sayıda jandarma 
ekibi sevk edilirken, 
güvenlik güçleriyle 
tartışan öfkeli kala
balık İl Jandarma 
Alay Komutanı 
Kurmay Albay 
Murat Arslan'ın 
telkini sonucu 
dağıldı. 
Olay yerinden bir 
sonraki ışıklarda 
durabilen otomobilin 
sürücüsü jandarma 
tarafından 
gözaltında alındı. 
Bülent Birinci'nin, 
bir zamanlar kendi

yetkililerin bu konuy
la ilgilenmemesinden 
yakınıyor. Şehir 
dışından lüks oto
büslerle Bursa'ya 
geldiklerini anlatan 
vatandaşlar, 
gidecekleri yere 
ulaşmak için kullan
mak zorunda 
kaldıkları terminal 
otobüslerinin duru

esnafı kazma 
kürek birlikte 
çalışarak sorunu 
kendilerinin 
çözmeye 
başladıklarını 
söylediler.

sine ait olan ancak 
daha sonra belediye 
tarafından yol için 
kamulaştırılan 
arsada öldüğü de 
ortaya çıktı.
Kazayla ilgili 
Cumhuriyet 
Savcılığı soruşturma 
başlatırken, 
kazanın meydana 
geldiği yol trafik 
güvenliği olmadığı 
gerekçesiyle V 
akıfköy Kavşağı'ndan 
Otosansit girişine 
kadar trafiğe 
kapatıldı.
Yolun kapatıldığından 
habersiz olan sürücü 
ler ise Ankara istika 
metine şlternatif yol 
olmadığı için 
şaşkınlık yaşadı.

munun içler acısı 
olduğunu söylüyor. 
Yoğunluğun fazla 
olduğu dönemlerde 
otobüslerde 
oturacak yer 
bulamadıklarını 
belirten vatandaşlar, 
"Bursa’ya geldikten 
sonra yolculu
ğumuz işkenceye 
dönüşüyor" dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.r
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Osman Gazi Feribotu 21 Nisan’da Bursa'ya geliyor

Güzel Yalı-lstanbu 75 dakika ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Bursa - İstanbul arasını 75 dakikaya indirecek olan hızlı 
feribot seferlerinin yapılacağı Osman Gazi Gemisini Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan 21 Nisan 2007 tarihinde İstanbul’dan 
Bursa’ya getirecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
ile biraraya gelerek programı belirledi. Osman Gazi Feribotu, 
bin 200 yolcu ve 225 araç kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 
dünyanın ikinci büyük feribotu olma özelliğini taşıyor.
Avustralya'dan yola 
çıkan Bursa- İstanbul 
arasını 75 dakikaya 
indirecek olan hızlı 
feribot seferlerinin 
yapılacağı Osman 
Gazi Gemisi, 
21 Nisan Cumartesi 
günü Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da 
katılacağı törenle 
Güzelyah'da 
getiriliyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş'ı 
Saraçhane Belediye 
Sarayı'ndaki maka
mında ziyaret ederek, 
hızlı feribot seferleri 
nin programı 
hakkında görüştü. 
Şahin, 21 Nisan 
Cumartesi günü 
saat 13.30'da İstan
bul'dan başlayıp 
Bursa'da devam 
edecek programa 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da 
katılacağını açıkladı. 
BURSALILAR 
DENİZİN FARKINA 
VARACAK
Başkan Hikmet 
Şahin, Bursa'nın 
deniz kenarında bir 
şehir olmasına karşı 
bugüne kadar 
denizinden habersiz 
olunduğunu 
belirterek, 
"Hızlı feribot, deniz 

n

derin deşarjı projeleri 
miz ile BursalIlar

' denizin farkına 
varacak" dedi. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş'ın 
feribotlara verilen 
isimler konusunda 
gösterdiği ince 
düşüncenin de 
BursalIları çok 
memnun ettiğinin 
altını çizen Şahin, 
"Yıllarca önce 
olması gereken 
bir proje bugün

Önümüzdeki hafta İstanbul’a gelecek Osman Gazi Feribotu 110 
milyon dolara Avusturalya’dan alındı. Feribot Avusturalya’dan 
yoıa çıttı. Hint okyanusu yoluyla Furkıye 'ye geliyor.
gerçekleşmiş oldu. 
Öte yandan, 
ilk seferle İstanbul'
dan Bursa'ya tarihte 
ilk defa bu kadar 
kısa sürede gidilmiş 
olacak. Bu açıdan 
önemli bir proje. 
BursalIlar bunu 
heyecanla bekliyor. 
Bu projeyle hem 
İstanbul, hem 
Bursa'nın bu ülkeye 
nasıl birlikte güzel 
I ir hizmet yapmış 
ılduğu gerçeğini 
ve belediye dayanış
masını da ortaya 
koymuş oluyoruz." 
dedi.
FERİBOT HİNT 
OKYANUSUNU 
GEÇTİ
110 milyon dolarlık 
bir yatırımla 
Avustralya'dan 
iki büyük feribot 
aldıklarını ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin de ’ 
20 milyon YTL 
harcayarak, 
Güzelyah'da iskele 
inşa ettiğini söyleyen 
İstanbul Büyükşehir 
Başkanı Kadir 
Topbaş; "Feribotlara 
Osman Gazi ve 
Orhan Gazi isimlerini 
vermemizin sebebi, 
bu iki büyük 
hükümdarın bir 
cihan devleti olan 
OsmanlI Devleti'nin

kurucuları olmasıdır. 
Bu iki büyük insanın 
isimlerini yaşatmak 
bizim için bir görevdi, 
öte yandan, bu 
isimler OsmanlI'ya 
başkentlik yapmış 
İstanbul ile Bursa'nın 
tarihi görevleri 
açısından da son 
derece önemli.
Şu anda Osman Gazi 
feribotu yolda, 
Hint Okyanusu'nu 
geçmiş ve yakında 
İstanbul'da olacak. 
Orhan Gazi 
Feribotu da 3- 4 ay 
sonra gelecek. 
Istanbul-Bursa 
arasını ilk defa 
deniz yoluyla ve 
75 dakika gibi 
çok kısa zamanda 
geçeceğiz. Bu feri
botlar sadece İstan
bul ve Bursa için 
değil, Bursa'nın 
arkasındaki 
şehirler için de 

- çok önemli bir geçiş 
sağlayacak. Çevre

illerdeki insanlar da 
bu hattı kullanarak 
İstanbul'a çok 
daha hızlı bir erişim 
sağlayacaklar." 
GEMİLER GÖZ 
KAMAŞTIRACAK 
Önümüzdeki 
hafta İstanbul'a 
gelecek Osman 
Gazi Feribotu 1200 
yolcu ve 225 araç 
kapasitesiyle 
Türkiye'nin en 
büyük, dünyanın 
ikinci büyük 
feribotu olma 
özelliğini taşıyor. 
İDO'nun mevcut 
feribotlarından 
yüzde 50 daha 
kapasiteli olan 
feribot okyanusları 
geçecek kadar 
güçlü ve hızlı 
olmasının yanı sıra, 
tasarım olarak da 
farkından ve kon
forundan 
söz ettirecek 
modernlikte 
üretildi.

Eklem hastalığı....
Bu gün Hekim olduğumu hatırlayıp, biraz 

hastalıklardan yazacağım.
Sizleri siyasetin ve Ekonominin sıkıntıların

dan uzaklaştırmak istiyorum ama hastalıkları 
yazmakta kolay değil.

Affınıza sığınarak bilgi aktarıyorum.
4Ö’lı yaşları tamamlayıp, orta yaş virajına 

girenleri bekleyen sorunlardan biri de "eklem 
kireçlenmesi" yani "Osteoartrit"tir.

Osteoartrite bağlı eklem sorunlarını "kireç 
lenme" diye tanımlamak, sadece bizim dilimi 
ze has olmalıdır. Aslında eklemde oluşan 
değişimler, kireçlenmeden yani eklemde kalsi 
yum birikiminden çok, kıkırdaklarda oluşan 
ilerleyici harabiyettir.

Osteoartrit erkeklerde de görülür ama en 
çok orta yaş ve sonrası kadınların canını ya 
kar.

Hastalık, özellikle diz eklemleri ve kalçalara 
yerleştiğinde oluşturduğu ağrılar ve hareket 
kısıtlamaları nedeniyle, yaşam kalitesini bir 
hayli bozar.

Artrozun, kilo fazlalığı olanlarda, menopoza 
girenlerde, eklem travması (düşme, burkul
ma, vurma) yaşayanlarda daha sık görüldü 
ğü bilinmektedir.

Artrozun en çok yerleştiği eklemler, diz ve 
kalça eklemleridir.

En önemli sorun ise eklem ağrılarıdır. Has ta 
eklemde şişme' kızarma, hareket güçlüğü, 
merdiven çıkma ve inmede zorlanma ise 
diğer belirtilerdir.
Özellikle sabah saatlerinde belirgin olan 

eklem ağrısı ve tutukluğu, hareket edince 
eklemlerin ısınmasıyla azalmaktadır.

Artroz tedavisinde son yıllarda ciddi 
gelişmeler sağlandı.

Daha güçlü ve yan etkisi daha az ağrı kesi
cilerin kullanılmaya başlanması bunların en 
önemlilerindendir. Yeni üretilen ilaçlarda, 
daha önce yaşanan sindirim sistemi ve mide 
rahatsızlıkları, kanamalar, karaciğer ve böb 
rek problemleri önemli ölçüde azaltıl mıştır. 
Diz içine verilen kayganlık artırıcı

maddeler de (Hyaluronik Asit) şimdi daha 
yaygın kullanılmaktadır.

Ağır bir cerrahi girişim yapmadan, endos 
kopik yöntemlerle uygulanan küçük cerrahi 
girişimlerde müthiş ilerlemeler kaydedil miş 
tir. Bazı ortopedi uzmanları, bu alanda ciddi 
düzeyde uzmanlaşmıştır.

Bu operasyonlarda, kıkırdaklarda oluşan 
harabiyetler ustaca onarılmakta, eklemlerde 
oluşan harabiyetler önemli ölçüde düzeltil 
mektedir.

Tedavisi imkansız hale gelen eklemlerin 
yapay eklemlerle değiştirilmesi sürecinde de 
dev adımlar atılmıştır.

Eklem protezi ameliyatları, özellikle diz ve 
kalça eklemlerinde başarıyla uygulanmak
tadır. Fizik tedavi araçlarındaki gelişmelerin 
de etkisiyle, artroz sorunu artık daha iyi kont 
rol edilebilen bir hastalık olma sürecine gir
miştir.

Eğer artroz ile ilişkili sorunları yaşamak 
istemiyorsanız, aktif bir yaşam sürmeye, kilo 
fazlalığıyla mücadele etmeye, kaslarınızı ve 
eklem çevresindeki tendonlarıpızı güçlendir 
meye, eklemlerinizi travmalardan korumaya 
özen göstermelisiniz.

Eklem problemlerinizi daha ortaya çıkar çık
maz yani ilerlemeden çözmeye gayret etme 
İlsiniz. Unutmayın; sizi yaşlılığa taşıyacak 
olan onlardırl. .

Son zamanlarda, özellikle Almanya’da çok 
kullanılan yeni bir madde daha var:.

Kollajen Hidrozalat.
Hayvanlardan elde edilen kollajenin ağız yo 

luyla alındıktan sonra bağırsaklardan emile 
bilir hale gelmesi ve bu kollajenin vücutta bir 
eklem tamircisi gibi görev yapması entere
sandır.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AKP İlçe Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Dündar 
düzenlenen kahvaltılı toplantıda gençlerle buluştu

W gençleri siasete çağırıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti Genel 
Merkezi’nin 
başlattığı hiçbir 
partiye üye olmayan 
gençlere yönelik 
siyasi bilgilendirme 
toplantıları 
sürüyor.
AKP İlçe 
Yönetimi’nin 
düzenlediği kah
valtılı toplantıda 
buluşan gençler 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ile AKP 
Bursa Milletvekili 
Mustafa Dündar'ın 
verdiği siyasi 
bilgileri dinleyip akıl
larına takılan soru
lara cevap aradılar. 
Paşa Otel’de 
düzenlenen kahvaltı
da hiçbir siyasi 
oluşum içine girme 
miş gençler bir 
araya gelerek 
önce ka'nvâîıiiâTihi 
yaptılar sonra 
da geleceklerini 
ilgilendiren bilgileri 
alıp sorularını 
AKP yöneticilerine 
yönelttiler.- 
Toplantının 
açılışını yapan 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, seçilme 
yaşının 25'e 
indirilmesinden 
sonra siyaset 
yapmak isteyen 
gençlere yönelik 
bilgilendirme 
toplantıları düzen
lediklerini söyledi. 
Gençlerin siyaseti 
henüz tanımamış 
olmaları ve seçme 
yaşının da 18'e 
indirilmesinden 
sonra bir çok yerde 
bu tür toplantılar

düzenleyerek 
gençlere siyaseti 
tanıma olanağı 
yarattıklarını 
söyleyen Şahin, 
gençleri siyaset 
yapmaya davet etti. 
Kahvaltıya 
katılan AKP Bursa 
Milletvekili Mustafa 
Dündar, gençlere. 
Milletvekili nedir, 
siyaset ve siyasetçi 
nedir, nasıl olmalıdır 
konularında 
bilgiler aktarırken, 
toplantının özellikle 
sohbet havasında 
geçmesini istedi. 
Önceleri Ankara'nın 
ve meclisin 
vatandaşın gözünde 
erişilemeyecek 
bir yer olduğunun 
bilinciyle bu günlere 
gelindiğine dikkat 
çeken Dündar, 
şimdiki meclisin 
vatandaşların 
yoğun ilgisiyle 
sürekli dolup 
taştığını söyledi. 
Milletvekilinin 
geniş bir bilgi 
yelpazesine sahip 
olması gerektiğinin 
altını çizen

Dündar, siyasetçi
lerin kavga etmeden 
ortak diyalog içinde 
çözüm üretmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Kahvaltıya katılan 
gençlerin Özellikle 
AB ve ÖSS 
harçları ile yaşamın 
pahalılığından 
ve ailelerin geçim 
sıkıntısı çektikleri 
için çocuklarını 
yeterince okra
madıklarını 
bunun da acısını 
okuyamayan 
çocukların çektiğini 
söyleyerek, 
hükümetlerin 
çözüm üretmek 
durumunda olduk
larını ifade ettiler.

Yerel yönetimlerin 
vatandaşa yeterli 
hizmeti vermemeleri 
nedeniyle sorunun 
mecliste arandığını 
da kaydeden 
gençler, yerel 
yönetimlerin 
vatandaşa ve 
gençlere yönelik 
çalışmalarının 
ağırlık kazanması . 
gerektiğini 
savundular.
AB'nin her dediğinin 
neden yapıldığı 
ve oraya girmenin 
neden bu kadar 
önemli olduğuna da 
yanıt arayan gençler 
her geçen yılların 
kayıp olduğunu 
söylediler.

“Polis
Teşkilatımızın 
162. kuruluş 
yıldönümü

kutlu olsun”
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Genç Parti 
İlçe Başkanı 
Nizam Şanlı, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
Polis teşki
latının 162. 
kuruluş 
yıldönümünü 
kutladı. 
Emekli bir 
teşkilat 
mensubu 
olarak böyle bir 
açıklama yap
maktan gurur 
duyduğunu 
belirten Şanlı, 
açıklamasında; 
"Güzide Emniyet 

-Teşkilatımızın 
Atatürk ilke ve 
inkılaplarına dün 
olduğu gibi bugünde 
sahip çıkarak büyük 
Ata'sının izinde 
demokrasi ve 
hukuka inanmış 
cemaatlerden 
uzak, tarafsız vic
danının sesini. 
dinleyen, insanlara 
saygılı ve hoşgörülü, 
ön yargısız tüm 
kurum ve kuruluşlara 
eşit mesafede, 
siyasetten uzak, 
yasaların

kendilerine 
vermiş olduğu 
yetkileri kullanarak 
halkın sevgisini 
kazanmış bu 
güzide teşkilatın 
emekli bir mensubu 
olarak 162. yıl 
dönümlerini kütlar, 
bu ülkenin birlik 
ve beraberliği için 
seve seve canını 
veren şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, 
gazilerimize 
şükranlarımızı, 
görevde olan 
meslektaşlarıma 
da sağlık ve mutlu
luklar dilerim" 
dedi.

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

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

gg TEMAj
www.elkoyun.com

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

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 5I3 86 83 Fax: 513 3585

http://www.elkoyun.com
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Umurbey Belediye Başkanı, beldesi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Fatih Mehmet Güler,
Aykentlilere Umurbey’i anlattı

Sözleşmeli ücretinde 
“eğitim düzeyi" belirleyici

Umurbey 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Fatih Güler, 
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’nu 
ziyaret etti. 
Fatih Mehmet 
Güler, öğrenci 
lerine okul 
salonunda 
Umurbey Beledi 
yesi ve 3.
Cumhurbaşkanı

Aykentliler Huzurevinde
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
6. ve 7. sınıf 
öğrencileri 
Bursa Huzurevine 
anlamlı bir ziyarette 
bulundular. 
Bakıma muhtaç 
yaşlılarla çok* 
güzel bir gün 
geçiren ögrencilej*, 
yaşlılara 
yalnız olmadıklarını 
hatırlattılar. 
Ziyaret sırasında 
yaşlılarla bir 
bir ilgilenen 
öğrencilerin 
durumu huzurevi 
sakinlerinin duygı 
anlar yaşamasına 
neden oldu.

Eski Jursa, fotoğraflarda yaşıyor
Bursa'nın fethinin 
681. yıl dönümü şen
likleri kapsamında 
Yıldırım Belediyesi 
tarafından "Fetih ser
gisi" konulu fotoğraf 
sergisi büyük beğeni 
kazandı. 1850'li yıllar
da yabancı fotoğraf 
sanatçıları tarafından 
Bursa'nın çeşitli böl
gelerinden çekilen 
fotoğraflardan olu 
şan sergi, konuklara, 
eski Bursa'yı yaşama 
olanağı sundu.
Bursa'nın fethinin 
681. yıl dönümü şen
likleri kapsamında

mız Celal Bayar 
hakkında 
hazırlanan 
slaytlarla 
bilgiler verdi. 
Öğrenciler 
Başkan Güler’i 
okullarında 
görmekten 
mutlu olduklarını 
belirtirken, 
çalışmaları 
konusunda da 
kendisine çeşitli 
sorular sordular.

Yıldırım Belediyesi 
tarafından "Fetih 
Sergisi" konulu 
fotoğraf sergisi 
büyük beğeni 
kazandı. 1850'li yıllar
da yabancı fotoğraf 

sanatçıları tarafından 
Bursa'nın çeşitli böl
gelerinden çekilen 
fotoğraflardan oluşan 
sergi, konuklara, eski 
Bursa'yı yaşama ola 
nağı sundu. Bursa 

nın fethi şenlikleri 
kapsamında Yıldırım 
Belediyesi tarafından 
Barış Manço Kültür 
Merkezi'nde açılışı 
gerçekleştirilen fetih 
sergisine Veli Vekili 
Selman Yenigün, Yıl 
dirim Belediye Baş 
kanı özgen Keskin, 
belediye meclis üye 
leri, muhtarlar ve çok 
sayıda sanat sever 
katıldı. Serginin yanı 
sıra tarihi Bursa fo 
toğraflarından oluşan 
belgesel haline geti 
rilmiş film izleyenleri 
hayran bıraktı.

Sözleşmeli personel 
ücretlerinin belirlen
mesi, "eğitim" 
kriterine takılırken, 
bu sorunun aşıla
bilmesi için halen 
Meclis gündeminde 
olan geçici işçilerin 
kadroya alınmasını 
içeren yasa tasarısı 
bekleniyor.
399 sayılı kanun 
hükmünde karar
namede, temel 
ücret hesaplanırken 
öğrenim seviyesinin 
dikkate alınacağına 
dair bir hüküm 
bulunmuyor. 
Buna karşılık 
uygulamada, lise, 
üniversite mezunu 
gibi ayrımlarla 
ücret belirlenirken, 
Danıştay'ın 
sözleşmeli 
personelin 
ücretinde eğitime 
göre farklılaştırma 
yapılamayacağına 
ilişkin kararının çık
masının ardından, 
uygulamaya karşı, 
çalışanlar tarafından 
çok sayıda dava 
açılmış bulunuyor. 
Bunun önürie 
geçilmesi için, 
geçici işçilerin' 
kadroya alınmasını 
düzenleyen tasarıya 
eklenen madde 
ile sorunun gide 
rilmesi hedefleniyor. 
Bu.tasarı yasalaş
madan da YPK'nın 
ücretlere ilişkin 
kararı çıkmıyor. 
Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile

TUS Sınavı yapıldı

Tıpta Uzmanlık 
Sınavı'nın (TUS),’ 
"yabancı dil bölü 
mü" cumartesi günü 
yapıldı. Sınavın ikin
ci bölümü olan 
"Bilim Sınavı" ise 
dün gerçekleştirildi. 
Sınavla, tıpta 
uzmanlık eğitimi 
görmek üzere 
Sağlık Bakanlığı 
eğitim hastanelerine, 
üniversitelerin 

bağlı ortaklıklarının 
sözleşmeli personel 
ve kapsam dışı 
personeli ile bu 
kuruluşların yöne
tim kurulu başkan' 
ve üyeleri ile 
denetçi ve tasfiye 
kurulu üyelerine 
uygulanacak 
ücretler, her yıl 
Yüksek Planlama 
Kurulu (YPK) kararı 
ile belirleniyor. 
Ancak kararın 
çıkması için, 
sözleşmeli 
personelin eğitim 
durumlarına göre 
farklı ücret uygula
masına ilişkin, 
geçici işçilerin 
kadroya alınmasını 
düzenleyen tasarıya 
eklenen bir madde 
ile sorunun 
çözümü bekleniyor. 
Bu arada, tasarıya 
eklenen "Temel 
ücret tutarları, 
sözleşmeli 
personelin unvanı, 
eğitim düzeyi, iş 
gerekleri, işyeri ve 
çalışma şartları 
dikkate alınmak 
suretiyle teşebbüs 
ve bağlı ortaklıklar
ca tespit edilir" 
ifadesi ile . 
öğrenime bağlı 
ücretlendirmenin 
yasal zemini oluş
muş olacak. 
Tasarının yasalaş
masının ardından, 
sözleşmeli 
ücretlerine ilişkin 
YPK kararının yayın 
lanması bekleniyor.

tıp fakültelerine ve 
Gülhane Askerr 
Tıp Fakültesine 
aday alınacak. 
TUS'un Yabancı 
Dil Bölümü sınavına 
yaklaşık 7 bin 445 
aday başvurdu. 
Sınav bilim alanın
daki sınava yaklaşık 
15 bin kişi katıldı. 
Saat 13.30'da 
başlayan sınav 
3.5 saat sürdü.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesLcom

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
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Yorulmaz Ailesi’nin mutlu günü

Seyfettin ŞEKERSÖZ

OKS için son 
gün 13 Nisan

Gemlik'in sevilen 
doktorlarından 
Cahit Yorulmaz ile 
eşi Gülten Yorulmaz 
kızları Bahar 
nişanlandı.
Tibel Otel 
Salonu’nda yapılan 
nişan töreni 
aile arasında 
gerçekleşirken 
Bahar ile

nişanlısı Bahadır'ın 
mutlulukları 
gözlerinden 
okunuyordu.
Gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
davetlilerle yakından 
ilgilenen Doktor 
Cahit Yorulmaz ile 
dünürleri iki gencin 
uzun yıllar sürecek 
mutluluklarını. 
birlikte yaşadılar.

Fen, Anadolu ve 
Sosyal Bilimler 
liseleri, özel okullar, 
polis kolejinde 
okumak isteyen 
öğrenciler ile devlet 
parasız yatılı 
okuyacak ilköğretim 
8. sınıf öğrencilerinin 
katılacağı Ortaöğre 
tim Kurumlan 
Sınavı'na (OKS) 
başvurmak isteyen
lerin, bankaya sınav 
ücretini yatırma süre
si 13 Nisan Cuma 
günü sona eriyor. 
Bu tarihe kadar sınav 
ücretini yatıranlar, 
başvurularını birey
sel ya da okuldan 
randevu alarak 15 
Nisan Çazar gününe 
kadar yapacaklar. 
İlköğretim son sınıf 
öğrencilerinin 
katıldığı tüm 
sınavların birleştir
ilmesi dolayısıyla, 
OKS'ye başvuracak 
öğrencilerin başvuru 
koşulları ve diğer 
ayrıntılara dikkat 
etmesi gerekiyor.

2007-2008 öğretim 
yılında resmi ve özel 
fen liseleri, sosyal 
bilimler liseleri, 
Anadolu Liseleri, 
Anadolu öğretmen 
liseleri, Anadolu 
meslek liseleri, 
Anadolu teknik 
liseleri, Anadolu 
imam-hatip liseleri 
ve sağlık meslek 
liselerinde okumak 
isteyen öğrenciler 
OKS'ye katılacak. 
Ayrıca polis kole
jinde öğrenim 
görecek öğrenciler 
ile Türkiye Özel 
Okullar Birliğine 
bağlı merkezi 
sistem sınavıyla 
öğrenci alan özel 
okulların öğrencileri 
ve parasız yatılı 
okumak isteyen 
8. sınıf öğrencileri 
de bu sınava 
başvuracaklar.

OKS, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nca 
10 Haziran 2007 
tarihinde saat 
10.00'da yapılacak.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ.

I

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

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

34 YHOB 
TECRUBEMIZILE 
HİZMETİNİZCKYİZ
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Geldikçe
İnan TAMER

Güvencemiz....
Polis, kent içinde düzeni sağlayıp, 

koruyan güvenlik'gücüdür.
Can ve mal güvenliğimizin teminatıdır 

polis.
Silahı, ulusun gücüdür. Düdüğü, ulusun 

sesidir. Copu, gücünü aldığı yasadır. 
Kelepçesi de devlettir.
Bugün, güven kaynağımız Polis 

Teşkilatı’nın 162. kuruluş yıldönümünü 
içtenlikle kutluyoruz.

Polisimiz her geçen gün bilgi, beceri, 
araç ve gereçleri ile güçlenmekte, o neden 
ledir ki; başarıları ile vatandaşın kendile 
rine olan güveni her geçen gün artmak
tadır.

O sarsılmaz gücün karşısında şer odak
ları korku ve yılgınlıklarında baş kaldıra
maz bir hale gelmektedir. -----

Hırsıza, uğursuza, ahlaksıza, uyuşturucu 
tacirlerine, silahlı ve kravatlı şehir eşkıya 
ve dolandırıcılarına göz açtırmıyor.'

Faili meçhul cinayetleri aydınlatıyor.
En zor şartlar altında, boğaz tokluğuna 

canı ve kanı pahasına çalışıyor. Ekonomik 
sıkıntı içinde oluşu görevinde gerginlik 
yaratıyor, ruh sağlığı bozuluyor. İyi bir 
yaşam polisimizin hakkıdır. Teslim edilme
lidir.

Polis, kendini şerefli mesleğine adamış 
kahramandır.
Yaşatmak i'çm yaşamını yitirmeyi göze 

alabilendir.
Ulusu rahat etsin, huzur ve güven içinde 

yaşasın diyedir uğraşı.
Cumhuriyetimizi emanet edenlere onlar 

kadar Cumhuriyete sahip çıkarak, görevi
ni en iyi şekilde yapma uğraşında, vatanı 
mızı böldürmeme uğraşında kararlı görev 
yapıyor.

Güçlü kolu, bükülmez bileği kötüler için 
şer güçler için balyozdur. İyiler için ise, 
şefkat elidir.

Sinesi ve kalbi sığınılacak mekandır. 
İyiler ve zora düşenler için.

Terk edilmiş bebeği o koruma altına alır, 
yedirir, içirir, giydirir, adını koyar.

Trafik canavarı can almasın ister, yollar 
O’nun bir nevi ikametgahıdır.

Velhasıh polislik zor meslektir zor.
Sevilip, sayılması, güven duyulması tabii 

zoru başarmasındandır.
Türk polisinin bu mutlu gününü kutlar, 

başarılar dilerim.
Kendilerini Allah’a emanet ederim.
Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle 

anar, ailelerine sabırlar, mutlu yaşamlar 
temenni ederim.

DflverivEoe tok
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin...

1 GÜNDC DAV€TİY€ BASILIR
TÜRKİYE’NİN 

EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

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

Şahin, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutladı
Seyfettin SEKERSÖZ
Sağlık ve Sosyal 
Güvenlik Haftası 
nedeniyle yazılı 
açıklama yapan 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
sağlığımıza dikkat 
etmemiz gerektiğini 
söyledi.
Dünyadaki tüm 
insanların sağlık 
sorunlarıyla ilgili 
bilinçlenmesi, sağlıklı 
ve temiz bir yaşam 
için Birleşmiş 
Milletler Sağlık 
Örgütü'nün 7 Nisan 
1948 tarihinde çalış
malara başladığını 
ifade eden Şahin, 
bu tarihten itibaren 

.her ülkede Şşğlık.. 
1 Haftası olarak kul
lanılırken ülkemizde 
de 1998 yılından 
itibaren "Sağlık ve 
Sosyal Güvenlik 
Haftası" olarak kut
landığını belirtti. 
Şahin açıklamasında, 
yüzyıllardır insanları 
etkileyen birçok 
hastalığa çare 
bulunduğunu ancak 
teknolojik gelişmenin 
de bazı hastalıkları 
da beraberinde 
getirdiğini ifade, 
ederken, Tıp biliminin 
yoğun biçimde

bu tür hastalıklara 
karşı çare 
aradığını belirtti. 
Hükümetlerin, sağlık 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesini sosyal 
devlet anlayışının 
değişmez unsurları 
olarak görmekte 
olduğunu söyleyen 
Enver Şahin, "AK 
Parti; iktidarı döne
minde sağlık ve 
sosyal alanlarda 
büyük reformlar 
gerçekleşmiştir. İlk 
olarak SSK ve Devlet 
hastanelerini tek çatı 
altında toplayan 
Hükümetiz, gerek 
SSK'h vatan
daşlarımızın gerekse 
Emekli Sandığı ve 
Bağ-kur'lu vatan
daşlarımızın istedik
leri hastanede tedavi 
olmalarını 
sağlamıştır. Ertelenen 
Sosyal güvenlik

reformun daha 
sağlıklı olması için 
2008 yılına ertelen
miştir. İnşallah yürür
lüğe girecek olan 
yasayla sağlık ve 
sosyal alanda insan
larımız daha da rahat 
edecektir. Yıllarca 
ihmal edilen ve 
herkes tarafından 
'düzeltilsin' denilme
sine rağmen bir türlü 
yapılamayan sosyal 
güvenlik reformu 
ülke gerçekleri göz 
önüne alınarak 
gerçekleştirilecektir. 
Sosyal Güvenlik 
reformu ile 
bürokratik birçok 
engel ortadan kalka
caktır. Genel 
Başkanımız ve 
Başbakanımız 
R.Tayyip Erdoğan'ın 
da açıkladığı gibi 18 
yaşına kadar olan 
çocukların sağlık

giderleri devlet 
tarafından karşılana 
çaktır. Genel Sağlık 
Sigortasıyla vatan
daşlarımız istediği 
hastaneyi seçecektir" 
dedi.
Şahin, İlçemizde de 
sağlık alanında yapi 
lan yatımlar ve düzen 
lemelerle insanlarımı 
zın daha sağlıklı 
tedavi görmeleri sağ
landığını belirtirken 
"İnşallah Osmaniye 
mahallesi ve Eşref 
Dinçer mahallesine 
hitap edecek sağlık 
ocağı da 11 Eylül 
İlköğretim okulunun 
arkasınp yapılacaktır.. 
Manastır bölgesine 
belediyemiz tarafın
dan yaptırılan Sağlık 
ocağının devri de 
Sağlık Müdürlüğüne 
yapılmış olup en kısa 
sürede hizmete açıla
cak ve insanlanmız 
daha rahat sağlık 
hiz meti alacaktır.
Sağlık haftası 
nedeniyle tüm sağlık 
hizmeti çalışan 
lannın üstün fedakar
lıkla sürdürdükleri 
hizmetlerden dolayı 
kutluyor, vatan
daşlarımıza sağlıklı 
uzun ömürler 
diliyorum" dedi.

Suç makinesi Adliye’ye teslim edildi
Bursa'da bir iş 
adamının ve 
hırsızlıktan kaydı 
bulunan bir şahsın 
öldürülmesi ile 
çok sayıda olaya 
karıştıkları iddia 
edilen 4 kişi 
adliyeye sevk edildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirtaş beldesinde 
geçtiğimiz yıl 
Mart ayında işlenen 
cinayette, tekstil 
firması sahibi bir 
çocuk babası 
Özkan Kapsan (34), 
sekreteri M.M. ile 
gittiği Avdancık 
köyü yakınlarında 
çıplak halde 
öldürülmüş, 
16 Z 8957 plakalı 
aracı ise olay 
yerine 4 kilometre 
uzaklıkta yakılmış 
olarak bulunmuştu. 
Jandarma tarafından 
ifadesi alınan 
sekreter M.M, 
cinsel ilişkiye 
girmek için 
ormanlık alana 
geldiklerini, 
bu sırada yanlarına

gelen kar maskeli 
2 kişinin patronu 
Özkan Kapsan'i 
öldürüp’kredi kartını 
aldığını, kendisine ise 
tecavüz ettiğini 
söylemişti. \ 
Cinayet sonrası 
eşgale uyan ve 
katil zanlısı olarak 
yakalanan Y.K. ve 
I.D. tutuklanmıştı. 
Suçlarını kabul 
etmeyen sanıklar, 
320 gün cezaevinde 
kaldıktan sonra ise 
tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakılmıştı. Güvenlik

güçleri, bir hırsızlık 
olayını araştırırken 
ifadelerine 
başvurmak için 
çağırdığı Ö.A. ve 
E.K.'yı çapraz 
sorguya alınca 
cinayet çözülmüştü. 
İş adamının sekreteri 
M.M.'nin de araların
da bulunduğu 
3 kişi jandarmaya 
teslim edildi.
Jandarmanın sorgu
lamasında zanlılar
dan Ö.A.'nın sabıkalı 
Nihat Sevinç'i, 
M.K.S. isimli bir 
sabıkalının

öldürdüğünü ve 
cesedi birlikte 
ormanhkalana 
gömdüklerini iddia 
etmesi üzerine bir 
cinayet daha 
aydınlatılmıştı. 
Sorgulamanın 
3. gününde 
zanlılardan 
bazılarının 
tecavüz, gasp ve 
hırsızlık olaylarına 
karıştığı da 
belirlenmişti. 
İl Jandarma Alay 
Komutanlığı'ndaki 
sorgulaması tamam
lanan biri kadın 4 
kişi, haklarında hazır
lanan soruşturma 
evrağıyla birlikte 
adliyeye sevk edildi. 
İş adamı Özkan 
Kapsan'ın 
öldürülmesi 
olayında bağlantısı 
ortaya çıkan sekreter 
M.M. soğuk kanlı 
tavrıyla dikkat 
çekerken, gün. 

yüzüne çıkarılan 2. 
cinayetle ilgili hakkın
da işlem yapılan 
M.K.S. ise kendisinin 
sadece tanık 
olduğunu iddia etti.
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Bursa’da fetih coşkusu
Bursa'nın fethinin 
681. yıldönümü ve 
Osman Gazi'yi anma 
etkinlikleri Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül'üh de katıldığı 
törende coşkuyla 
kutlandı.
Kutlamalar öncesinde 
restorasyonu Osman 
gazi Belediyesi 
tarafından yapılan 
Bursa Surlan'mn 
açılışını yapan 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı. 
Abdullah Gül, 
"Kültürümüzü ve 
mirasımızı korumak, 
cihanşümul devle
timizin, büyükV 
devletin temelim 
atmış olan tarihimize 
ve büyüklerimize 
saygı göstermek, 
sahip çıkmak bele 
diye başkanlarımızın 
en ulvi görevlerinin 
başında geliyor" dedi. 
Gül, bu tür restoras 
yonların halkın şanlı 
tarihimizin büyük
lüğünü bütün 
hücrelerinde

hissetmesini sağlaya
cağım söyledi.
Gül, AK Parti Grup 
Başkanvekilleri Salih 
Kapusuz ile Faruk 
Çelik, milletvekilleri 
ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, AKP 
İl Başkanı Hayrettin 
Çakmak ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un da 
katıldığı törenler

sonrasında vatan
daşlarla birlikte 
Fetih Yürüyüşü'ne 
iştirak etti.
OsmanlI'nın Bursa'yı 
fethinin ve Osman 
Gazi ve atlı asker
lerinin canlandırıldığı 
törenler vatandaşlara 
duygusal anlar yaşat
tı. Törenlerde vatan
daşların sevgi göster
ilerini onları selamla- 

. yarak karşılık veren

Gül, daha sonra 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i 
Tarihi Belediye 
Binası'nda ziyaret 
etti. Büyükşehiri ve 
ilçe belediyeleriyle 
Bursa'da son 3 yilda 
büyük bir değişim 
yaşandığını belirten 
Gül, Başkan Şahin'e 
de hizmetlerinden 
ötürü-teşekkür etti. I

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

1

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

ACİL SAM leKİRMLARIME İÇİM BİZİ ARAVINIZ &

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

I

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

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire j
3 Ayrı 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 D4 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
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

49 ilde 
nüfus sayımı 
tamamlandı
Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Siste minde, 
toplam 49 ilde çalış
ma tamam landı ve 
51 milyon 959 bin 
446 kişi sisteme 
kaydedildi 
Adrese Dayalı Nü 
fus Sistemi kurul
ması konusundaki 
çalışmaların devam 
ettiği belirtilerek, 
Türkiye genelinde 
Ulusal Adres Verita 
banına kayıtlı yak
laşık 20 milyon 
konutun nüfus 
tespiti amacıyla 
ziyaret edildiği 
bildirildi.
51 milyon 959 bin 
446 kişinin ikamet 
adresi MERNİS 
kayıtlarındaki kimlik 
bilgileriyle eşleştiril
erek kayıt edildi. 
TÜİK toplam 49 ilde 
çalışmaların tamam

landığını duyurur 
ken, çalışmanın 13 
ilde yüzde 90'nin, 14 
ilde yüzde 75-90 
düzeyinde, 5 ilde de 
yüzde 75 ve altında 
devam etmekte oldu 
ğunu bildirdi. İzmir 
dahil 15 ilde Amas 
ya, Bolu, Çorum, Di 
yarbakır, Erzurum, 
Hatay, İzmir, Kars, 
Mardin, Samsun, To 
kat, Batman, Şırnak, 
Ardahan ve İğdır) . 
daha çalışmalar 
tamamlandı

GİRİT’TE YAŞANMIŞ OLAYLAR (10)
Sizlere Mehmet Gürkaş'tan dinlediğim olayı 

nakledeceğim.
Bizim Orhangazi şosesine yakın bir bahçemiz 

vardı. Babam orada ekin, zerzevat eker, her 
türlü tarımsal çalışmada bulunur, geçimimizi - 
sağlardı. 194O'lı yıllarda Bursa Yalova yolunun 
genişletilmesi amacıyla yolun kenarı, şerit 
halinde devletçe istimlak edilmiş, yol yapılın
caya kadar oraları kullamlmıyormuş. Günün 
birinde bu kullanılmayan arazideki meyve 
ağaçlarını hayvanı ile gelip kontrol eden, uzun 
boylu yağız tenli bir adam belirdi. Bu istimlak 
edilen arazinin bizim bahçeye yakın yerinde iki 
çatallı bir insanın kucaklayamayacağı kadar 
kalın gövdeli, Göksulu. armudu ağacı vardı. 
Armutlar irileşip olgunluğa erişirken bu adam 
her gün o ağacın altına gelir, yarım saat bir saat 
eğlenir giderdi. Tarlamızda babamla harman 
dövdüğümüz bir gün armut ağacı dibinde otu
ran adamın yanına gittik. Selam ve hoşbeşten 
sonra bizlere Gemlik sınırları içinde kalan , 
istimlak edilmiş arazide bulunan ağaçların mah
sulünü memur olan oğlu vasıtasıyla satın 
aldığını (icara tuttuğunu) söyledi. Kendisi 
Gemlik'in Hamidiye köyündenmiş. Babamla 
konuşurlarken babamın yarım yamalak Türkçe 
si nereli olduğumuzu sormasına sebep oldu. 
Babam biz Girit'ten geldik dedi. Adamcağız Girit 
sözünü duyunca yüzünde, dudaklarında 
gülümsemeye dönüşen çizgiler belirdi. Gözleri, 
geçmişte yaşadığı filmi seyreder gibi bir nok
taya dikildi. Sonra benim hayatımda da. Girit'te 
geçmiş günlerim .var dedi.

Ve anlatmaya başladı:
Yunanlılar Anadolu'ya çıktıklarında Küçük 

Kumla'dan, Karsak'tan Hamidiye'den diğer 
köylerden altmışa yakın insan silahlanıp dağa 
çıkmıştık. Vur kaç şeklinde birkaç olay düzen
ledik. Son olarak Selçukgazi yöresinde 
Devrentepe Mevki'inde Yunanlılarla çatışmaya 
girdik. Bu çatışmada çoğumuz şehit düştü. . 
Yaralı bereli önaltı kişi sağ kalmıştık. Etrafımız 
sarılınca mecburen teslim olduk. Bizi esir 
aldılar. İki gün açlıktan zor yürüyebiliyorduk. 
Bizi ilk önce gemiyle Yunanistan'a, bir müddet 
sonra oradan Girit Hanya'ya götürdüler. 
Hepimizi önce Valide cami'ine doldurdular. 
Sonra üsera denilen esir kampına götürdüler. 
Bazılarımız taşların üzerine yatıp kalkıyorduk. 
Yiyecek olarak verdikleri kumanya adı altında 
çoğu kez sade ekmekten başka bir şey değildi. 
İki gün sonra Girit eşrafından Haşan isminde 
(Şeyh veya cemaat reisi olabilirdi) sözü geçen 
birisi bize sahip çıktı. Birkaç gün içinde ot min
derler battaniyeler getirtti. Her gün bir öğün 
yemek veya katık verme işini ailelere böldü. Ara 
sıra gelir, hatırımızı isteklerimizi sorardı.O sıkın
tılı günlerimizde bizlere can yoldaşı olmuştu 
adeta. Hepimiz bitlenmiştik. Başparmaklarımızın 
tırnakları öldürdüğümüz bitlerin kanından kır
mızıya boyanıyordu. Bir gün ailelerden biri etli 
barpya getirmişti. Ağzımız kaç ay sonra et tat
mıştı hatırlayamıyorum. O yemek o kadar 
lezzetli gelmişti ki, bamya yemeğini benim 
sevmeme neden olmuştu. Ona bayram ziyafeti 
diyorduk aramızda.

Savaş sonunda esir değişimi ile memleketime 
döndüm çok şükür. Daha sonra siz mübadele 
oldunuz. Pala bıyıklı, başında kırmızı poşulu 
ayağında çizmeleri olan Haşan ağayı çok kim 
şeye sordum, İzmir'e çıktığını söylemişlerdi. 
Buluşamadık bir türlü.

Giritlilerden ben çok iyilik gördüm. Benim de 
bir Giritliye iyiliğim dokunsun, bir kabın varsa 
getir dedi.

Babam kıldan yapılma hayvan torbasını getir
di. Bu olmaz armutlar ezilir. Sepet gibi bir şey 
yok mu? Dedi. Hendekten zerzevatları 
suladığımız saplı tenekeyi getirdi. Tenekeyi 
ağzına kadar armutla doldurdu. Çoluk çocuk 
yersiniz dedi. O günden sonra ismini hatırlaya
madığım Hamidiyeli, belleğimde yer aldı, unuta
madım, unutamam da.
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MP, 23 Nisan'da ikramiye 
rekorunu kıracak

Milli Piyango Genel 
Müdürü İhya Balak, 
özel çekilişlerde bir 
rekor kırarak, 23 
Nisan'da 4 milyon 
YTL büyük ikramiye 
vereceklerini bildirdi. 
Rekor ikramiye, hay
alleri süslemeye şim
diden başladı. "Talih 
kuşu", 23 Nisan'ın 
büyük ikramiye talih
lisi veya talihlilerine, 
iki bayramı bir arada 
kutlayacak.
Genel Müdür Balak, 
ANKA'ya yaptığı açık 
lamada, daha önce 
en fazla 2 milyon 
YTL'ye kadar çıkan 
özel çekiliş büyük

ikramiyesinde bu yıl 
büyük oranda artışa 
gittiklerini belirtti. 
23 Nisan için 

düzenleyecekleri 
özel çekilişte, büyük 
ikramiyenin 4 milyon 
YTL olacağını kayde
den Balak, biletlerin 
de çeyrek için 
4 YTL, yarım için 
8 YTL ve tam için 
16 YTL olarak 
satılacağını ifade 
etti. Balak, 23 Nisan 
özel çekilişinde 
toplam 9 
milyon 596 bin 
YTL tutarında 
ikramiye dağıtacak
larını söyledi

ŞİİR KÖŞESİ
Esra YAVUZ 
Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü

BEN MİYİM?
Ben miyim? Bu saatlerde gelmeyeceğini bile bile 
Hâlâ seni bekleyen sokaktaki bu adam, 
Bu kadar sigarayı sigara üzerine yakan ve 
Senin için kibrit çakan kalbine?
Seni sevmeyenleri sevmeyen, fersah fersah uzaklaşan 
Ve senin gittiğin fırından hergün ekmek alan, 
Senin esnaflarından alış-verişini yapan.
Ben miyim? Ben miyim? Sana bu kadar aşık olan, 
Gittiğin otobüslerin saatini bile ezbere bilen, 
Sevdiğin şarkıları hergün dilinden düşürmeyen o kişi. 
Mahallenin bile diline düşen o serseri, « 
Her sabah geçtiğin sokağın köşesinde 
senin gidişini izleyen, 
Ve akşam dönüş zamanına kadar, yas tutan, 
sarhoş misali dolanan, 
Birgün beş dakika geciktiğinde meraktan 
çıldıran, endişeden coşan, 
Ben miyim? Birgün başkasını seveceksin diye 
Ona tutulacaksın diye kendi kendini yiyip bitiren, 
Ve sen misin bu kadar süredir beni görmeyen? 
İçimdeki fırtınalara aldırış etmeden hergün 
Yanımdan geçen ve sigara dumanımdan içen, 
Fırında hergün karşılaştığın beni, duraklarda ki 
gölgeni farkettmeyen, 
Belkide yüzüme birkez bile dikkatlice 
bakmayan sen misin?
Sen misin Sevdama rest çeken ve * 
beni hep pas geçen?
Benim uğrunda kendimden bile 
vazgeçebildiğim insan, 
Ve gerçekte sen misin kalbimi bu kadar acıtan? 
Yüreğimi bu denli yaralayıp sızlatan...

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

SİNEM DİL

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFÖR ARANMAKTADIR. 
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ
Tel: 514 78 77

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV terinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ 

Müracaat Tel:
0.535 354 19 95

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Kurşunlu Belediyespor: 4 Yolörenspor: 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Cumartesi günü start 
alan ikinci amatör 
kümede ilk maçına 
çıkan Kurşunlu 
Belediyespor 
rakibi Yenişehir 
Yolörenspor'u 
4-1 yendi.
Maça galibiyet için 
çıkan Kurşunlu 
Belediyespor, 
henüz 5'nci 
dakikada kalesinde 
gördüğü golle 
1-0 yenik 
duruma düştü. 
20 dakikada Ali'nin 
penaltıdan atığı 
golle durumu 
eşitleyen mavi 

beyazlı la r 
38 dakikada 
Olcay'ın attığı 
golle ilk yarıyı 2-1 
önde kapadılar. 
İkinci yarıda üstün
lüğü bırakmayan 
Kurşunlu, 63 ve 
89 dakikalarda 
Ali'nin attığı gollerle 
maçı 4-1 kazandı. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Ersan Yapça (7) 
Olcay Salbaş (7) 
Gökhan Tanoğlu (7) 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 
Alpay (7) (Turgay ?) 
Emrah (7) Tezcan (7)

Erdinç (4) (Erbil 6) 
Serkan Keskin (7) 
Hâşan (6) (Soner 2) 
Ali (8) Oğuz (7) 
Olcay (7) Reyhan (7) 
Serkan Baytaş (8) 
YENİŞEHİR 
YOLÖRENSPOR : 
Ali (5) İbrahim (5) 
Mustâfa (4) Tarık 
(5) Adnan (4) 
(Eyüp 4) Mehmet (4) 
Ahmet (4) Hakan (5) 
Ömer (6) İsmail (3) 
(Halil 4) Altçın (5) 
GOLLER : 
Dk. 5.Ömer (Ynş. 
Yolörenspor) 
Dk. 20-63-89 Ali Dk. 
38 Olcay (Kurşunlu 
Belediyespor)

■IIIMIM
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

Fenerbahçe’ye Kayserispor freni
Turkcell Süper Lig'in 
27. haftasında Kayse 
rispor'a konuk olan 
Fenerbahçe, şampiy- 
onltfk<yolunda çok 
önemli bir 2 puan 
kaybetti. Kayseri 
spor'da son dakika 
golüyle kaçırılan gali
biyetin üzüntüsü 
yaşanırken, Fenerbah 
çe cehpesinde 
maçın hakemi Vedat 
Yüksel'e tepki vardı. 
Kayserispor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, karşılaşma 
sonrası düzenlediği

basın toplantısında, 
galibiyeti hak ettikleri 
ni, ancak son dakika? 
da yenen golle bera 
berliğe razı olduk
larını söyledi.
Sağlam, sahada ken 
dileri için çok önemli 
bir 3 puanın olduğu 
nu belirterek, "Galata 
Saray'ın puan kaybet 
meşinden sonra alı
nacak 3 puan, üçün 
cülük iddiamızı yeni 
den çok kuvvetlendi
recekti. Maça baktığı 
mızda baştan sona 
üstünlük kurduğu

muz, rakipten daha 
çok gol pozisyonu 
üretip, daha iyi müca 
dele ettiğimiz bir kar 
şılaşmada, maalesef 
uzatma dakikalarında 
yediğimiz bir golle 
maalesef 2 puanı bı 
raktık. Tabi ki maçtan 
çıkarılacak çok güzel 
dersler var. Aynı za 
manda bizi gelecek 
adına umutlandıran 
çok güzel olaylar ol 
dü. Ama sonuçta o 
golü yememek gere 
kiyördu. Son 
dakikada yenilen

gol bütün emeğinizi 
alıp götürebiliyor. İyi 
bir karşı laşma oldu 
ve seyircilere güzel 
bir maç izlettiğimizi 
düşünü yorum. Bu 
yüzden mut luyuz. 
Kazansak çok iyi 
olacaktı. 3 puan 
alsaydık bizim için 
çok iyi olacaktı. 
Hatalardan dersler 
çıkarıp toparlamamız 
gerekiyor. Bu maçı 
biran önce unutup 
Bursa maçına 
konsantre 
olmalıyız.” dedi.^

SATILIK SATILIK
‘Gemlik Körfez’ internette 

www.gemlikkorfezgazetesi.com
ABONE OLDUNUZ MU?

MÖTilT] abone olun
■H GÜNLÜK IİYA^ GAZETE ■■ OKUYUN OKUTUN ,

M an astır’da 
Zeytindaİı Apartmam’nda 

150 m2
Deniz Manzaları y 
Kaloriferli Daire

GSM: 0.535 397 72 63 (
Tel: 513 67 95

Deniz motoru 
150 bg. tekne 5,80 mt römork 

ile beraber satılıktır. 
Müracaat Tel: 211 46 80-81

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bel ağrısına dikkat
Dünya nüfusunun 
yaklaşık yüzde 
85'inin, hayatlarında 
en az bir defa bel 
ağrısı yaşadığı 
bildirildi.
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi Fizik 
Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Güler, 
bel ağrısının 
günümüzde çok 
yaygın olarak 
görüldüğünü 
ifade tti.
Bel ağrısının tıpta en 
sık rastlanan 
rahatsızlıklardan biri 
olduğuna dikkati 
çeken Güler, dünya 
nüfusunun yaklaşık 
yüzde 85'inin, hayat
larında en az bir 
defa bel ağrısı 
yaşadığını söyledi. 
Yeni ortaya çıkan 
bel ağrısı vakalarının 
yüzde 80'e yakınının 
2-4 hafta içinde 
tedaviye bağlı olarak 
iyileştiğini belirten 
Güler, "Ancak bun
ların yaklaşık yüzde 
40'ında hastalık 
tekrarlayabilir.
Hastalığın tekrarlama
ması için dikkat 
edilmesi gereken 
hususlar vardır" dedi. 
Aynı hareketin 
devamlı tekrarı, bel 
ağrısında risk faktör
leri olduğuna işaret 
eden Güler, şöyle

konuştu:"Ağır 
kaldırmada cismin 
ağırlığı dışında 
kaldırmanın tekrarı da 
önemlidir. Bel 
ağrısının en sık 
görüldüğü grup 
arasında ağır beden 
faaliyeti ve uzun 
süreli ayakta durmayı 
gerektiren meslekler 
başta gelmektedir, 
iş yerinin uygun 
olmayan soğuk, 
cereyan, rutubet 
gibi fiziksel 
koşulları da bir 
risk faktörüdür." 
Prof. Dr. Güler, bel 
ağrısının rastlanma 
oranının en yüksek 
olduğu spor dal
larının jimnastik, 
futbol, halter, güreş 
ve kürek olduğunu 
kaydederek

"Futbol 
oynayan lise 
öğrencilerinin 
yüzde 6'sında, 
üniversite öğrenci
lerinin yüzde 
30'unda bel ağrısı 
tespit edilmiştir" 
diye konuştu. 
Prof. Dr. Güler, 
bel ağrısını 
psikolojik 
etkenlerin de 
tetikleyebileceğine 
dikkati çekerek 
"işini sevmeyenlerin 
beı' ağrısı 
nedeniyle 
hekime başvurma 
oranısevenlere 
göre 2,5 kat fazladır. 
İşinden memnun 
olmama, takdir 
edilmeme bel ağrısın
da risk faktörüdür" 
dedi.

Uygun olmayan antibiyotik kullanımı sağlık için MHİ
Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı tarafın
dan gerçekleştirilen 
bir araştırma ülke 
mizde antibiyotik kul
lanımının kontrolsüz 
ve çoğu zaman 
uygunsuz olduğunu 
ortaya çıkardı.
678 üniversite öğren
cisi, 602 üniversite 
öğretim üyesi, 77 tıp 
fakültesi son sınıf 
öğrencisi ve 475 
pratisyen hekim 
üzerinde anket çalış
ması gerçekleştirilen 
Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof.Dr.Çağrı Büke, 
"Çalışmaya katılan 
üniversite öğrenci
lerinin yaş ortalaması 
18-24, öğretim 
üyelerinin yaş ortala
ması ise 26-48'dir. 
Antibiyotik kullanım 
amacına yönelik 
sorulara bakıldığında 
öğrencilerin yüzde 
32'si ateş düşürmek 
için antibiyotik kul
landığını belirtirken, 
bu oran öğretim 
üyeleri arasında 
yüzde 36'dır.
Yine öğrencilerin 
yüzde 28'i, öğretim 
üyelerinin yüzde 7'si 
ağrı gidermek için; 
öğrencilerin yüzde 
24’ü, öğretim 

üyelerinin yüzde 
14'ü halsizlik ve 
yorgunluğu gidermek 
için; öğrencilerin 
yüzde 83'ü, 
öğretim üyelerinin 
de yüzde 74'ü 
soğuk algınlığının 
tedavisinde 
antibiyotik kul
landığını belirtmiştir" 
dedi. Öğrencilerin 
yüzde 21'inin, 
öğretim üyelerinin 
de yüzde 1 Tinin 
eczacı önerisi ile 
antibiyotik kullan
maya başladığını 
açıklayan 
Prof.Dr.Büke, 
"Öğrencilerin yüzde 
44'ü, öğretim 
üyelerinin de yüzde 
46'sı kendilerini hasta 
hissettiklerinde kendi 
kendilerine antibi 
yotik kullanmaktadır" 
diye konuştu. 
TIP FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİ 
BİLE BİLİNÇSİZ 
Tıp fakültesi son sınıf 
öğrencilerinin de 
yüzde 34'ünün 
antibiyotikleri nezle, 
grip gibi viral enfek
siyonların tedavisin 
de kullanılabileceğini 
belirttiğini açıklayan 
Prof.Dr.Büke, "Birinci 
basamakta çalışan 
475 pratisyen hekim 
arasında yapılan çalış 
ma da, hekimlerin her 
üç reçetelerinden 
birisinde antibiyotiğe 
yer verdiğini 
göstermiştir.
Antibiyotikler en çok 

üst solunum yolları 
enfeksiyonları için 
yazılmaktadır. Buna 
karşın üst solunum 
yolları enfeksiyon
larında antibiyotik 
yazmak için doğru 
tanı kriterlerini 
belirtenlerifi oranı 
yüzde 12 olarak 
bulunmuştur. 
Yine pratisyen 
hekimlerin 
antibiyotikler 
ve genel kullanımları 
konusundaki bilgile 
rine bakıldığında 
tıp fakültelerinden 
yeni mezun 
olanların 
bilgilerinin daha 
iyi olduğu saptan
mıştır" dedi. 
Antibiyotiklerin 
bakteriyel enfeksi 
yonların tedavisinde 
kullanılması gerek
tiğini vurgulayan 
Prof.Dr.Büke, 
"Uygunsuz antibiyo 
tik kullanımına 
bağlı ağız, barsak 
ve deride bulunan 
flora bakterileri 
hızla dirençli hale 
gelebildiklerinden 
bu durum yalnızca 
o kişi açısından 
değil, aynı zamanda 
toplumdaki diğer 
insanların sağlığı 
açısından da bir 
tehdit oluşturmak
tadır. Bu nedenle 
hekim reçetesi 
olmaksızın 
eczanelerden 
antibiyotik satışı 
yapılmamalıdır.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 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

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

I 
i

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

C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

I
K '

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

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

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

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

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

9 Nisan 2007 Pazartesi 
GEMLİK ECZANESİ 

D.Subaşı Mh. İskele Cd. 
No: 5 Tel: 513 02 49

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNCÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2718 

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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Körfezspor: 0 İznik Boyalıca: 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci amatör 
kümede ilk maçına 
çıkan Körfezspor 
sahadan 1-0 
yenik ayrıldı. 
Aynı güçteki iki 
takımın mücade
lesinde kale önünde 
yakalanan yüzde 
yüz pozisyonların 
dışarı atılması 
şaşkınlık yaratırken 
33 dakikada 
konuk ekip Sinan'ın 
ayağından kazandığı 
golle ilk yarıyı

önde kapadı.
İkinci yarıda iki 
takımda gol kaçırma 
yarışına girerken 
Körfezspor'un 
geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi kırmızı 
kart sevdasından 
vazgeçmediği 
görüldü.
70'de Volkan, 
80'de Kazım'ın 
gördüğü kırmızı 
kartlarla maçı 9 
kişiyle bitiren 
Körfezspor yeni 
sezona iyi başlaya

madı ve sahadan 
1-0 yenik ayrıldı. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Orhan Kaya (7) 
Ata Bayraktar (7) 
Emre Parmaksız (7) 
KÖRFEZSPOR : 
Eray (4) Erdem (5) 
Sezgin (4) Mehmet 
özer (4) Mahmut (5) 
Hasip (5) Mehmet 
Alabora (5)
Kazım (4) Volkan (4) 
Metin (4) Ferdi (4) 
(İbrahim 4)

İZNİK BOYALICA : 
Hüseyin (6) Mustafa 
Süren (5) K. Mustafa 
Keskin (5) Halil 
Ateş (4) Sinan (6) 
Kazım (5) Ahmet (4) 
Mustafa Alptekin (5) 
Veysel (6) İbrahim 
Dülger (6) B.
Mustafa Keskin (6) 
Bilal (6)
GOL : Dk. 33 Sinan 
(İznik Boyalıca) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 70 Volkan 
Dk. 80 Kazım 
(Körfezspor)

2.50DC0 YTL

JH
İnşaat - Zeytincilik Ltd. Şti.

/Mersin s

YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA İÇİ

YERİNE 2.000.00 YTL

‘/ınuşııı 
bg^HM

^noıınnoıvuııou
SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR

AYRICA
400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

HAFTA SONU

UMURBEYBEİEDİYE DÜĞÜN SALONİARI 
GEMİİK’TEBİRİİKİGERÇEKIEŞTİRİYOR

/»llliMUlIŞMVlU 
^ı.uım»ninmıi

Umurbey Belediyesi tartından" BİZ KAPARIZ" sloganı ile 
4000 N2 arsa üzerine 1350 N2 inşaa edilen muhteşem salonun 

GEMLİKTE EŞİ BENZERİ OLMAYAN HİZMET KALİTESİ ile 
İŞLETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ.

Tanınmış en büyük otellerdeki 
muhteşem balo salonlarım aratmayacak nitelikte 

kalite ve hizmet standartlan ile karşınızdayız.

600 KİŞİLİK öRGANİZASYONümk

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97 

www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr


(JURSRVR GİTM£NİZ€ GERCK KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ 

Bilgisayar ile benzin 
ve LPG gaz ayarlan, 

TSE belgeliTeknik elemanlar 
tarafindan istasyonumuzda 

yapılmaya başladı
Yalova Yolu Özdilek karşısı 
Tel : 513 14 25 GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

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

KÖRFEZ AV
BALIKÇILIK MALZEMELERİ /

TOPTAN & PERAKENDE
KARA AVCILIĞI MALZEMELERİ ?
VE TABANCA MERMİSİ
(RUHSATLI) SATIŞLARIYLA 
HİZMETİNİZE AÇILDI 
Bülent ve Kuman Dursun
Semerciler Yokuşu 19/A GEMLİK 
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 48

Serbest Bölge civarındaki nakliyeciler sorunlarını Ticaret Odası’na götürdü

Nakliyeciler Belediye’den destek istiyor
.................... ............

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Anaların gözyaşı
Türkiye’de anaların gözyaşı dinmiyor.
Bahar geldi.
Havalar ısındı dağlarda karlar eridi..
Güneydoğu’da terör can almaya başladı..
Önceki günkü sayı 9 ölüydü.
Yine cenaze törenlerinde, “Şehitlerin kanı 

yerde kalmayacak” sözleri...
Ve de şehit analannın bitmeyen gözyaşları..
Gazetedeki fotoğrafa bakıyorum.
En üst düzey komutanların gözü de yaşlı..
Siz terör örgütünün bir elemanı olsanız, gözü 

yaşlı anaları ve komutanları gazetelerde görse 
niz ne yaparsınız?

Düşman, mutluluk duyar, zil çalıp oynar..
Türkiye Güneydoğu Anadolu’daki PKK 

belasını 30 yıldır çözemedi.
Bu sorun askeri önlemlerde çözülemedi, siya 

si yoldan da çözülemedi..
Biz, kendi terör sorunumuzu kendimiz çöze 

medikçe daha çok anaların gözünden yaşlar aka
cak..

Görülen o ki, yaşamını dağlarda, inlerde, 
kamplardcTgeçiren PKK’lı ile onbeŞ günlük asker 
başa çıkamıyor.

Yeni silah altına alınan gencecik erler ile bu 
sorun çözülemiyor..

Teröristin karşısında onun gibi eğitim almış 
profesyonel asker savaşmak..

Biz, PKK ile savaşım konusunda ABD’den 
icazet bekler olduk..

Irak ta ki, Suriye’de ki PKK inlerine giremiyor, 
yılanın başını ezemiyoruz..

Ve de hain pusuda gencecik erlerimiz şehit 
ediliyor..

Ve de yine “Kanı yerde kalmayacak” demeç
leri veriliyor, anaların gözyaşları dinmiyor..

Serbest Bölge 
civarında bulunan 
nakliye firmalarının 
tümüne Belediye 
tarafından kapatma 
karârının bildirilmesi 
nakliyeciler tepki 
sini çekti. Dün, Tica 
ret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt’ı 
ziyaret eden Gemlikli 
nakliyeciler, sorunla 
rının çözülmesi için 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’tan 
destek istediler. 
Haberi sayfa 3’de

Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri, Gemliklileri 
14 Nisan Cumartesi günü Ankara da yapılacak mitinge çağırdı

“Ankara Tandoğan mitinginde buluşalım”
ADD Gemlik Şubesi 
Başkan Yardımcısı 
Halide Bulut, 
yaptığı açıklamada, 
Cumhuriyet Mitingi 
için Otobüslerin 
14 Nisan günü 
saat 01.00 de İskele 
Meydam’ndan kalka
cağını belirterek, 
"Gemlik halkını 
Tandoğan Meyda- 
m’n da yapılacak 
mitinge davet 
ediyoruz" dedi. 
Haberi sayfa 2’de

—■

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

Umuda yolculuk....

Geçen gün Bursa'da ki parklarda, 
dolaştım..

Küçük oğlum hayvanlarla ilgilenirken 
ben de yurttaşlarımızı gözledim..

Hayvanlar ne kadar mutluysa... 
İnsanlar da mutsuz ve umutsuz..
Hayvanlar koruma altında.. Hayvanat

Bahçesi'ndekilerden sözediyorum... As 
gari düzeyde gereksinimleri karşılanıyor..

Ya insanımızın durumu..
Her gece milyonlarca insan aç yatıyor..

Çerde çöpte ekmeğini arıyor..
Sözü fazla uzatmadan ABD'de yaşayan 

bir yurttaşımızın duygularını paylaşmak 
istiyorum sizinle..

Aşağıda okuyacağınız yazı bir arkadaşı 
mın ABD'de öğrenim gören oğlundan gel 
di..

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadıklarımız 
oradan daha iyi gözüküyor galiba..

Tam da Cumhurbaşkanlığı seçim sath-ı 
mailine girmişken mektup ne kadar da an 
lam içeriyor..

Orhan Sinan Öncül 'ün Türkiye gözle 
mini ve özlemini virgülüne dokunmadan 
aktarıyorum:

Cahildir en büyük düşmanım 
Düşmanlarla dolu benim vatanım 
Ey benim Tayibe oy veren 
Elleri kırılasıca insanım..

Şimdi soyun istediğin kadar Ankara'da 
Sakın bekleme aybaşını doldurmak için 
tencereni..
Senin doldurduğun sadece Tayib'in cebi.. 
Senin emeğin sakallıların boğazdaki 
evleri..

Gerçi belki sen de haklısın güzel insan 
Tayip dediğin çok zavallı..
Harvard'taki kızını bile okutuyor bir ak 

sakallı.
Düğün dernekler de olmasa..
Aç yatıracaksınız adamı..

Ya bir şeyler yapalım ülkemiz adına
Ya da pilimizi pırtımızı toplayıp gidelim 
köle olmaya..
Türk Milleti milletlerin efendisidir. 
Hiçbir çılgın zincir vuramaz ona.. 
Hadi artık ama olmaz ki hep lafta.. 
Türk Milleti uyan uyan da..
Yaşat bir zafer daha torunlarına..

14 Nisan'da
Ankara'da buluşalım

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE 

Tel: 513 96 83 GEMLİK

'Gemlik Körfez1 internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri, Gemliklileri 
14 Nisan Cumartesi günü Ankara da yapılacak mitinge çağırdı

‘ita Tantlocıan mitinginde buluşalım11
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
14 Nisan 2007 
Cumartesi günü 
saat 11.00 de 
Ankara'da Tandoan 
Meydam’nda 
yapılacak Cumhuriyet 
Mitingi için açıklama 
yapan ADD Gemlik 
Şubesi Başkan 
Yardımcısı Halide 
Bulut, "Gemlik 
halkını Tandoğan 
Meydam’nda yapıla
cak mitinge davet 
ediyoruz" dedi. 
21. yüzyılda 
dünyanın karşı 
karşıya kaldığı 
küresel tehdit ve 
tehlikeler ile ülke 
mizin ve ulusumuzun 
geleceğini ilgilendiren 
olumsuz gelişmelerin 
kaygı ile izlendiğini 
söyleyen Halide 
Bulut, "Ülkemiz, 
içinden çıkılmayacak 
bir borç batağına 
sürüklenmiş, sömür 
ge ülke,görünümün 
dedir. Tüm ekonomik 
varlıklarımız, toprak
larımız, sularımız, 
ormanlarımız, maden
lerimiz ve petrolümüz 
özelleştirme adı altın
da yağmalanmaktadır. 
Siyasal fırsatçılık 
dürtüleriyle tetiklen
miş, plansız nüfus 
artışının olumsuzluk
lar ülke potansiyeli 
nin hoyratça 
kullanılmasına, 
israfına, çevre 
problemlerine 
neden olmaktadır.
Ortalama gelir 
ve ömür, dünya 
ortalama değerlerinin 
altındadır. İşsizlik,

gelir dağılımındaki 
korkunç adaletsizlik, 
dilde yaşanan 
yozlaşma, eğitim 
birliği ilkesi ve laik 
devlet yapısıyla 
uyuşmayan eğitim- 
öğretim uygulamaları, 
yargı bağımsızlığına 
müdahaleler, 
Cumhuriyet’in 
temel değerlerinin 
'Demokrasi' araç 
edilerek tahribatı, 
kabul edilemez 
boyutlara 
erişmiştir" dedi. 
"Hayatta en gerçek 
yol gösterici bilimdir" 
diyen ulu önder 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün aydınlık 
ve onurlu yolundan 
saptırmak isteyen
lerin, küresel 
sömürü güçleriyle 
ortaklaşa kurguladık
ları ve dayattıkları 
politikaların oluştur
duğu bu sosyo ekono 
mik problemler 
yumağının çözümü

nün ancak ve ancak 
bilimi rehber 
edinen ulus devlet 
anlayışıyla olanaklı 
olduğunun altını 
çizen Halide Bulut 
"2007 Türkiye'nin 
geleceğini belirleyen, 
yaşamsal önemdeki 
kararların alınacağı 
ve parlamento 
seçiminin de yapıla
cağı bir yıldır. Bu 
bakımdan Cumhurbaş 
kanı seçimini rejimin 
teminatı açısından 
bir mihenk taşı 
olarak görüyoruz. 
Cumhuriyetimizin 
temel değerlerini 
benimsemiş ve 
bu değerleri her 
zaman her yerde 
içtenlikle savun
duğunu kanıtlamış 
erdemli bir 
kişi olmalıdır. 
Ulusumuzun bu 
arzusunu dile getire
cek son uyarıyı 
yapmak üzere 
Ankara Tandoğan

Meydam’nda bir 
miting ve ardından 
Anıtkabir ziyareti 
düzenlenmiştir. 
Ülkemizin ve ulusu 
muzun bölünmez 
bütünlüğü için, 
Demok ratik, laik, 
sosyal hukuk devleti 
için, tam bağımsız ve 
aydınlık Türkiye için, 
Cumhuriyetimizin 
kazananlarına, kurum 
larına sahip çıkmak 
ve irticaya hayır de 
mek için 14 Nisan 
2007 Cumartesi 
günü saat 11.00 de 
Ankara Tandoğan 
Meydam’ndaki 
Cumhuriyet 
Mitingi'ne Gemlik 
halkının büyük 
oranda destek 
vereceği inancın
dayız" dedi.
Halide Bulut, 
Otobüslerin 
14 Nisan günü 
saat 01.00 de İskele 
Meydam’ndan kalka
cağını duyurdu.

Hurdaya dönen araçtan
yaralı kurtuldu

Gemlik-Bursa 
karayolu Jandarma 
rampasında 
meydana gelen 
kazada bir araç 
hurdaya dönerken, 
bir kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre dün sabah 
saatlerinde 
jandarma 
rampasında

meydana gelen 
kazada, Ahmet 
Erik idaresindeki 
16 ZB 258 plakalı 
otomobil orta 
refüje düşerek 
elektrik 
direğini devirdi. 
Hurdaya dönen 
araçtan çevrediler 
tarafından 
çıkartılan Erik,

bir süre 
kaza yerinde 
ambulans 
bekledi.
112 ekipleri 
tarafından 
Gemlik Sahil 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
tedavi altına 
alınan

Erik’in durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken, kaza ile 
alakalı soruşturma 
sürdürülüyor.

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Serbest Bölge civarındaki nakliyeciler sorunlarını Ticaret Odası’na götürdü YazıYORUM

Nakliyeciler Belediye’den destek istiyor Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Seyfettin SEKERSÖZ 
Türkiye'nin en 
gelişmiş sanayi 
bölgeleri içine giren 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren nakliye 
firmalarına uygulan
maya başlanan 
kapatma kararlan 
tepki çekerken, 
firma yetkilileri 
Belediye Başkan! 
Mehmet Turgut'tan 
destek istiyor. 
Ticaret Odası 
Başkanı Kemal Akıt'ın 
makamında bir 
araya gelen nakliye 
firmalarından 145 
Nolu Trayderciler 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Onsekiz 
ile aynı firma 
yetkililerinden Ömür 
Kaya, Serdar Göral, 
Ali Başaran ve Kerem 
Selçuk, GEMTRANS 
İdari Koordinatörü 
İlyas Çelik ve 
Güneş Nakliyat 
Genel Müdürü.Güneş 
Sertkaya Dimili, 
hazırladıkları ortak 
dilekçeyi Ticaret 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt'a ileterek, 
Belediye Meclisi’nin 
ilk toplantısında 
konunun gündeme 
getirilmesine istediler. 
1/25 BİNLİK 
NAZIM PLAN 
ÇIKMASI 
BEKLENİYOR 
Gemlik'in daha önce 
tarım alanı olarak 
gösterilen bölgede 
kurulan nakliyat fir
malarının ruhsatları 
olmadığı için kapatma 
kararı çıkarılmasına 
tepkiler her geçen 
gün yükseliyor. 
Belediye tarafından 
kendilerine yer 
gösterildiğini, ancak 
nakliye firmalarının 
bunu kabul edip 
gitmedikleri söylenti
sine tepki gösteren 
firma yetkilileri 
"İş yerlerimizi kapatıp 
uygun olmayan yer
lere neden gidelim" 
diyerek, özellikle 
Gemliklilere baskı 
uygulandığını 
ileri sürüyorlar. 
”1/25 binlik planların 
çıkmasıyla bu işleri, 
başımıza açtılar" 
diyen nakliyeciler, 
bu işten ekmek 
yiyen insanı mağdur 
etmenin yanlış 
olduğunu söyleyerek, 
"Her görüştüğümüz 
insan yetkinin 
Belediye Başkanında 
oldu~ mu söylüyor. 
İşler dönüp dolaşıp 
Beledi, e Başkanında 
birleşiyor.
Gemlikli firmalar 
kapatılırken arkamız
da bize destek vere
cek başkanımız yok"

diyen nakliye firma 
yetkilileri, bölgede 
bulunan hurdacıların, 
tomrukçular ile 
kömürcülerin kapat
ma karar 'ışında 
bırakılmaların 
düşündürücü 
olduğunu söylediler. 
GEMLİKLİLERİN 
BİRLİKTELİĞİNDEN - 
KORKUYORLAR 
Gemlikli nakliyecilerin 
bölgede iyi iş yap
malarını engellemek 

eyenlerin bulun- 
c jğuna dikkat çeken 
nakliye firması 
yetkilileri, sanayici
lerin ilçe dışından 
TIR getirerek haki 
miyet kurmak istedik
lerini öne sürürken, 
"Geç kalınmadan 
bize destek verilmesi
ni istiyoruz. Bize 
geçici ruhsatlarımız 
verilsin ve planlar 
çıkınca ruhsatlarımızı 
ona göre alalım. 
Bizler devlete vergi 
veren iş imkanı 
yaratan firmalarız. 
Bu kadar insan 
ekmek yiyor. 
Dışarıdan gelecek 
yüzlerce TIR’ın ilçeye 
nasıl zarar vereceğini 
düşünmek bile 
iste iniyoruz" dediler. 
BU AYIP 
BİZİM DEĞİL 
KAMUNUNDUR 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt, nakliyecilere 
destek verirken, 
Oda olarak üyelerin 
sorun larını aktarıp 
ricada bulunabilecek
lerini belirterek, 
yaptığı açıklamada, 
"Gemlik'te Türkiye'nin 

ilk 500 sanayisi 
içinde olan Borusan, 
Borçelik, Gemlik 
Gübre Sanayi gibi 
kurumlar, Haydar 
paşa ve İzmit 
Körfezi’nin alternatifi 
olan limanlarımız 
ve bunun yanında 
Türkiye'deki serbest 
bölge içinde en 
son kurulan ama 
dış ticaret hacmi 
bakımından yıllık 2 
bin 300 milyar dolar 
ile ilk beş arasında 
olan Serbest Bölge 
miz mevcuttur. 
Bölgedeki güzide 
kurumlar bugün 
Türkiye'nin en büyük 
sorunu olan işsizliğe 
10 binin üzerindö 
istihdamı ve 
10 milyon dolar 
ihracat yapan bu 
bölge, Türk ekonomi
sine büyük katkıda 
bulanmaktadır. 
Eylül 2007 de bir 
liman açılışımız ve 2 
sene içinde ilave bir 
liman yapımı söz 
konusu. Bütün bu 
çarkın dönmesinde 
olmazsa olmaz 
nakliyecilerimizin 
sıkıntıları var.
Bölgede maalesef 
1970'1erde yapılan ve 
halen geçerli nazım 
planı uygulanmakta. 
Planda bu bölge 
tarım arazisi gözük
mektedir. Dolayısıyla 
nakliyeci arkadaşları 
mızın barındıkları ve 
toplandıkları yerler 
mühürlenmekte ve 
yıkılacağı tehdidi ile 
huzurlu çalışamamak
tadırlar. 600 adet TIR 
ve o kadar kamyon 

sahibi bu insanları 
sokağa dökmek 
gibi bir durumla yüz 
yüze gelinmiştir. 
Bu bölgede ihtiyaç 
olduğu geç olmakla 
birlikte anlaşılmış ve 
1/25000 Plan çalış
maları başlamıştır. 
Neticelenmesi yıl 
sonunu bulacağı 
ifade edilmektedir. 
Bu arkadaşlarımız ve 
üyelerimiz kanunla 
kurulmuş ve hepsi 
Gelir vergisine tabidir. 
Mademki ihtiyaç 
olduğu için plan 
değişikliği yapılmak
tadır o halde bu 
müddet zarfında 
kendileri ne geçici 
çalışma müsaadesi 
verilmelidir. Legal 
çalışan insanları 
illegal yollara sevk 
etmek dolayısıyla 
huzuru bozmak, 
iş yerlerini başına 
yıkmakla tehdit 
etmek bizce asıl 
kanunsuzluktur.
Bu bölgenin plan
larının bu güne kadar 
bitirilememiş olması 
bizim değiLkamunun 
ayıbıdır" dedi. 
SORUN MECLİSE 
TAŞINACAK 
Nakliyecilerin 
sorunlarını Belediye 
Meclisine taşıma 
kararı alınırken, 
hazırlanacak 
dilekçenin önümüzde
ki günlerde Ticaret 
ve Sanayi Odası 
kanalıyla yapılacak 
ilk meclis toplantısın
da görüşülmek 
amacıyla Gemlik 
Belediye Başkanlığına 
iletileceği bildirildi.

İmralı’daki adam !...
Otuz binden fazla insanın kanına girmiş, 

bütün dünyaca terör örgüt olarak ilan edilen 
PKK'nın başı, kanlı katil Abdullah Öcalan 
Imralı da.

Bütün halkın idam edilmesini beklediği, 
bunun gecikmesine kızdığı bir ortam var 
iken, bunlar unutuluyor, adam oradan bir baş 
gibi konuşuyor..

Adam hükümlü. Bu ne biçim yasa ki avukat
ları sürekli yanında...!.

Öcalan konuşuyor, avukatları not alıyor ve 
bunlar ertesi günden başlayarak kendi 
televizyonlarındaS, PKK gazetesinde bir 
emir şeklinde yayınlanıyor..

Adam oradan rahatça örgütüne emir veri 
yor, taktik veriyor, liderlik yapıyor.

Konuşmalarında Türk devletine aba altın
dan sopa gösteriyor..

Terör örgütünün propaganda çarkı bu direk
tiflerle olanca hızıyla'çalışıyor..

Adam yakalanmış bir suçlu, bizim hapis
hanemizde yatarken, istersek boynunu he 
men koparabileceğimizi bildiği halde konu 
şuyor..

Çünkü adamın arkasında AB. var ve hükü 
met AB’den korkuyor

Aman bir şey demesinler diye nerdeyse ora 
yı 5 yıldızlı otel yapacak..

Devletin yeni çıkardığı ve Avrupa Birliğine 
uygun olması istenen yasaların bizi rahatsız 
ettiğini artık Hükümet anlamalı.

Bu nasıl avukatlık? Bu adamın davası 
olmuş bitmiş, hüküm giymiş bu da kesin
leşmiş.. Öyleyse sık sık yanına gitmesine 
niçin müsaade ediliyor..

Böyle bir yasa varsa ben bu yasanın Türk 
toplumuna zarar verdiğini, dışardan gelen, 
daha doğrusu A. Birliğinin istekleri olan bu 
yasalar bize uymaz.

Bize birkaç gömlek fazla gelir...
Varsayalım ki avukatları İmralı’ya yurtdışm- 

da bakılan bir dava için gidiyorlar.
Peki o halde, davasıyla ilgisi olmayan bu 

görüşmelerin ve kendi sözlerinin
PKK gazetesinde (avukatlar vasıtasıyla) 

çarşaf çarşaf yayınlanmasının yasal gerek 
çesi nedir ?

Bu soruların cevabını Hükümet veremiyor..
Eğer verseydi, ülkenin Genelkurmay başka 

nı, özellikle gazetecilerin önünde içtenlikle 
“Bu nasıl iştir “ diye sormak ve sıkıntısını dile 
getirmek zorunda kalmazdı...

Ne acı değil mi ?
Pekiiii, bütün bu anlatılanların muhatabı 

kim? Tabii dir ki Hükümet..
Avrupa Birliğine göbekten bağlanmaya çalı 

şan bu hükümet hiç sesini çıkarmıyor.
Var mı ortada bu ziyaretlerin sadece “yasa 

lara uygun” sağlayacak, AB’den korkmayan 
bir cesur hükümet... Yok, yoook..

Direktif ve emirleri, taktikleri İmrah’dan alan 
örgüt.. Sonra şehit cenazeleri.

Ve öte yana bakın halkım; bu İmralı rezale
tine göz yuman, onların işini kolaylaştıran 
hükümet, öte yanda ise bu cenazeler kal 
karken “Üzgün” olduğunu söyleyen hükümet 
yetkilileri.

Bugün yapılan anketlerde Türk halkının % 
70 civarında Avrupa Birliğine girmeyi iste 
miyor.. Onurumuzla oynamaları, durmadan 
terbiyesiz çocuk gibi isteklerde bulunmaları, 
adeta Türklük ve İslam’la alay etmeleri Türk 
halkını bıktırdı..

Ben kendi adıma bunu istemiyorum...
Türk halkının onuru kaybetmeyeceği bir 

hasletidir...
Onu beylerin keyfi olsun, Türk ordusunu 

AB sayesinde ikinci plana iteriz hesabı ile her 
şeye evet diyenlere artık dur yolun sonuna 
geldik, bunu yapamazsınız diyoruz..

Türk halkının çoğunluğu istemiyor, 
anlasanıza.. Yoksa anlatırlar....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/bl%25c3%25b6g/%25c3%25b6zcan
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PolisMHP'liler Başkan Turgut'a yüklendi T(akıSda»
MHP il başkanı 
Necati Özensoy, 
parti binaSı 
önünde yaptığı 
konuşmada 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
Gemlik’e hizmet 
vermediğini ileri 
sürerek eleştirdi. 
MHP İl yönetiminin 
yanı sıra ilçe 
başkanlarının da 
bir.araya geldiği 
Gemlik'te 
Küçük Kumla 
Belde bürosunun 
açılışını yapan İl 
Başkanı Necati 
Özensoy MKYK 
üyesi İsmet 
Büyükataman'la 
birlikte parti 
binası önünde 
partililere yaptığı 
konuşmada 
Gemlik'i hak 
ettiklerini 
alamayan bir ilçe 
olarak gösterdi. 
Parti önünde 
bekleyen 
MHPTıİere 
seslenen İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, 
AKP iktidarı 
döneminde ülkenin 
ekonomisinin 
çökmekte 
olduğunu, 
yolsuzlukların 
her geçen gün 
arttığını, inanç 
istismarı ve tes
limiyetçi politika 
izlenerek bölücülük 
ve teröre adeta 
davetiye çıkarıldığını 
belirterek, 
Gemlik olarak 
Büyükşehir'e 
alınmakla burada 
yaşayanlara 
büyük zarar 
verildiğini söyledi. 
İl Başkanı Necati 
Özensoy'da AKP 
hükümetine GÜNLÜK SİYASI GAZETE

KAŞEDE BEKLEMEK VOK

yüklenerek ülkeye 
yapılan tahribatı 
düzeltmenin 
ülkücülere kala
cağını söyledi. 
Özensoy, 
Gemlik'in hak ettiği
ni alamayan bir 
ilçe konumunda 
olduğunun da 
altını çizerken 
"Binalar yıkılacak 
durumda ama 
hiçbir deprem 
çalışması yapılmı
yor. Teröre 
davetiye çıkaran 
AKP şunu bilsin ki 
Gemlik'ten 
bölücübaşı için 
denize bırakılan 
yağlı ilmeğin 
aynısı yeniden

bırakılacak bu, 
ilmek Recep 
Tayip Erdoğan'ın 
başına geçirilerek 
iktidardan düşürüle
cektir" dedi.
Özensoy, son 

olarak benzetme 
yaparak, "Gemlik’e 
doğru MHP'nin 
iktidarını göre
ceksiniz sakın 
kaçırmayın" 
şeklinde konuştu.

kan bağışı

Elif ESMEN
Polis Teşkilatı'nın 
162. yıldönümü 
etkinliklerinde yer 
alan kan bağışı 
kampanyasına, ilçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
İlçe Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünat'la birlikte 
çok sayıda polis 
memuru katılarak 
kan verdi.
Emniyet Müdürlüğü 
karşısındaki Verem 
Savaş Dispanserinde 
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi eleman

larınca başlatılan 
kan alanlarında polis 
memurları sağlık 
kontrollerinden 
geçirilerek kan 
bağışında 
bulundular.
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ile İlçe 
Jandarma 
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünat 
başta olmak üzere 
kan bağışında 
bulunacak polis 
memurları sağlıkla 
ilgili formları dikkat 
lice doldurduktan 
sonra kari verdiler.

KALİTELİ KAŞELER 
_ UYGUN FİYATLARLA 

MjSAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3/BGEMLİK Tel: (0.224) 513 95 83 Fax: 513 35 85
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Biiyüksehir'den uçak yolcularına havaalanı seferi
Bursa Büyi’^şehir 
Belediyesi, Türk 
Hava Yollan'nın (THY) 
Trabzon'a uçak 
seferlerini kullanan 
vatandaşların kent 
merkezinden 
gidiş-gelişlerini 
kolaylaştırmak 
amacıyla Yenişehir 
Havaalam'na otobüs 
seferleri başlattı. 
Kültürpark Ipekiş 
girişinden, seferlerin 
olduğu pazartesi, 
perşembe ve 
cumartesi günleri 
saat 11.30'da hareket 
eden Yenişehir 
Havaalanı transfer 
otobüsleri, THY'nin 
Bursa'ya servis 
ağını kurana kadar 
devam edecek.
Yenişehir Havaalanı 
yolcularının 2 tam 
manyetik bilet 
bedeli olan 4 YTL 
karşılığından 
yararlanabileceği 
transfer seferlerini,

BuKart sahipleri ise 
kartlarını iki kez 
okutarak kullanabile
cekler. İki aracın 
sefer yaptığı 
transfer hattı, 
Bursa ile havaalanı 
arasındaki ulaşım 
eksikliğini önemli 
ölçüde giderecek. 
Yolcuların özel 
araçlarını kullah- 
madan, havaalanına 
zahmetsiz ulaşmasını 
sağlayan sistem, 
THY'nin yolcu 
sayısına da katkı 
sağlayacağını 
belirten BURULAŞ 
Genel Müdürü Ali 
Kaya, "Kalkış nok
tasından itibaren 
50 dakikalık süre 
içinde havaalanına 
ulaşan servisler, 
havaalanından ise 
uçakların iniş duru
muna göre gelen 
yolcuları şehir 
merkezine ulaştıra
cak. Şehir içinde

kesintisiz ulaşımı 
hedefleyen ve bu 
hedefi doğrultusunda 
adımlarını hızlandıran 
Büyükşehir 
Belediyesi, insanın 
en temel haklarından 
biri olan seyahat ve 
ulaşım hakkını yeteri 
kadar alabilmesi 
için de hizmetlerini 
sürdürüyor" dedi.
Yenişehir 
Havaalam'na konulan 
transfer hattını

kullanan Ahmet 
Ertürk, uygulamadan 
duyduğu mem
nuniyeti dile 
getirerek, Büyük
şehir Belediyesi'ne 
teşekkür etti.
Nevzat Elaldı 
isimli vatandaş ise 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
bu uygulamasının 
THY'nin uçak 
seferlerini teşvik 
edeceğini söyledi.

Polis Bursa sokaklarında çiçek dağıttı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, polis 
teşkilatının 162. 
kuruluş yıl dönümü 
münasebetiyle 
Altıparmak ve , 
Heykel caddelerinde

vatandaşlara gül 
ve karan, dağıttı. 
Dün sabah saat
lerinde başlayan 
faaliyete Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ve Çevik Kuvvet 
Şube Müdürlüğü'n

den 10 kadar polis 
memuru katıldı. 
ReSmi üniformalı 
bayan polis 
memurları, ellerindeki 
karanfil sepetleriyle 
Altıparmaksan 
Yeşil'e kadar

yürüyerek çiçek 
dağıttı. İşlerine 
gitmek için evlerin 
den çıkan vatan
daşlar, çiçek dağıtan 
polisleri görünce 
şaşkınlıklarını 
gizleyemedi.

Şahin, Polis Teşkiiatı’nın 162, 
kuruluş yıldönümünü kutladı

Elif ESMEN 
AK Parti İlçe Baş 
kanı Enver Şahin, 
Polis Teşkilatı'nın 
kuruluşunun

*162. yıldönümünü 
kutladı.
AK Parti İlçe Başka 
nı Şahin, huzur ve 
güven içinde yaşa
manın insanın en 
temel ihtiyaçlarından 
biri olduğunu belirte 
rek ilimizde ve ülke 
genelinde, polis 
olsun, jandarma 
olsun tüm emniyet 
mensuplarımız, 
halkımızın huzur ve 
güveninin temini, 
insanların temel hak 
ve özgürlüklerin 
korunması için 
büyük fedakarlıklar 
ve özveriyle görev 
yaptıklarını söyledi. 
Görevini yaparken 
hukuka uygun, 
insan haklarına 
saygılı, mesleğin 
getirdiği yüksek 
sorumluluk bilinciyle 
hareket eden Yüce 
Türk milletine en iyi 
şekilde hizmet etme 
idealinde ve azmin 
de olan tüm emniyet 
mensuplarımızın 
çalışmaları her türlü 
takdirin üzerinde 
olduğunu söyleyen 
Şahın, "Poiıs leşkı 
lâtımız, kuruluşun
dan bugüne kadar,

kamu düzeninin ve 
güvenliğin sağlan
ması, hak ve özgür
lüklerin eşit olarak 
uygulanması görev
lerini kendisine tanl- 
nan yetkiler çerçeve 
sinde başarıyla 
yerine getirmiştir. 
Türk Polis Teşkilâtı 
mensupları, devletin 
sağladığı eğitim ve 
öğrenim imkânları 
ve çağdaş teknolojik 
donanımlarla 
kendisini sürekli 
yenileme çabası 
içerisinde olarak, 
halkımızın destek 
ve sevgisini kazan
mıştır. Teşkilat 
olarak suç ve suçlu
lara karşı sürdürdü 
ğü amansız mücade
leyle, her kademede 
görev yapan emni 
yet teşkilatımız 
günün 24 saatinde 
halkımızın hizmetin 
de olarak cesur, ka 
rarlı, etkin ve kaliteli 
hizmetler vermeye 
çalışmakta. Madde 
kaçakçılarına yöne
lik amansız müca 
delede önemli başarı 
lar elde ederek bu 
çete ve örgütlerin 
büyük ölçüde çöker
tilmesini sağlayan 
emniyet teşkilatı, 
görevlerini en iyi 
şekilde yapmak
tadır" dedi.

CUMHURİYET MİTİNGİ
14 NİSAN 2007 CUMARTESİ SAAT 11.00 

ANKARA TANDOĞAN MEYDANI 

CUMHURİYET İÇİN BİRLEŞİLİM, 
YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR

OTOBÜSLER GECE SAAT 01.00DE 
İSKELE MEYDANI NDAN HAREKET EDECEK 

İRTİBAT İÇİN ADD GEMLİK ŞUBESİNE BAŞVURULABİLİR. 
GÜRLE İŞ MERKEZİ KAT : 3 NO : 9-10 GEMLİK 

TEL : 514 47 82

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
...... _■ ............. ...   ________ 1  Jk ’ T-..  ........

KONGRE İLANI 
MERT ELEKTRİK SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2004-2005-2006 yılı faaliyetlerinden elde 
edilen sonuçları ele almak amacıyla 
27.04.2007 günü saat 12.0o’de İstiklal Cad. 
Bora Sok. Baytaş Apt. No : 6/2 GEMLİK 
adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek 
üzere olağan genel kurul toplantısı yapıla
caktır.

Toplantı gündemi aşağıda gösterilmiştir.
Durum ortaklarımızın bilgilerine saygıyla 

sunulur.
GÜNDEM
1- Açılış Başkanlık Divanı seçimi
2- Başkanlık divanına tutanakları imzala

ması için yetki verilmesi
3- 2004-2005-2006 yılı yönetim kurulu 

faaliyet raporunun okunması
4- 2004-2005-2006 yılı bilanço ve kar 

zarar hesaplarının okunması
5- Murakıp raporunun okunması
6- Genel kurula okunan Yönetim Kurulu 

faaliyet raporu, bilanço ve kar ve zarar 
hesaplarrile murakıp raporunun müzakere
si, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar 
alınması

7- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilme
si

8- Murakıp üyelerinin ibra edilmesi
9- 2004-2005-2006 yılı karının dağıtıl

masının görüşülmesi ••
10- Yönetim kurulu üyeleri ile Murakıp 

üyelerin seçimi, görev süresinin tesbiti ve 
huzur hakkı, yolluk gibi verilecek ücretin 
tesbit edilmesi

11- Dilek, temenniler ve kapanış. 
YÖNETİM KURULU BŞK. Mehmet Hamaloğlu 
BAŞKAN VEKİLİ Sibel Hamaloğlu 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ Haşan Hamaloğlu

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ulusal Gençlik Parlamentosu Bursa’da toplandı Köprü ve otoyollai'da yine eylem var

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
nüfusun yüzde 35’ini 
oluşturan gençlerin 
Türkiye’nin geleceği 
açısından büyük 
bir güç potansiyeli 
olduğunu, bunun 
eğitimle avantaja 
dönüştürülebileceği
ni, aksi taktirde 
büyük bir sorun 
olarak karşımıza çıka
bileceğini söyledi. 
Başkan Şahih, 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreterliği’nin 
ev sahipliğinde 
“Oyumuz Gençlere” 
başlığı altında 
düzenlenen, Ulusal 
Gençlik Parlamen 
tosu Koordinasyon 
Toplantısı’nda, 
Türkiye’nin yaşlanan 
Avrupa’ya göre 
yüzde 35’lik genç 
nüfusu ile çok büyük 
avantaja ye güce 
sahip olduğunu 
söyledi. Genç 
nüfusun iyi eğitilip 
değerlendirilmesi 
gerektiğinin altını 
çizen Başkan Şahin,

aksi taktirde toplum 
içinde büyük bir 
soruna sebep 
olabileceğini belirtti. 
“Türkiye artık eski 
Türkiye değil” 
“Türkiye artık eski 
Türkiye değil” diyen 
Başkan Şahin, genç
lerin eskiden sorun
larına sokaklarda 
çözüm aradığını, 
bugün ise birçok 
genç topluluğun 
çözüm yollarını bu 
tür platformlarda 
araştırmalarının 
sevindirici olduğunu 
söyledi. Gençlerin 
gözlerindeki ışıltının 
Türkiye’nin aydınlık 
geleceğinin gösterge
si olduğunu ifade 
eden Başkan Şahin,

“Size en önemli 
tavsiyem özgüven 
içinde olun. 
Kendinize güvenin, 
ülkenizi sevin ve 
güvenin. İnanıyorum 
ki aşkla, muhabbetle 
çalışarak medeniyet 
yolculuğundaki 
ülkemize büyük 
katkılarda bulunacak
sınız. Bunun için 
özellikle bir şeyi 
çok önemsemeniz 
gerekiyor o da, 
okuyacak, okuduğu
muzu düşüneceğiz, 
düşündüğümüzü 
uygulamaya koya
cağız ve bunu 
muhakkak netice
lendireceksiniz.
Çünkü neticesi 
olmadıktan sonra 

hedefe varamayız. 
Çünkü bizim 
'hedefe varmaya 
neticeye ulaşmaya 
ihtiyacımız var. 
Muasır medeniyetler 
seviyesinin 
üstüne ancak böyle 
çıkılabilir” dedi. 
“Seçilmek 
artık hakkınız” 
Avrupa’da sadece 
3 ülkede seçilme 
yaşının 30 
olduğunu, AK Parti 
Hükümeti’nin ise bu 
yaşı 25’e indirdiğini 
hatırlatan Başkan 
Şahin, bunun Türk 
gençlerine olan 
güvenin göstergesi 
olduğunu dile getirdi. 
Şahin, “Bizler de 
yerel yönetimlerde 
bir yandan şehirleri 
çağdaş, daha 
yaşanabilir hale 
getiriyoruz. Diğer 
yandan sosyal 
projelerle maddi 
durumu iyi olmayan 
ailelerin çocuklarına 
eğitim, sağlık ve 
erzak yardımlarıyla 
yaralarına bir nebze 
merhem olmaya 
çalışıyoruz.” 
diye konuştu.

Adil ücret, ek ödeme 
taslağı ve fiili hizmet 
zammının yasalaş
ması, İller Bankası 
nın kapatılmasını 
talep eden çalışanlar 
otoyol ve köprülerde 
iş yavaşlatacak.
Yapı-Yol Sen üyesi 
çalışanlar, 12 Nisan 
perşembe günü 
Tapu Sicil, Kadastro, 
İller Bankası, 
Bayındırlık müdür
lükleri, karayolları 
işyerlerinde iş 
bırakacak.
Yapı-Yol Sen’de 
yapılan yazılı açıkla
mada, Hükümet’in, 
otoyol ve köprülerde 
günde 10 saat çalı 
şan ve zehirli gazları 
soluyan çalışanın 
sesine kulak verme 
diği kaydedildi. 
Açıklamada, “Hükü 
met söz konusu 
batık bankalar olun
ca, hortumcular olun 
ca, IMF olunca yarat
tığı olanakların hiçbi 
risini biz memurlar 
söz konusu olunca 
yapmadı. Bizi duy
mazdan geldi, 
kulaklarını tıkadı, 
gözlerini bağladı” 
denildi. Açıklamada, 

eylemin amacı ve 
çalışanların talepleri 
şöyle sıralandı: 
“Toplu sözleşme ve 
grev hakkımızı kul
lanmak istiyoruz. 
Ek ödeme taslağı 
yasalaşmalı. Fiili 
hizmet zammı veril 
meli. Tapu Sicil 
çalışanlarına yıllarca 
süren yükümlülük 
getiren Medeni 
Kanunu’nun 1007’in 
ci maddesi değişti 
rilmeli. Döner ser
mayeden çalışanlara 
pay verilmeli. İnsan
ca yaşanacak adil 
ücret istiyoruz. 
İller Bankası da 
kapatılmamalı.” 
EYLEM PLANI 
İstanbul’da ilk eylem 
saat 8.00’de Muhmut 
bey gişelerinde başla 
tılacak. Çalışanlar, 12 
Nisan’da Edirne’den 
Gaziantep’e kadar 
olan tüm otoyollarda 
ve Fatih Köprüsü’n 
de iş yavaşlatacak. 
KESK Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul 
ve Yapı-Yol Sen Ge 
nel Başkanı Bedri 
Tekin saat 12.00’de 
Çamlıca gişelerinde 
eylemi başlatacak

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN..
■■ /l.V; • '

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

mı
34YIL^

TECRUBEHflZ'ft.E 
HİZMETİNİZDEYİZ
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Seçim sürecine 1 hafta kaldı Barzani için düğmeye basılıyor
Türkiye’nin 11. 
cumhurbaşkanı 
nın seçilmesine 
ilişkin sürecin 
başlamasına 1 
hafta kaldı. 
11. cumhur
başkanı seçimi 
için süreç, halen 
görev yapan 
Ahmet Necdet 
Sezer'in görev 
süresinin sona 
ereceği 16 Mayıstan 
bir ay önce, yani 16 
Nisan Pazartesi 
günü başlayacak. 16 
Nisandan 25 Nisan 
Çarşamba günü 
saat 24.00'e kadar 
cumhurbaşkanlığına 
aday olunabilecek 
veya aday göste 
rilebilecek. Kalan 
20 gün içinde ise 
seçimler yapılacak. 
TBMM Danışma 
Kurulu, Meclis 
Başkanı Bülent 
Arınç'ın başkanlığın
da toplanarak, seçim 
turlarının hangi gün
lerde yapılacağını 
belirleyecek.
En az 3'er gün arayla 
yapılacak oyla
maların ilk iki turun

Türk tarafından
darbe bekleniyor

Kıbrıs Rum Yönetimi 
Başkanı Tasos 
•Papadopulos, Kıbrıs - 
Türk tarafının 
Gambari sürecine 
son darbeyi vurmaya 
karar verdiğini 
iddia etti.
Rum radyosunun 
haberine göre, 
Papadopulos, 
"Türk tarafı Gambari 
sürecine son darbeyi 
vurmaya karar verdi. 
Şimdi mesele, Kıbrıs 
sorununa müza 
kereler aracılığıyla 
çözüm bulunmasına

da, üye tam 
sayısının üçte iki 
çoğunluğunun (367) 
oyu sağlanamazsa 3. 
tur oylamaya geçile
cek ve 3. turda üye 
tam sayısının salt 
çoğunluğunu (276) 
sağlayan aday, 
cumhurbaşkanı 
seçilmiş olacak. 
Bu turda üye tam 
sayısının salt 
çoğunluğu sağlana
madığı takdirde, 3. 
turda en çok oyu 
alan iki aday arasın
da 4. tur yapılacak. 
Bu oylamada da 
cumhurbaşkanının 
seçilebilmesi için 
gerekli olan 276 oy 
sağlanamazsa 
TBMM seçimleri 
yenilenecek.

ilgi gösterenlerin 
buna nasıl tepki 
göstereceğidir" dedi. 
Papadopulos, 
Rum tarafının, 
"Kıbrıs sorununa 8 
Temmuz anlaş
masının hayata 
geçirilmesinden 
başka çözüm yolu 
bulunmadığı" 
tezinde ısrar ettiğini 
belirtirken Türklerin 
ise, "çözümle değil 
yalnızca sahte 
devletin yükseltilme
siyle ilgilendiklerini" 
ileri sürdü.

MGK, bugünkü 
toplantısında ana 
gündem olarak, 
"Türkiye Kerkük’e 
karışırsa, Diyarbakır 
ve Güneydoğu kent
lerine kakışırız" diyen 
Barzani’yi ele alacak. 
Üst düzey bir kaynak, 
"Barzani net bir 
şekilde Türkiye düş
manı olmaya başladı. 
Düğmeye basma aşa
masına geliyoruz" 
dedi. ANKARA’nın 
tüm uyarılarına rağ
men Türkiye karşıtı 
söylemlerini artıran 
ve son olarak 
"Türkiye Kerkük’e 
karışırsa, Diyarbakır 
ve Güneydoğu kent
lerine karışırız" 
diyen Irak Kürdistan 
Demokratik Partisi 
(IKDP) lideri Mesut 
Barzani’nin bu tutu
mu, yarın yapılacak 
Milli Güvenlik 
Kurulu’nda (MGK) 
kapsamlı şekilde 
masaya yatırılacak. • 
ABD’YE UYARI 
MGK’dan önce 
bugün de Dışişleri 
Bakanlığı’nın Irak’la 
ilgili birimleri bir 
araya gelerek 
Barzani’nin "küs
tahlığa varan" son 
çıkışını değerlendire
cekler. Türkiye’nin

Erdoğan;
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Irak Kürdistan 
Demokratik Partisi 
lideri Mesut 
Barzani’nin açıkla
malarıyla ilgili olarak, 
"Barzani ne yazık ki 
yine haddine tecavüz 
etmiştir, haddi 
aşmıştır. Bu ifadeler
le eğer kendini tat
min ediyorsa onu 
bilemem ama Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
bu tür tatminlere 
ihtiyacı yok" dedi. 
Erdoğan, Ankara'da 
84 okul ve eğitim 
kurumunun ortak 
açılışı için MEB 
Şura Salonu'nda 
düzenlenen törenden 
ayrılırken gazeteci
lerin sorularını 
yanıtladı. Erdoğan, 
"Barzani’nin son 
açıklamalarını nasıl 
değerlendiriyor
sunuz?" sorusu üze

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Irak Özel Temsilcisi 
Büyükelçi Oğuz 
Çelikkol’un da 
ABD’ye giderek, 
Barzani’nin söylem
leriyle ilgili Ankara’da 
artan rahatsızlığı 
iletmesi bekleniyor. 
Çelikkol’un ABD’ye 
vereceği mesajın, 
"Eğer siz gerekeni 
yapmazsınız, Türkiye 
gerekeni yapar" 
boyutunu da içere
ceği ileri sürüldü. 
ANA GÜNDEM 
Başbakan Tayip 
Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanlığı 
adaylık süreci başla
madan önce yapıl
masını istediği için 
yarın gerçekleşecek 
MGK’da Irak ve 

taıi yine haddini astı1

görülen o ki bu sözrine şunları kaydetti: 
"Geçenlerde Arap 
Ligi Riyad Zirvesi'ne 
davetliydik. Orada 
Irak Cumhurbaşkanı 
Talabani ile bu konu
lara yönelik bir 
görüşmemiz olmuştu 
ve (medya üzerinden 
konuşmasak çok isa
betli olur) demiştim. 
Ben kendilerine 
orada bazı şeyler 
izah ettim fakat

Barzani’nin 
çıkışları ana gündemi 
oluşturacak.
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer’in son MGK’sı 
olacak bu toplantıda 
iç ve dış tehdit 
konularına ağırlık 
verileceği, bu 
kapsamda özellikle 
bölücülük ve irticai 
faaliyetlerin masaya 
yatırılacağı öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre 
Sezer’in son MGK’sı 
olması nedeniyle 
toplantıda özel bir 
tören yapılmayacak. 
Kurul üyelerinin 
Sezer’e katkılarından 
dolayı bir teşekkür 
konuşması, Sezer’in 
de buna karşılık ver- 

lerinde yine dura
madılar, duramaya
caklar." "Ben şunu 
tavsiye ederim; altın
dan kalkamayacakları 
sözler söylemesinler" 
diyen Erdoğan, 
"Yerlerini, konum
larını çok iyi tespit 
etmeleri gerekir.
Sonra bu sözlerin 
altında ezilirler ve 
Türkiye ile sınırdaş 

mesi bekleniyor. 
Hürriyet’in güvenilir 
kaynaklardan aldığı 
bilgiye göre, tüm 
bu hareketlilik 
Ankara’da artık, 
"JSarzani net şekilde 
Türkiye düşmanı 
olmaya başladı. 
Buna karşı yavaş 
yavaş düğmeye 
basma aşamasına 
geliyoruz" şeklinde 
yorumlanmaya 
başladı.
D DİYEMEZ
Üst düzey bir kaynak 
şunları söyledi*. 
"Barzani, Irak’ın, 
artık ne kadar 
kaldıysa olan 
istikrarına da darbe 
vurmaktadır. Biz 
hiçbir şekilde ayrım 
yapmadan herkese 
eşit mesafede 
davranmaya özen 
gösterdik. Yapılacak 
toplantılarda her 
şey enine boyuna 
masaya yatırılacak. 
Artık devlette, 
Barzani’nin Türkiye 
düşmanı olduğu 
anlayışı yerleşmeye 
başlamıştır. Bu 
anlayışa göre 
muamele görmesi de 
kaçınılmaz ojur. Öyle 
bir an gelir, Barzani 
Diyarbakır’ın ’D’sini 
bile ağzına alamaz.” 

olan bir Kuzey Irak, 
şu anda attığı bu 
adımlarla çok ciddi 
yanlışlar yapmakta 
ve bunun bedeli 
onlar için çok ağır 
olur. Biz tarihi çok 
eski asırlara dayalı 
bir devletiz. Ta 
bırakın Kuzey Irak'ı, 
Bağdat'a kadar nasıl 
bir tarih geçirmişiz 
bunu tüm tarih bilir. 
Bu bakımdan bu 
ifadeleri kullanırken 
çok dikkatli kullan
mak lazım" dedi. 
Irak'a komşu ülkeler 
toplantısının Mısır'da 
yapılıp "yapılmayacağı 
yönündeki bir soru 
üzerine Erdoğan, "Şu 
anda öyle bir gelişme 
gözüküyor. Bugün 
Bakanlar Kuruluna 
nihai durum gelmiştir 
veya gelecektir. Ona 
göre değerlendirme 
sini yapacağız" diye 
konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Sayfa 810 Nisan 2007 Sah

Türkiye'de nükleer proje Bahar havası sürecek]
Türkiye Atom Enerji 
Kurumu (TAEK) 
Başkanı Okay 
Çakıroğlu, 
Türkiye'deki uranyum 
rezervinin 9.5 bin ton 
olduğunu ve bunun 
büyük ölçekli bir nük
leer enerji projösini 
destekleyecek 
düzeyde olmadığım 
vurguladı.
TEAK Başkanı Okay 
Çakıroğlu, Türkiye 
İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu'nun 
(TİSK) aylık yayın 
organı olan "İşveren 
Dergisi"ne, nükleer 
enerji konusunda 
değerlendirmelerde 
bulundu.
Nükleer enerjinin 
kaynak çeşitliliği 
yaratarak enerji üreti
minde dışa bağım
lılığın azaltılacağını 
söyleyen Çakıroğlu, 
bunun enerji üretim
den kaynaklanan 
çevre zararlarının 
azaltılmasında önemli 
rol oynayacağını dile 
getirdi. Nükleer güç 
santrallerinin iyi plan

lanmış kapsamlı 
programlar dahilinde 
kurulmaları 
gerektiğini kaydeden 
Çakıroğlu, bunun 
sağlanabilmesi 
için teknolojinin 
yerelleştirilmesi ve 
kapsamlı teknoloji 
transferi yapılması 
gerektiğine işaret etti. 
Çakıroğlu, nükleer 
enerji santrallerinden 
üretilen elektrik 
maliyetinin üçte birini 
yatırım maliyetinin 
oluşturduğunu kay 
dederek, santral bir
leşenlerinin yerli 
enerji üretiminde dışa 
bağımlılığın azaltıl
ması açısından önem
li olduğunu vurguladı. 
“TÜRKİYE'DEKİ 
URANYUM 
YETERSİZ”
Enerji arz güvenliği 
açısından nükleer 
yakıt temininin 
önemine işaret eden 
Çakıroğlu, Türkiye 
deki uranyum rezer 
vinin 9.5 bin ton 
civarında olduğunu 
söyledi. Çakıroğlu,

için yeterli uranyum yok

söz konusu miktarın 
büyük ölçekli bir nük
leer enerji projesini 
destekleyecek 
düzeyde olmadığını 
fakat Türkiye'deki 
uranyum arama 
çalışmalarının hızla 
devam ettiğini kaydet
ti. Dünyada pek çok 
ülkenin uranyum 
ürettiğini vurgulayan 
Çakıroğlu, nükleer 
santrallerin 
kullandığı yakıtın 
ucuz olduğunu ve 
hacim bakımından da 
az yer tuttuğunu ifade 
etti. Çakıroğlu, nük- * 
leer enerji yakıtının 
bu özelliğiyle kolayca 
depolanabildiğim

söyledi.
“HER ENERJİ 
ÜRETİMİ RİSKLİDİR” 
Çakıroğlu, her enerji 
üretim tesisinin insan 
ve çevre için risk 
taşıdığını ifade etti. 
Önemli olanın enerji 
üretiminde riski en alt 
düzeye indirmek ve 
kontrol altına almak 
olduğunu söyleyen 
Çakıroğlu, önem ve 
rilmesi gerekenin çev 
reye salınan emisyon
lar olduğunu belirtti. 
Çakıroğlu, fosil yakıt
ların da yerel, bölge
sel ve küresel etki
lerinin çevreye kalıcı 
zararlar verebileceği
ni kaydetti.

Hava sıcaklığının 
bu hafta tüm yurtta 
nisan ayı ortalamaları 
civarında seyretmesi 
bekleniyor. Yurt 
genelinde yağış bek
lenmiyor, hava açık. 
Hafta sonuna kadar 
hava haritaları: 
Hava sıcaklığının hafta 
genelinde tüm yurtta 
nisan ayı ortalamaları 
civarında seyretmesi 
bekleniyor. 
Meteorolojik verilere 
göre, yurdun iç ve batı 
bölgelerinde az bulut
lu ve açık, yurdun 
güney ve doğu kesim
lerinde parçalı ve çok 
bulutlu hava etkisini 
sürdürüyor. Bugün 
iç ve batı kesimlerin 
parçalı az bulutlu, 
Doğu Akdeniz ile

Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin 
yağmur ve sağanak 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor.
Yurt geneli yarın 
parçalı az bulutlu, 
Öğle saatlerinden 
sonra iç kesimler 
çok bulutlu, Batı 
Karadeniz'in iç kesim
leri, İç Ege ve Göller 
Yöresinde lokal 
sağanak yağış geçiş
leri bekleniyor. Hava 
sıcaklığının hafta 
genelinde tüm yurtta 
nisan ayı ortalamaları 
civarında (kuzey ve 
iç kesimlerde 16-18, 
güney kesimlerde 20- 
22, kuzeydoğu kesim
lerde ise 7-9 derece 
terde) seyretmesi 
tahmin ediliyor.

i OKS başvurularında son gün pazar
i Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİLSATILIKve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

l. 120 m2 3+1 SATILIK LÜX DAİRE

i

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

^^■PB^D^pjzarı’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

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 atan makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli

s»

Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavi'nda 
başvurular 
15 Nisan Pazar 
günü sona erecek. 
Sınav ücreti ise 
cuma.günü mesai 
bitimine kadar 
ilgili bankalara 
yatırılacak.
Sınava, Fen, 
Anadolu ve Sosyal 
Bilimler liseleri, 
özel okullar, 
polis kolejinde 
okumak isteyen 
öğrenciler ile 
devlet parasız yatılı 
okuyacak ilköğretim 
8. sınıf öğrencileri 
katılacak.
Sınav kılavuzu 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
internet sitesinde 
yer alıyor.

Bu yıl adaylar tek 
oturum olarak uygu
lanacak OKS için 
sınav tercihleri ne 
olursa olsun 20 YTL 
ücret ödeyecek. 
Sınav ücreti 13 Nisan 
Cuma günü mesai 
bitimine kadar 
yatırılacak. 
Başvurular, sınav 
ücretinin yatırıl
masından bir gün

sonra internet 
yoluyla "bireysel” 
olarak ya da 
"okuldan"yapılabile- 
cek. Okuldan . 
randevu alarak 
yapılacak başvurular
da adaylardan, kimlik 
numaralı nüfus cüz
danı, vesikalık fotöğ 
raf, banka dekontu 
ve başvuru talep 
formu istenecek.

$ . K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
. | Ümurbey’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

DRV6TİY6D6 B€KL€M€K YOK
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin ...

,1 GÜND€ DAV€TİV€ BASILIR
TÜRKİYE’NİN 

EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
■ EN UYGUN FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
• ’ MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

. .liKlal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax ; (0,224) 513 85 95

GEMLİK

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Türkiye emlakta 
en çekici 5 ülkeden biri
Türkiye'nin emlak 
yatırımları için en 
çekici ülkelerdendin 
haline geldiğine 
dikkat çekildi. 
Ingiltere'deki emlak 
yatırım kuruluşu 
Assetz tarafından 
yapılan ve The 
Sunday Times 
gazetesine yansıtılan 
araştırma, emlak 
yatırımları açısından 
en çekici ülkenin, 
Polonya olduğunu 
ortaya koydu. 
Polonya'da emlak 
yatırımlarından 
yüzde 165'1 ik bir 
gelir sağlandığı 
belirtiliyor. 
Polonya'dan sonra 
en‘ çekici dört

ülkenin, sırasıyla 
Ingiltere, 
Bulgaristan, Fransa 
ve Türkiye olduğu 
belirlendi. Yatırılan 
para miktarına göre 
kazanç, Ingiltere'de 
yüzde 63, 
Bulgaristan'da yüzde 
54, Fransa'da yüzde 
51, Türkiye'de ise 
yüzde 45 olarak 
hesaplandı.
Bu arada, 400 bin 
Ingilizin yurt dışında 
emlak sahibi olduğu 
da belirlendi. Toplam 
değeri 52 milyar 
sterlin olarak hesap 
lanan bu yatırımların 
yüzde 56'sı, Ispanya 
ve Fransa'da 
bulunuyor.

Otomotiv ihracatının 
yansından fazlası, 
Almanya, İtalya, 
Fransa ve Ingilte
re'ye gerçekleştirildi. 
İhracatta, AB 
ülkelerinin toplam 
payı ise yüzde 80,9'u 
buldu. Uludağ İhra
catçı Birlikleri (UİB) 
kayıtlarından der
lenen bilgiye göre, 
Türk otomotiv 
sektörü, yılın ilk 
çeyreğinde gelişmiş 
batı ülkeleri başta 
olmak üzere, 5 kıtada 
toplam 156 ülke 
ve özerk bölgeyle 
13 serbest bölgeye 
ihracat yaptı.
Toplam 4 milyar 316 
milyon 69 bin dolar
lık otomotiv ihra
catının, 3 milyar 490 
milyon 428 bin dolar
lık kısmı, Türkiye'nin

Otomotiv ihracatının 
4 gözde pazarı

geleneksel olarak 
en büyük ticari part
nerleri konumundaki 
AB ülkelerine 
gerçekleştirildi.
AB üyesi 26 ülkeye 
yapılan ihracat, 
toplam otomotiv 
ihracatının yüzde 
80,9'unu karşılarken, 
diğer 130 ülkeye 
yapılan ihracat, 825 
milyon 641 bin dolar 
ile sınırlı kaldı.
Kıbrıs'a Ocak-Mart 
döneminde ihracat 
yapılmadı. AB 
ülkeleri arasında, 
Almanya, İtalya, 
Fransa ve Ingilte
re'ye yapılan 
ihracat, 2 milyar 
201 milyon 722 bin 
dolar ile toplam 
otomotiv ihracatının 
yarısından fazlasını 
oluşturdu.

KAYIP
Gaziantep Araban

Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nufüs 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Zehra Melek KARADENİZ

ÇİZİYORUM
7 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFÖR ARANMAKTADIR. 
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ
Tel: 514 78 77

ELEMAN ARANIYOR KİRALIK ARAÇ
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV terinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ 

Müracaat Tel: 
0.535 354 19 95

SATILIK DEVRE MÜLK
İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYÜ’NDE 
İM MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR
GSM: 0 533 340 41 41

GÖNLİİK veya AYLIK 
ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.539 491 89 60

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Bursaspor Futbol Kulübü'nün Kullandığı 
Atatürk Stadyumu'na giren kimliği belirsiz kişiler, 

kapıları kınp, depolardaki -eşyaları talan etti.

75, Yıl İlköğretim Futbol Takımı 
Türkiye finallerine katılacak

Edinilen bilgiye göre, 
dürn sabah saat
lerinde stada gelen 
görevliler, soyunma 
odaları, depo ye 
personel kapılarının 
kırıldığını görünce 
olayı polise bildirdi. 
Yapılan araştırmada 
7 adet kapının sert 
cisimle kırıldığı, 
depodaki malzeme 
lerin dağıtıldığı ancak 
herhangi bir şey alın
madığı ortaya çıktı. 
Şahısların girdikleri 
depolardan ve per
sonel odalarından tel

siz, güvenlik karne 
rası gibi elektronik ve 
değerli eşyaları 
almamaları ise 
dikkat çekti. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatan Çarşı Polis 
Merkezi ekipleri, 
yetkililerin müşteki 
sıfatıyla ifadesine 
başvurdu. Ayrıca, 
kriminal ekipler de 
parmak izi aldı. 
Bursaspor Genel 
Müdürü Osman 
Nuri Biçer, geçtiğimiz 
hafta da depoya 
giren esrarengiz 

kişi ya da kişilerin 
Gaziantep, 
Çaykur Rizespor, 
Konyaspor 
ve Kayseri 
Erciyesspor'a ait 
kupa, forma, saat 
gibi ürünleri depoya 
bıraktığını ifade 
ederek, "Bu haftaki 
saldırı daha sadist 
bir şekilde olmuş. * 
Kapıları kırmışlar, 
depoyu dağıtmışlar. 
Alınan herhangi 
bir şey yok. Bu 
olaya anlam 
veremiyoruz" dedi.

Bursa Osmaniye 75. 
Yıl İlköğretim Okulu 
Futbol Takımı, 
Adana'da Yapılan 
Grup Maçlarında 
Birinci Olarak 
Türkiye Finallerine 
Katılmaya Hak 
Kazandı.
75. Yıl İlköğretim 
Okulu Müdürü Fevzi 
Mamık, Osmaniye'de 
il birincisi olan oku
lun futbol takımının, 
mart ayında 
Adana'da yapılan 
grup müsabakalarına 
katıldığını belirterek, 
"16 ilin katıldığı 
müsabakalarda C 
grubunda yer alan 
okulumuz futbol

takımı, Gaziantep, 
Mersin, Hatay ye 
Konya temsilcileri ile 
yapılan maçlar sonu
cunda grup birincisi 
olmuştur. Adana'da 
birinci olan okulu
muz, 4-7 Haziran tar
ihlerinde Bursa'da 

yapılacak olan 
Türkiye birinciliğine 
katılmaya hak 
kazanmıştır” dedi. 
Mamık, başarıların- 
dan'dolayı sporcuları 
ve onları maçlara 
hazırlayan öğretmen
leri tebrik etti.

Derbi 
biletleri 
satışta

Beşiktaş ile Fenerbahçe 
arasında İ1 Nisan Çarşamba 
günü oynanacak Fortis 
Türkiye Kupası yarı final ilk 
maçının biletleri satışa çıktı. 
BJK İnönü Stadı'nda saat 
20.00'de başlayacak derbi 
maçın biletlerinin Biletix'ten 
satışa sunulduğu bildirildi. 
Taraftarların Biletix gişeleri, 
Biletix Cali Çenter ve 
"www.biletix.com" internet 
adresinden biletlerini alabile
cekleri ifade edildi. Ayrıca maç 
günü bilet kalması durumunda 
stat gişesinden de satış

yapılacağı kaydedildi. 
Karşılaşmanın bilet 
fiyatları şöyle:
VIP B ve E üst: 400 YTL 
VIP A ve F üst: 250 YTL 
VIP A ve F alt: 200 YTL 
VIP B ve E alt: 225 YTL 
VIP C ve D alt: 250 YTL 
Numaralı orta: 200 YTL 
Numaralı .kenar: 150 YTL 
Kapalı üst: 125 YTL 
Kapalı alt: 100 YTL 
Yeni açık: 4Ö YTL 
Eski açık: 40 YTL 
Konuk takım (eski açık): 
40 YTL

İHI
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÖCREKİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

Okur, en skorer oyuncu oldu
ABD Profesyonel 
Basketbol Ligi'ne 
(NBA) TSİ bu sabaha 
karşı yapılan 13 
maçla devam edildi. 
Utah Jazz forması 
giyen Mehmet Okur, 
takımının deplasman
da Sacramento 
Kings'e 107-103 
yenildiği maçta 
takımının en skorer 
oyuncusu oldu. 
Karşılaşmaya ilk 5'te 
başlayan ve 38 daki
ka sahada kalan 
Okur’un 24 sayı, 8 
ribaunt ve 2 asistlik 
performansı takımına, 
galibiyeti getirmeye 

yetmedi.
4 kez ktlllandığr 3 
sayılık atışlarda.2 kez 
başarılı olan Okur, 11 
kez denediği 2 sayılık 
atışlarda da 7 isabe
tle oynadı. 4 kez 
kullandığı serbest 
atışları ela sayıya 
çeviren Mehmet 
Okur, maçı 24 
sayıyla tamamladı. 
Kings'te ise 21 
sayı ve 2 ribauntla 
oynayan Kevin 
Martin, takımının en 
skorer oyuncusu 
oldu. 13 sayı ve 10 
ribauntla "double- 
double" yapan Ron

Artest ile 17 sayı ve 
4 ribauntla oynayan 
John Salmons 
takımlarına önemli 
katkıda bulundular. 
İki Türk oyuncuyu 

karşı karşıya getiren 
maçta Atlanta Hawks, 
sahasında Milwauk^e 
Bucks'ı 115-102 
yendi. Atlanta 
Hawks'da Zaza 
Pachulia forma 
giymezken, Bucks'ta 
Ersan llyasöva, ilk 
5'te sahaya çıktı ve 
16 dakika oyunda 
kaldı. 2 kez kullandığı 
3 sayılık atışlarda isa
bet bulamayan Ersan, 

5 kez denediği 2 
'ayılık atışların 2 
ı. 'esini sayıya 
çev.'-di. 3 kez g Idiği 
serbest atış 
çizgisinde de tam .■** 
isabetle oynayan 
Ersan, maçı 7 sayı 
ve 5 ribauntla 
tamamladı.
Bucks'ta karşılaş
mayı 36 sayı, 9 asist 
ve 2 ribauntla tamam
layan Earl Boykins, 
gecenin yıldızı 
olurken, Charlie 
Bell'in 28 sayı ve 2 
asistlik performansı 
galibiyette önemli 
rol oynadı.

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

.abone oldunuz mu?
MOfAlTj ABONE OLUN

OKUYUN OKÜTUN

SATILIK
Manastır’da 

Zeytindalı Apartmam’nda 
150 r~2 

Deniz Ma zaları 
KalöriferL O a i re

GSM: 0.535 3w/ 72 63 
Tel: 513 67 95

SATILIK
Deniz motoru 

150 bg. tekne 5,80 mt. römork 
ile beraber satılıktır. 

Müracaat Tel: 211 46 80-81

http://www.biletix.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuğunuzun iştah problemi var mı?
Büyüme ve iştahsız 
çocuk merkezi yak
laşımı, klinik ve teknik 
olanakları geliştirile 
rek "Büyüme ve İştah 
Bozuklukları Merkezi" 
olarak International 

‘ Hospital Etiler Tıp
Merkezi'nde yapı
landırıldı. Merkezin 
kurucu hekimi Prof. 
Dr. Benal Büyükge 
biz'in büyüme ve 
iştah bozuklukları ile 
ilgili görüşlerini aldık. 
Çocukluk döneminin 
en önemli özelliği 
"büyüme"dir. 
Büyüme, vücut ağır
lığının ve boy uzun
luğunun ölçülmesiyle 
izlenir. İlk yıllarda ve 
ergenlikte büyüme 
hızlı olmakla birlikte 
tüm çocukluk yaş 
grubunda büyüme 
devam eder. Eğer 
çocuk kendi yaş gru 
buna uygun (normal) 
sınırlarda büyüyor 
ise, bu durum onun 
sağlıklı olduğunu 
düşündürür. 
Büyümenin yavaşla
ması veya durması 
ise, çocuğun sağlıksız 
olduğunun gösterge
sidir. Mutlaka araştırıl
malı ve sorun belir
lenerek tedavi edilme
lidir. Hayatın ilk beş 
yılı içinde büyümeyi 
etkileyen en önemli 
faktör beslenmedir. 
Daha sonra hormon
lar da etkili olmaya 
başlar. Genetik potan
siyel ve geçirilen 

hastalıklar da büyüme 
üzerinde etkili 
olduğunu bildiğimiz 
diğer faktörlerdir.- 
Beslenme-büyüme 
arasındaki bu gerçek 
ve önemli ilişki 
nedeniyle yetersiz” 
beslenme durumunda 
büyüme geriliği 
beslenme yetersizliği 
ortaya çıkar. Daha 
anlaşılır olmak için 
çocuk zayıf ve/veya 
kısa boylu olur demek 
daha doğrudur. 
Bazı durumlarda, 
çocuğun hem boy 
uzunluğu hem de 
vücut ağırlığı geri 
kalır. Başka bazı 
durumlarda ise, 
çocuğun boyu geri 
kalsa da boya göre 
vücut ağırlığı normal 
sınırlarda büyümeye 
devam edebilir. 
Kısaca değişik 
nedenlerle hem 
boy uzaması hem de 
kilo artışında sorunlar 
yaşanabilir. Önemli 
olan sorunun 
nedeninin kısa 
zamanda belirlenmesi 
ve gerekli tedbirlerin 
alınması, gerekiyorsa 
tedavisinin 
yapılmasıdır.
Büyüme, beslenme 
ve iştah arasındaki 
kuvvetli ilişki 
nedeniyle, iştahsızlık 
büyümeyi çok önemli 
derecede risk altına 
sokan bir durumdur. 
Bu nedenle büyüme 
ve iştah bozukluğu

olan çocuklar bir 
bütün olarak değer
lendirilmeli ve her 
hastaya bu bilimsel 
gerçekler doğrul
tusunda yaklaşım 
yapılmalıdır” diyen 
Prof.Dr. Benal 
Büyükgebiz sözlerine 
şöyle devam ediyor: 
“Her hasta tektir ve 
kendisine özgü çok 
önemli özellikler 
içerir. Sabırla, zaman 
ayırarak sorunun 
tüm detaylarını 
öğrenilip uygun 
tetkiklerle doğru tanı 
koymak gerekir." 
İştahsızlığın 
nedenleri nelerdir? 
iştahsızlığın içinde 
çok farklı açılımlar 
vardır. Bazen kardeşi
ni kıskanmak tek 
neden olabildiği gibi 
bazen yeme beceri
lerinin gelişmemiş 
olması tek sorumlu 
olabilir. Kimi zaman 
da mide-bağırsak 
sisteminin bir 
hastalığı iştahsızlığa 
neden olur.

Çocuk haklı bir 
nedenle yiyemez 
ancak anne 
bilmediği için baskı 
yapar. Çocuk doğal 
olarak buna tepki 
olarak ağzını açma
ma, başını çevirme 
gibi bir davranış 
geliştirir.
Ve ön planda biz bu 
tepkiyi görürüz. Bu 
nedenle de altta yatan 
neden ihmal edilebilir, 
gözden kaçabilir. 
Böylece birden fazla 
sayıda etken, sebep- 
sonuç ilişkisi içinde 
iştahsızlık sorununu 
arttırabilir. İştahsızlı 
ğın nedeni ve 
sonucu olan klinik 
durumlar bir arada 
düşünülmelidir. 
Sorunu çok yönlü 
değerlendirmek 
gerekir. Ayrıca konu 
içerdiği tüm disipliner 
özellikleriyle teknolo
jinin ve bilimin 
desteklediği bir ekip 
yaklaşımı da gerek
tirir. Bu nedenle çok 
özel bir konudur.”

Soğuk algınlığına 
karşı şalgam

Adana'nın sem- 
bolleşen içecek
lerinden olan ve vita
min deposu havuç
tan elde edilen şal
gamın, mevsimsel 
geçişle birlikte artan 
soğuk algınlığı ve 
gribal enfeksiyonlara 
karşı vücudun 
direncini artırdığı 
bildirildi.
Çukurova yöresinde 
çokça tüketilen şal
gama olan talep, 
özellikle mevsimsel 
geçiş dönemlerinde 
fazlasıyla artıyor. 
Vitamin deposu 
olarak bilinen havuç
tan, tamamıyla doğal 
olarak elde edilen 
şalgamın, yapılan 
seri üretimler sonucu 
ülke genelinde tüke
timi hızla yaygın
laşırken, vücudu 

hastalıklara karşı< 
koruyucu etkisinin 
olması, şeker ve 
kolesterol yapıcı 
maddeler bulunma
ması da herkesin 
rahatlıkla içebilme
sine olanak sağlıyor. 
Çukurova Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Kulak Boğaz Burun 
Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Barlas 
Aydoğan, mevsimsel 
geçiş dönemi 
olan şu günlerde, 
grip başta olmak 
üzere soğuk algınlığı 
hastalıklarının art
tığını, şalgamın ise 
vitamin yönünden 
zengin olması 
nedeniyle tüketiminin 
hastalıklara karşı 
önleyici olabileceğini 
söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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 47.71
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 Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

10 Nisan 2007 Sah 
MELİS ECZANESİ

DUNLUK SİYASİ OAZSTS BU

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

GEMÜK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİJÎAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2719 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZIN GEMLİK ŞUBELERİNDE 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE 
TAKIM ARKADAŞLARI ARANMAKTADIR.
VETERİNER HEKİM
- Gemlik ilçesinde ikamet eden
- Tercihen yöneticilik tecrübesi olan
- 35 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

REYON GÖREVLİSİ
- Tercihen Lise mezunu
- Deneyimli, Deneyimsiz
- 30 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

ŞARKÜTERİ GÖREVLİSİ
- Tercihen Lise mezunu
- Deneyimli, Deneyimsiz
- 30 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

Adayların 1 adet fotoğraflarla birlikte Gemlik 
Şubelerimize şahsen başvurmaları rica olunur. 

ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 
www.saypa.com.tr

NASA 2Q19’a kadar ay yolcusu
ABD Uzay ve 
Havacılık Dairesi 
NASA, Amerika'nın 
2019 yılına kadar 
Ay'a yeniden 
astronot göndere
ceğini açıkladı. 
NASA Başkanı 
Michael Griffin 
bir televizyon 
söyleşisinde, kuru
mun daha önce 
tamamlaması 
gereken 
yükümlülükleri 
olduğu için planın 
yakın gelecekte 
hayata geçirilemeye
ceğini söyledi. 
Griffin, öncelikle 
bitirilmesi 
gereken işler 
arasında uzay 
dolmuşu progra 
minin 2010 yılına 
kadar tamamlan
masının da yer

aldığını bildirdi. 
Griffin ayrıca, 
Çin gibi insanlı uzay 
programı başlatmış 
olan ülkelerin 
Ay'a 2019 yılından 
önce gitmesinden 
kaygı duyduğunu

da belirtti.
NASA Başkanı 
Amerika'nın uzay 
araştırmalarına 
devam etmesinin, 
ileri bir ülke olması
na katkıda bulun
duğunu bildirdi.

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

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

TEMA!

UMURBEVBEİEDİYE DÜĞÜN SAİONİARI

HAFTA SONU

YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA İÇİ

YERİNE 2.000.00 YIL

M/UlBmiUII|MIII

^KKISUUŞİ
Om

^hrsin süreri

Umurbey Belediyesi tadından’ BİZ MUZ" sloganı ile 
M N2 arsa üzerine 1350 N2 inşaa edilen muhteşem salonun 

GEMLİK'TE EŞİ BENZERİ OM HİZMET KALİTESİ ile 
İŞLETMEKTEN GURUR DIMOREZ. 

tanmış en büyük otellerdeki 
muhteşem balo salonlarını aratmayacak nitelikte 

kalite ve hizmet standartlan ile karşınızdayız.

600 KİŞİLİK OMİZASTONümiiz
»YIL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 
AYRICA

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

inşaat - Zeytincilik Ltd. Şti.

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97 

www.suren.com.tr

http://www.saypa.com.tr
http://www.suren.com.tr


fiURSA’VA GITM€NIZ€ G€R€K KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ

Bilgisayar ile benzin 
ve LPG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar 
tarafından istasyonumuzda 

yapılmaya başladı

Kuruluş:1973

\ÇIİ(

Ivtli

Yalova Yolu Özdilek karşısı 
Tel : 513 14 25 GEMLİK

_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Polis Teşkilatının 
162. kuruluş 

yıldönümü kutlandı 
Türk Polis Teşkilatının 162. kuruluş 
yıldönümü düzenlenen törenle kut
landı. Ali Kemal Kurt, 2006 yılı için 
de Gemlik'te meydana gelen olay
lardan da bilgiler vererek "Polisimiz 
en büyük güveni balkından aldığı 
destektir. Bizler bu destekle görevi 
mizi her zaman sürdürmeye devam 
edeceğiz" dedi. Haberi sayfa 2'de

Belediye’ye ait olan Manastır Sağlık Ocağı İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredildi.

Manastır Sağlık Ocagı’na kavuşuyor
Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni Başlığımız
Gazeteler zaman zaman biçim değiştirir..
Gemlik. Körfez Gazetesi, ilk sayısını 

çıkarırken, baskı işini yaptığımız Ruhşen özdel 
adlı matbaacı arkadaşımız da gazete çıkarma 
girişiminde bulunmuş.

Matbaasının bir köşesine kırmızı renkle 
KÖRFEZ gazetesi başlığını basıp bırakmış.

Biz bu adı beğenip önüne Gemlik’i de ekleyip 
gazetemizin adını “Gemlik Körfez” yaptık..

O yıllar Gemlik Körfez kurşun hurfatla dizilip 
sayfa sayfa kıvrılarak basılıyordu.

Daha sonraki yıllarda baskı makinamız 
büyüyünce gazetemizi büyütük, başlığını da 
değiştirdik.

1988 yılında Bursa Hakimiyet Gazetesi’nde 
çalıştığım sırada gazetenin Genel Yayın Müdürü

Manastır’da Borçelik 
tarafından Kültür Merke 
zi’nin yanına yaptırılan 
Sağlık Ocağı binası uzun 
bir süre boş tutulduktan 
sonra dün Belediye’de 
düzenlenen törenle 
İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
tahsis edildi. Törende 
hazırlanan protokolü 
imzalayan İl Sağlık 
Müdürü Serhat Yamanlı, 
Gemlik’te bina bulma 
sıkıntısı yaşadıklarını, 
bunun yeni bina ile 
giderileceğini söyledi.

Haberi sayfa 5’de

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı açıkladı
olan Kemal Sulaoğlu bir gün bana yeni bir başlık 
hazırlayıp faksladı.

Daha sonra bugüne kadar hep Kemal Bey’in 
hazırladığı başlığı kullandık..

Bu başlıkta Gemlik neredeyse yok gibiydi.
Oysa biz Gemlik Körfez’dik.
Ege Körfez, İzmit Körfez gibi gazetelerde var 

dı yayın yaşamında. Zaman zaman da karışıklık* 
lar oluyordu..

Bugün elinizdeki gazetenin başlığında 
Gemlik ve Körfez'! aynı büyüklükte goreceksi 
niz.

Amacımız adımızı tam olarak okurlarımızla 
paylaşmak.

Eski başlığımızı karakterini koruyarak küçük 
değişikliklerle okurlarımızın karşısına bir yeni 
başlıkla çıkıyoruz.

Belki bir süre göze hoş gelmeyebilir.
Biz de önce yadırgadık. Ama, değişim 

doğruya, güzele doğru olunca, zamanla göze de 
hoş gelir diyoruz.

Başlığımız değişti, ama bizim çizgimiz 
değişmedi.

Esnafın kredi borçları taksitlendiriliyor
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifinden kredi kullanan esnaf 
ve sanatkarların ödeyemeyip takibe 
geçen kredi borçlarının 30 Nisan 2007 
gününe kadar başvurulması halinde 
taksitlendirileceği açıklandı.
Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı 
Mevlüt Avcı, kredi borçlarına, takip tar
ihinden başvuru tarihine kadar geçen 
süre için yıllık yüzde 20 basit faiz uygu
lanacağını açıkladı. Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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162. kuruluş yıldönümü etkinlikleri Atatürk Anıtı’na sunulan çelenkler başladı

Polis Teşkilatının 162. kuruluş 
yıldönümü kutlandı 1Ankara'nın taştır yolu...

Türkiye'nin içine düştüğü durum çok 
kaygı verici..

5 yıla yakın bir süredir ülkeyi yöneten
ler çok ciddi hatalar yaparak içeride ve 
dışarıda ulusu sıkıntıya soktular..

Barzani... Talabani... Avrupa Birliği...
ABD...

Türkiye'nin aleyhine ağızlarına geleni 
söyleme cesaretini bulabiliyorlar..

Öyle bir iktidar ki...
Sadece kendi bildiğinin doğru 

olduğunu sanıyor..
Kimseye danışmıyor..
Danışmak bir yana sürekli itişip 

kakışıyor..
Ne içeride...
Ne dışarıda..
Külhanvari tarz pirim yapmıyor..
Dışarıdan objektifler ve kameralar 

aracılığıyla kamuoyuna yansıyanlar 
sadece görüntü..

Bacak bacak üstün de verilen pozlar..
Sıcak görünümlü el sıkışmalar...
Yetmiyor..
Kimse zarfa bakmıyor..
Hoş zarf da zarf olsa ya...
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu 

yana en kötü 5 yılını geçirdi..
Dış politikada itibarın bu kadar zede

lendiğini ben hatırlamıyorum..
Okumadım da...
Hele ekonomi..
Tam dip noktasında..
Güvenlik...

. Sağlık...
Eğitim...
Can çekişiyor..
Yurttaş rahatsız..

| Ama sesini çıkaramıyor..
Çıkarsa da azarı işitiyor..
Ya da kafasına balyozu yiyor.
Politikasızlık daha doğrusu gerçek

leştirilmek istenilen "ideoloji"ye dönük 
olarak dayatılan uygulamalar sistemi iyice 
rayından çıkardı..

Şimdi 14 Nisan 'da gerçekleştirilecek 
olan halk buluşmasıyla ilgili spekülasyon
lar üretiliyor.

Sistemden beslenen medyanın rüz
garını yanına alan "yönetim"14 Nisan'ın 
aleyhine atıyor tutuyor..

Ne yaparsa yapsınlar..
Ne derlerse desinler..
14 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti yurt

taşlığını özümseyenler Ankara'da buluşa
caklar...

Laikliği...
Demokrasiyi..
Atatürk ilke ve devrimlerini..
Seslerinin çıktığınca haykıracaklar..
O kadar çok sesin verdiği titreşim..
Mutlaka binlerinin kulağının zarını pat- 

J latacak.. Yüreklerini hoplatacak..
Onun için..

14 Nisan'cja 
Ankara'da buluşalım

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel : 513 96 83 GEMLİK

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türk Polis 
Teşkilatının 162. 
kuruluş yıldönümü 
düzenlenen 
törenle kutlandı. 
Atatürk Anıtı’na 
konan çelenkle 
başlayan kutlama 
etkinliği Grup Çay 
Bahçesi’nde verilen 
kokteylle devam etti. 
Kaymakam Mehmet» 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcı vekili 
Orhan Güngör, 
siyasi parti başkan 
ve yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve 
vatandaşların katıldığı 
tören İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt tarafından 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunumuyla 
başladı.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasının 
ardından Emniyet 
Müdürlüğü perso 
nelinin de hazır 
bulunduğu törende, 
konuşan Emniyet 
Müdürü Ali Kemâl 
Kurt, Polis Teşkilatı’ 
nın 1845 yılında 
İstanbul'da başlayan 
kuruluşundan 
günümüze uzanan 
162 yıllık süreçten 
bilgiler verdi.
Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda 
çağdaş Türkiye'nin 
çağdaş kuruluşu 
olarak vazife yap
maya devam 
ettiklerinin altını 
çizen Ali Kemal Kurt, 
2006 yılı içinde

Gemlik'te meydana 
gelen olaylardan da 
bilgiler vererek 
"Polisimiz en büyük 
güveni halkından 
aldığı destektir. 
Bizler bu destekle 
görevimizi her zaman 
sürdürmeye devam 
edeceğiz" dedi. 
BAŞKANDAN 
KAMERA DESTEĞİ 
Gemliklilerin 24 saat 
güvende olmasını 
sağlayan ve fedakar
ca çalışan polisimizi 
kutlayarak konuş
masına başlayan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
“Gemlik sokaklarına 
kameralı uygulama 
ve ilçe girişlerinde 
plakaları belirleyecek 
kamera sistemi 
İçin Ankara'da 
görüştüğüm eski 
Bursa valisi yeni 
Emniyet Genel Müdü 
rü Oğuz Kağan 
Koksal destek verdi, 
önümüzdeki günlerde 
çalışmalarımız tamam 
lanacak. Bu imkanları 
polisimize sunduğu
muzda daha rahat 
çalışacağına 
inanıyoruz" dedi. 
POLİSİMİZE 
GÜVENMELİYİZ

162 yılda her geçen 
gün kendini yenileyen 
ve geliştiren pölis . 
teşkilatının cinnet 
geçiren bir toplum 
içinde fedakarlık 
göstererek vazife 
yapan polisi kutlayan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, ""Hukuka 
saygılı, yasalara 
saygılı insanların 
emniyet güçlerine 
sonuna kadar 
yardımcı olacağına 
inanıyorum. 
Halkımızın desteği, 
yardımı işimizi 
kolaylaştıracaktır. 
Asayiş olmazsa 
huzur bulamazsınız. 
Bazı mesleklerde 
tatil yapma şansınız 
yoktur. Polis de 
onlardan biridir. , 

Gece demeden 
gündüz demeden 
toplum huzuru 
sağlamak adına 
fedakarlık yapmak
tadırlar. Bizler 
isteyerek bu işleri 
seçtik. Şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, 
gazilerimize sağlık 
huzur diliyorum. 
Toplum huzuru 
için kendi huzurlarını 
düşünmeden 
görev yapın 
polisimizin bayramını 
.canı gönülden 
kutluyorum" dedi. 
Tören etkinlikleri 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
Grup Çay 
Bahçesinde 
verdiği kokteyl ile 
son buldu.
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Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı açıkladı:

Esnafın kredi borçları 
taksitlendiriliyor

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden kredi kul
lanan esnaf ve sanatkarların ödeyemeyip takibe geçen kredi 
borçlarının 30 Nisan 2007 gününe kadar başvurulması halinde 
taksitlendirileceği açıklandı. Kooperatif Yönetim Kurulu 
Başkanı Mevlüt Avcı, kredi borçlarına, takip tarihinden başvu
ru tarihine kadar geçen süre için yıllık yüzde 20 basit faiz 
uygulanacağını açıkladı. Avcı, faiz ve anapara tutarının 6 ay 
takside bölüneceğini ve bundan faiz alınmayacağını da belirt
ti. Borcun ilk taksidF peşin ödenecek. Vadesinde ödenemeyen 
borç temerrüt faizi alınarak ödenecek.
Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarları 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Mevlüt Avcı, 
yaptığı açıklamada, 
esnafın takipteki 
kredi borçları 
için taksitlendirme 
kolayl ığı^geti rildiğini 
söyledi.
Kooperatif 
Yönetim Kurulu 
kararıyla 
uygulanacak 
düzenlemeye göre, 
31.03.2007 tarihine 
kadar kredi borçları 
kooperatifin 
takibine intikal 
eden ortaklardan 
30.04.2007 tarihine 
kadar başvuruda 
bulunanların 
kredi borçlarına, 
takip tarihinden 
başvuru tarihine 
kadar geçen süre 
için yıllık yüzde 
20 basit faiz 
uygulanacak. 
Mevlüt Avcı, 
açıklamasında 
"Hesaplanan faiz 
tutarı ile anapara 
tutarından oluşan 
toplam borç

tutarı ortağın 
taksitlendirmeye 
esas borç tutarı 
kabul edilerek ve 
bu borç tutarı 6 
(Altı) ay içerisinde 
faizsiz olarak 
(ilk taksiti peşin 
tahsil edilmek 
kaydıyla) ve aylık 
eşit taksitler 
halinde tahsil 
edilecektir" dedi. 
Son başvuru 
tarihinin 
30.04.2007 olduğunu 
bu tarihten sonra

başvuruda 
bulunacak ortakların 
taleplerinin 
değerlendirmeye 
alınmayacağını 
bildiren Mevlüt Avcı, 

' "Kredi borcu 
kooperatifçe taksite 
bağla nan ortak, 
taksitini vadesinde 
ödemediği taktirde 
ödenmeyen kredi 
taksitine vade 
tarihinden ödeme 
gününe kadar geçen 
süre için Halk 
Bankasının*

Kooperatif 
kredilerine uygu
ladığı temerrüt faiz 
oranı uygulanacaktır. 
Üst üste iki 
taksitini ödemeyen 
ortakların ise tak- 
sitlendirilmesi iptal 
edilecek ve kredi 
borcuna takip 
tarihinden itibaren 
Halk Bankasının 
Kooperatif 
kredilerin uyguladığı 
temerrüt faiz 
oranı uygulanacak
tır" dedi..

Bursa’da 
yangın 
paniği

Bursa’da, 
Cumhuriyet ■ 
Lisesi'nde bir 
sınıftaki öğrenci 
dolabının 
tutuşması 
neticesinde çıkan 
yangın paniğe 
neden oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Çekirge

Doğumevi 
Caddesi 
üzerinde bulunan 
Cumhuriyet 

Lisesi'nin 
3. katındaki bir 
sınıftaki öğrenci 

dolabı, belirlene
meyen bir sebepten 
ötürü alev aldı, 
öğretmen sınıfı 
boşaltıp öğrencileri 
dışarı çıkardı.

Okul yetkililerinin 
ihbarı üzerine 
olay yerine gelen 
polis, okulu 
tahliye edip 
ders gören 
öğrencileri okul 
bahçesinde 
topladı. Yangın 
itfaiyenin 
müdahalesiyle 
büyümeden 
söndürüldü.

Serbest Bölge!.....
1985 yılından bu yana Türkiye'de 21 serbest 

bölge kuruldu.
Serbest bölge denilen şey (basit anlatımla), 

etrafı tellerle çevrilmiş bir arazi parçası.
Bu arazi parçası, gümrük Ve vergi kanun

larının işlemediği bir yabancı ülke toprağı 
sayılıyor.

Serbest bölgede üretim ve ticaret yapanlar 
Türkiye'ye gelir ve kurumlar vergisi ve diğer 
vergileri ödemiyor. Çalıştırdıkları işçiler için 
sadece SSK primi mükellefiyeti var.

Serbest bölgelerin kapısında gümrük teşki
latı var.

Bu kapıdan Türkiye'ye giren mallar ithalat 
sayılıyor, gümrüğe tabi.

Bu kapıdan çıkan mallar ihraç edilmiş olu 
yor.

Biz neden serbest bölgeler kurduk? Serbest 
bölgeye yabancı sermaye geliyor.

Yatırım yapıyor. Teknoloji getiriyor İşçi 
çalıştırıyor. Türk firmaları ihracata dönük 
yatırımlarını burada yaptıklarında, vergi avan
tajı sağlıyor.

Depolama ve ithalat ve ihracat işlemlerinde 
serbest bölgeler işadamlarına kolaylık sağlı 
yor.

Serbest bölgede işyeri açacak, yatırım 
yapacak yerli yabancı şirketler TC 
Devleti'nden belli bir ücret ödeyerek 10 yıllık- 
99 yıllık ruhsat alıyor.

Buna göre yatırım yapıyor.
Şimdi ekonomi sayfalarından aldığım bilgi

leri aktarayım.... >
3876 şirkette 42 bin işçi çalışıyor
Şimdiye kadar 648'i yabancı, 3228'i yerli 

toplam 3876 şirket ruhsat almış, yatırım yap
mış, işyeri açmış. Üretim yapan 679'u yerli, 
172'si yabancı toplam 851 şirket var. *

Serbest bölgelerde 34 bini işçi olmak üzere 
toplam 42 bin kişi çalışıyor.

Serbest bölgelerde yatırım yapan işyeri 
açan yerli yabancı firmalar 1985 yılında 
çıkarılan 3218 sayılı kanunda belirtilen 
teşviklere, vergi bağışıklıklarına bakarak bu 
bölgelerde işe başlamıştı.

Derken, 2004 yılında çıkarılan 3218 sayılı 
kanuna bir madde eklenerek serbest bölgeler 
de faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış 
yerli yabancı şirketlere 1985 yılında Kanunla 
tanınan bağışıklıklar ellerinden alındı.

Serbest bölgede kurulmuş, depoculuk ve 
ticaret yapan yerli ve yabancı şirketlerin, 
Türkiye'nin herhangi bir şehrinde kurulmuş 
şirketlerden ayrıcalığı kalmadı.

İş hacimleri 23.8 milyar dolar
Serbest bölgelerde üretim yapan yerli 

yabancı şirketler gelir ve kurumlar vergisin
den muaf ama, çalıştırdıkları işçiler 2008 
yılından itibaren gelir vergisine tabi. Açık 
anlatımıyla, işçiyi serbest bölgede çalıştır
mak ile Türkiye'nin herhangi bir yerinde 
çalıştırmak arasında bir fark kalmıyor.

Serbest bölgelerde yatırım yapan, işyeri 
açan yerli ve yabancı firmalar değişen şartlar
da bölgede kalmanın bir yarar sağlamaya
cağını ileri sürüyor.

Anladığım kadarıyla, bu kanun değişik
liğiyle Maliye Bakanlığı, serbest bölgelere 
girme hakları elde etti. Fakat serbest bölgeye 
Maliye girince de serbest bölgenin özelliği 
yok oldu.

Serbest bölgelerin iş hacmi 2004 yılında 
22.1 milyar dolar, 2005 yılında 23.3 milyar 
dolar, 2006 yılında 23.8 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

Devlet Bakam'mn açıklamasına göre 2000- 
2006 yılları arasında serbest bölgelere yatırım 
yapmak için Türkiye'ye 390 milyon dolar 
dolayında yabancı sermaye girdi.

Durum bu...
Sizlere bilgi vermek için derlediğim yazıyı 

aktardım.. Hatam varsa af ola...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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GÜYAD’lılar Emniyet Polis amcalarını unutmadılar
Teşkilatı'nı ziyaret etti

Elif ESMEN

Kısa adı GÜYAD 
olan Gemlik 
Üniversite 
Yaptırma 
Derneği üyeleri 
polisin 162. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'u 
ziyaret ettiler. 
Toplumun demok 
ratik düzende 
güvenli yaşaması 
için polisin verdiği 
üstün hizmete 
teşekkür eden 
GUYAD üyeleri 
Gemlik'te adli 
olayların azal
masının polisin 
görevini en iyi 
şekilde yaptığının 
göstergesi olduğu 
nu söylediler. 
Üniversitenin 
Gemlik'e gelme 
siyle öğrenci yurdu 
açığının da başla

dığına dikkat çeken yurt yapımı için 
GÜYAD üyeleri çalışma başlatacak-
öncelikli olarak larını söylediler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türk Polis 
Teşkilatının 
162. kuruluşunu 
onlara şiir 
okuyarak kutlayan 
Candaş Kreş evi 
çocukları polis 
amcaları 
tarafından 
öpüldüler.
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından Gurup 
Çay Bahçesinde 
verilen kokteyle 
gelen minikler âdına 
Candaş Kreş sahibi 
Neslihan Beşe 
İlçe Emniyet 
Müdürü 
Ali Kemal Kurt'a 
çiçek vererek 
polis gününü 
kutladı.
Polis amcalarının 
kuruluş yıldönümü 
için öğretmenleri 
Nurgül Tutar ve 
Büşra Seymen'le 
birlikte şiir 
ezberleyen Candaş 
Kreş evi çocuk
larının bu hareketi 
polis amcaları 
tarafından 
alkışlarla karşılandı. 
Polis amcalarının

onlar için 
hazırladığı 
masada yiyeceklerle, 
buluşan Candaş

Kreş evi çocukları 
polis amcalarının 
mutluluklarını 
birlikte paylaştılar.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞ€D€B€KLCM€K YOK
KALİTELİ KAŞELER
UYGUN FİYATLARLA 

HJSAATTE TESLİM EDİLİR 
Körfez Ofset

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Manastır Sağlık 
Ocağı’na kavuşuyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Borçelik tarafından 
Manastır Kültür 
Merkezi yapında 
yaptırılan sağlık 
ocağı binası imza
lanan protokolle İl • 
Sağlık Müdürlüğü’ne 
tahsis edildi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
makamında yapılan 
imza töreninde il 
Sağlık Müdürü Serhat 
Yamanlı, kendilerine 
binayı tahsis eden 
protokole imza 
atarken Başkan 
Mehmet Turgut'a 
teşekkür etti.
Uzun süredir doktor 
sıkıntısı yaşandığı 
için hizmete 
açılamayan Kültür 
Merkezi yanındaki 
Sağlık Merkezi, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yaptığı girişimler 
sonucu II Sağlık 
Müdürlüğü tarafından 
uygun bulunarak 
kabul edilmişti. w 
Nüfusu her geçen 
gün büyüyen 
Gemlik'te bina bulma 
sıkıntısı yaşadıklarını 
söyleyen İl Sağlık 
Müdürü Serhat 
Yamanlı, "Fiziki 
olarak bina sıkıntısı 
yaşıyoruz, iki sağlık 
merkezinde 
verdiğimiz hizmete ■ 
bir yenisini daha 
katmanın mutlu

luğunu yaşıyorum. 
Başkanımıza 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
Öte yandan Eşref 
Dinçer ve Osmaniye 
mahallelerine hizmet 
verecek olan sağlık 

ocağı binası projesi 
nin hazırlandığı müj 
desini veren Başkan 
Mehmet Turgut,'en 
kısa sürede teme
linin atılacağını ve 
bölgede problemin 
kalkacağını söyledi.

Elif ESMEN
Vergi Dairesi 
Başkanlığı ile Milli * 
Eğitim Bakânlığı'nın 
işbirliğinde açılan 
İlköğretim öğren
cilerine yönelik 
resim, kompozisyon 
ve şiir yarışmaları 
sonuçlandı. 
Şiir dalında il 
İkincisi olan Borusan 
İlköğretim Okulu 
7/A sınıf öğrencisi 
Burak Kaplan 
Gemlik Vergi 
Dairesi’nde düzenle
nen törenle ödülü 
olan bisikleti aldı. 
Gemlik Vecgi Dairesi 
Başkanı Mehmet 
Sade ile Bursa 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı Mükellef 
Hakları ve İletişim 
Müdürü Necati Gedik, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Borusan 
İlköğretim Okulu 
Müdür vekili İsmail 
Uzün'un katıldığı 
törende başarılı

öğrenciye ödülü 
verildi. Toplumda 
vergi bilincinin 
oluşturulmasının 
genç nesillere 
okul yıllarında 
verilmesi için düzen
lenen yarışmaya 
"vergi öde mutlu ol" 
şiiriyle katılan

Burak Kaplan il 
İkincisi olmayı 
başardı.
Öğrenciye ödülünü 
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı Murat 
Şenal adına veren 
Necati Gedik, 
öğrencinin aldığı 
başarıyı kutladı.

CUMHURİYET MİTİNGİ
14 NİSAN 2007 CUMARTESİ SAAT 11.00 

ANKARA TANDOĞAN MEYDANI 

CUMHURİYET İÇİN BİRLE ŞİLİ M, 
YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR

OTOBÜSLERGECE SAAT 01.00DE 
İSKELE MEYDANI NDAN HAREKET EDECEK 

İRTİBAT İÇİN ADD GEMLİK ŞUBESİNE BAŞVURULABİLİR. 
GÜRLE İŞ MERKEZİ KAT : 3 NÖ : 9-10 GEMLİK 

TEL: 514 47 82

22 bin bonozedenin 
ödemeleri yapılacak

İmar Bankası'ndan alınan iç borçlanma sene
di tutarlarının ödenmesine dair kanun 
tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. 
TMSF tarafından el konulan İmar Bankası'nın 
karşılıksız olarak tahvil ve bono satışı 
gerçekleştirdiği tespit edilmişti.
İmar Bankası bono mağdurlarına, devlet 
ödeme yapacak
Yaklaşık dört yıldır bekleyen 22 bin 
bonozede, tasarının yasalaşması ile birlikte 
paralarını alabilecek. Tasarı ile bonozedelere 
peşin ödeme yapılması ve kanuni faiz uygu
lanması öngörülüyor.
Bonozedelere yapılacak ödeme tutarının, 1.6 
milyar YTL*yi bulması bekleniyor
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Elektrik Mühendisleri 2007’yi 
tasarruf ve verimlilik yılı ilan etti

Türk Mühendis* ve 
Mimarlar Odaları 
Birliği (TMMOB) • 
Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) Bursa 
Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal 
Aktuğ, 2007'yi 
"Tasarruf ve 
Verimlilik" yılı ilan 
ettiklerini açıkladı. 
Aktuğ, Bursa'daki 
şube binasında 
"26. Enerji Verimliliği 
Haftası" kapsamında 
"Enerjimizi Verimli 
Kullanalım" konulu 
bir basın toplantısı 
yaptı. Toplantıda 
yaptığı konuşmada 
EMO Bursa 
Şubesi olarak 
2007'yi "Tasarruf ve 
Verimlilik" yılı olarak 
belirlediklerini 
belirten Aktuğ, 
"Bursa‘da konuların
da uzman kişilerden 
Enerji Yönetimi ve 
Tasarruf Birimi oluş
turarak çalış
malarımıza start, 
verdik. Geçen hafta 
kentimizde 'Enerji 
Verimliliği Kanunu' 

hakkında bir panel 
düzenledik. Şube 
olarak enerji tasarru
funu anlatan afişler 
hazırlayıp, bu afiş
lerin ilköğretim 
okullarına dağıtımını 
sağlıyoruz. Ayrıca 
şube enerji komisy
onumuzla beraber 
ekipler oluşturup, 
okullarda tasarruf ve 
verimliliğin önemini 
anlatmayı planladık. 
9 Nisan 2007 tari
hinde Şetbaşı 
İlköğretim Okulu 
ile başlayan 
etkinliğimizin 
nisan ayı ayağı, 
30 Nisan 2007 tari
hinde Demirtaşpaşa 
İlköğretim 
Okulu'ndaki 
bilgilendirme 
semineriyle son 
bulacak.
Okullar düzeyindeki 
bilinçlendirme 
çalışmalarının 
dışında; iş yeri 
temsilciliklerinde, 
demokrâtik kitle . 
örgütlerinde 
konuyla ilgili 

toplantılar 
düzenliyoruz" dedi. 
Bursa kentinin 
dışında 26. Enerji 
Verimliliği Haftası 
kapsamında 
Türkiye genelinde 
11-14 Nisan 2007 
tarihleri arasında 
bir dizi etkinliğin 
gerçekleştirileceğini 
ve TOBB'un 
düzenleyeceği 
'Enerji Verimliliği 
Konferansı ve 
Fuarı'na şube 
olarak tam katılım 
sağlayacaklarını 
bildiren Aktuğ, bu 
etkinlikte edinecekleri 
bilgileri Bursa halkıy
la payiaşacaklarını 
ifade ederek, "Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Elektrik 
işleri Etüt İdaresi 
Genel Müdürlüğü 
tarafından TMMOB 
Elektrik Mühendisleri 
Odası, Makina 
Mühendisleri Odası, 
Milli Prodüktivite 
Merkezi, Tüketicinin 
ve Rekabetin 
Korunması Genel

Müdürlüğü ile 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'nin 
işbirliğiyle 
'Enerji Verimliliği 
Konferansı ve 
Fuarı' 
gerçekleştiriliyor. 
Şube yönetim 
kurulu olarak bu 
konferans ve 
fuara katılarak, 
gelişmeieri- 
yenilikleri .halkımıza 
aktaracağız" 
diye konuştu. 
TMMOB Elektrik 
Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Aktuğ, 
22 Şubat 2007 tari
hinde 5584 sayı ile 
çıkan ve enerjinin 
ekonomi üzerindeki 
yükünün hafi- 
fletilmesini-çevrenin 
korunmasını içeren 
kanun tasarısının 
Türkiye'nin enerji 
kaynaklarının etkin 
ve verimli şekilde 
kullanılmasında 
yarar sağlayacağını 
sözlerine ekledi.

Kaçak inşaat 
yıkımları sürüyor

Bursa merkez 
Osmangazi 
Belediyesi, ilçenin 
en büyük sorunların
dan biri olan 
kaçak inşaat 
konusunda aralıksız 
sürdürdüğü 
yıkımlara devam 
ediyor. Belediye 
ekipleri, dün de 
Mutlular 
Mahailesi'nde 
40 binayı yıktı. 
Jandarma'nın 
geniş güvenlik 
tedbirleri altına 
yapılan yıkımlar 
sırasında vatan

daşların tepkisi ile 
karşılaşıldı. Evlerinin 
yıkılması karşısında 
bağırarak tepki 
gösteren vatan
daşlar, Jandarma'nın 
aldığı güvenlik 
tedbirleri sayesinde 
yıkım ekipleriyle 
karşı karşıya 
gelmezken, 
yıkımları izleyen 
kadınların ağladığı 
görülüdü. Kimi böl
gelerde ise boş 
arsaların mahalle 
sakinlerince tarla 
olarak değer
lendirildiği gözlendi.

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 W8 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

Isüklal Cad. Bora Sok, Akbank A/alığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax :(0.224)51335J5 ’
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letişim vergi oranlarına Kurumlar Vergisi bilgilendirme konferansları başlıyor
indirim geliyor

Ulaştırma Bakanı 
Binalı Yıldırım, özel 
iletişim vergisinin 
düşürülmesi için 
halkın, işletmecilerin 
ve hatta Maliye 
Bakanlığı'nın hem
fikir olduğunu 
belirterek, 2008 yılın
da indirimin gerçek
leşeceğini söyledi. 
Bakan Yıldırım, 
İstanbul'a yapılacak 
üçüncü havalimanı 
mn ise orta ve uzun 
vadede bir plan 
olduğunu belirterek, 
havaalanının nereye 
yapılacağı konusun
da ciddi sıkıntıların 
olduğunu kaydetti. 
Telekomünikasyon 
Kurumu tarafından 
hazırlanan ancak 
Turkceil tarafından 
dava açılan numara 
taşınabilirliği 
konusunda ise aksi 
sabit olana kadar 
Telekomünikasyon 
Kurumu'nun 
kararının uygu
lanacağını bildirdi. 
Bakan Yıldırım, Bilgi 
ve İletişim Teknolo 
jilerinde Stratejik 
Öncelikler konulu 
Raporu Swiss Otel* 
de düzenlenen bir 
basın toplantısıyla 
açıklandı. Toplantıda 
gazetecilerin soru
larını cevaplayan 
Yıldırım, bir gazete 
cinin özel iletişim 
vergisinin indirilmesi 
ile ilgili çalışmanın 
ne aşamada olduğu 
sorusuna, vergi 
oranlarının indirilme 
sinin ortak kanaat 
olduğunu hatırlattı.

■hlll
Kendi Özel besimiz Kürbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İletişim vergi oran
larının olağanüstü 
şartların getirdiği 
vergi oranları^oldu 
ğunu kaydeden 
Yıldırım, depremle 
beraber yeniden 
yapılandırma döne
minde halkın sev
erek fedakarlık yap
tığını ama bunun 
kalıcı hale geldiğini 
belirtti. "Biz şuna 
inanıyoruz, sektörün 
gelişmesi, ciro ve 
pazarının büyümesi 
için vergi oranlarının 
düşürülmesi .şarttır" 
diyen Yıldırım, bu 
konuda da herhangi 
bir fikir ayrılığının 
olmadığını kaydetti. 
Halkın, işletmecilerin 
hatta Maliye Bakanlı 
ğı'nın aynı kanaatte 
olduğunu söyleyen 
Yıldırım, "Biz bu ko 
nuyla ilgili biz çalış
malarımızı yaptık. 
Gerekli bilgilendir 
meyi Bakanlar 
Kurutana da sunduk. 
Tabii şimdi yapılan. 
2007 yılı bütçesi var. 
Bu bütçede giderleri 
artırıcı gelirleri 
azaltıcı kararları 
yıl içerisinde 
veremiyorsunuz. 
Bu çalışmaları 
2008 bütçesinde 
muhakkak 
sonuçlarını göre
ceğiz. Bunun çalış- . 
masını yapıyoruz. 
Arkadaşlarımız 
Maliye Bakanlığı ile 
ortak bir çalışma 
içerisindeler. Çeşitli 
alternatifler üzerinde 
çalışıyoruz" diye 
konuştu.

Gelir İdaresi 
Başkanlığı, vergiye 
gönüllü uyumu 
sağlamak amacıyla 
bir dizi konferans 
düzenliyor.
Vergi dairesi çalışan
larından mali 
müşavirlere kadar 
geniş bir kesim 
Kurumlar Vergisi 
Kanunu ve genel 
tebliği hakkında 
bilgilendirilecek. 
Gelir Idaresi'nin

Kamyon otomobille çarpıştı 3 ii çocuk 1 ölü
BÜRSA'mn 
Yenişehir İlçesi 
yakınlarında 
kamyonla otomobil 
çarpıştı. Kazada, 
ilk belirlemelere göre 
3’ü çocuk 8 kişi 
öldü, 1 kişi de 
yaralandı. 
Kaza, önceki gece 
saat 18.00 sıralarında 
Yenişehir llçesi’ne 
yaklaşık 10 
kilometre uzaklıktaki 
Yenişehir- Orhangazi 
yol ayrımında 
meydana geldi. 
Sürücülerinin 
kimlikleri henüz 
belirlenemeyen 
16 VM 127 plakalı

Tüketiciler Birliği, 
TÜİK yetkilileri 
hakkında enflasyon 
oranlarını bilerek 
yanlış göstermek 
iddiasıyla Ankara 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na 
suç duyurusunda 
bulundu. Birlik 
Genel Başkan 
Yardımcısı Üstün 
Bol, Türk 
Telekom'dan, 
şubat-mart dönemi 
için tüm telefon 

mükellef eğitimi 
uygulamaları 
kapsamında bir 
mükellefleri ve 
kamuoyunu bil
gilendiriyor.
Yeni çıkan mevzuat 
konusunda bil
gilendirerek, karşılıklı 
iletişim ile ortaya 
çıkabilecek sorun
ların ne olduğu 
konusunda 
önceden önlem 
alınması, vergiye 

kamyonla, içerisinde 
3’ü çocuk 8 kişinin 
bulunduğu
16 CLK 81 plakalı 
otomobil çarpıştı. 
Kazada ilk belir
lemelere göre, 3’ü 

abonelerine ait tele
fon faturalarının 
tahakkuk toplamını 
açıklamasını istedi. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan 
Yardımcısı ve Ankara 
Şube Başkanı Üstün 
Bol, yaptığı yazılı 
açıklamada TÜİK 
yetkilileri hakkında 
suç duyurusunda 
bulunduklarını 
bildirdi.

TÜlK'in, mart ayı 
enflasyon oranlarının 

gönüllü uyumu 
sağlamak amaçlanıy
or. Mükelleften 
muhasebecilere, 
vergi dairesi çalışan
larından yeminli mali 
müşavirlere kadar 
geniş bir kitleye 
ulaşılmasını hede
fleyen konferansların 
ilki 17 Nisan'da İstan
bul'da başlayacak. 
Konferanslar, 
Kurumlar Vergisi 
genel tebliğinin 

çocuk 7 kişr olay 
yerinde yaşamını 
yitirirken, 1 kişi de 
ağır yaralandı. Yaralı, 
hastaneye kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruş
turma devam ediyor.

TÜFE'de yüzde 
0.92, ÜFE'de de 
yüzde 0.97 olarak 
gerçekleştiğini, yılın 
ilk üç ayında 
TÜFE'nin yüzde 2.36, 
ÜFE'nin yüzde 1.88 
oranında artış göster
diği anımsatıldı. Buna 
bağlı olarak da yıllık, 
enflasyon oranının 
TÜFE'de yüzde 10.86, 
ÜFE'de ise yüzde 
10.92 oranında 
olduğunu açıkladığı 
kaydedildi.

yazımında 
katkısı bulunan 
personel tarafından 
verilecek. 
Konferans 
takvimi şöyle: 
4nkara-19 Nisan 
Bursa-13 Nisan 
Kocaeli-25 Nisan 
Eskişehir-9 Nisan 
Adana-20 Nisan 
Trabzon-9 Nisan 
Samsun-11 Nisan 
Kayseri 13 Nisan

Yenişehir karayolu 
Çardaklı Köyü 
kavşağında 
içerisinde 4'ü çocuk 
9 kişinin bulunduğu 
Yılgın Tunçbilek (36) 
yönetimindeki 16 
CLK 81 plakalı oto
mobil, İrfan Kara 
yönetimindeki 16 VM 
127 plakalı kamyonla 
çarpışmıştı.
Kazada, 3'ü çocuk 
7 kişi olay yetinde 
hayatın,ı kaybetmiş, 
otomobil sürücü 
Yılgın Tunçbilek ile 4. 
yaşındaki Nadide 
Tunçbilek ağır yaralı 
olarak hastaneye 
kaldırılmıştı.

Açıklamada, Merkez 
Bankası Başkanı 
Durmuş Yılmaz'ın da 
1 Mart 2007'de 
yürürlüğe giren 
Türk Telekom'un yeni 
tarifeleri nedeniyle 
yapılan zammın 
“enfslasyon üzerinde 
risk yarattığı ve 
mart ayı enflasyon 
oranlarının yapılan 
zam nedeniyle 
tetikleneceğini” 
sözlerine yer 
verildi.

TESİSİMİZDEÜCRETSİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR SATILIK SATILIK
İsteyen müşterilerimizin 

Kor banlan azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY Ef
|Tel:5131148CepTel:0.53277991 94

Manastır’da 
Zeytindalı Apartmam’nda 

150 m2 
Deniz Manzaları 
Kaloriferli Daire 

GSM: 0.535 397 72 63 
Tel: 513 67 95

Deniz motoru 
150 bg. tekne 5,80 mt römork 

ile beraber satılıktır. 
Müracaat Tel: 211 4680-81
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Müşteri memnuniyeti geçen yıl 74,5’e çıktı
Kalite Derneği'nin 
(KalDer) belirlemele 
rine göre Türkiye'de 
geçen yıl müşteri 
memnuniyeti 2 puan 
artışla 74.5'e çıktı. 
Tüketicilerin en çök 
memnunjtaldığı 
markalar aracında, 
Araş Kargo, Arçelik, 
Beko, BİM, Finans 
bank, Halk Bankası, 
Migros, Philips, 
Volkswagen yer aldı. 
Vatandaşların kamu 
güvenliği konusunda
ki memnuniyeti yerel 
yönetimlerdeki mem
nuniyetin üstünde 
gerçekleşti.
KalDer, geçen yıla ait 
Türkiye Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi 
(TMME) sonuçlarını 
düzenlediği basın 
toplantısıyla açıkladı. 
Toplantıya, KalDer 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) 
Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu ve 
TMME Üst Kurulu 
Üyesi Hakan

Kilitçioğlu katıldı. 
Toplam 46 bin 925 
kişinin katıldığı, 29 
özel ve 4 kamu sek
töründe yapılan 
anket kapsamında, 
Türkiye'deki müşteri 
memnuniyeti geçen 
yıl 2005 yılına kıyasla 
2 puan artarak 
72.5'ten 74.5'e çıktı. 
Sektör bazında müş
teri memnuniyeti ise 
beyaz eşyada 80, 
televizyonda 80 
puanla ilk sırada yer 
aldı. Müşteri mem
nuniyeti binek oto* 
mobilde ve zincir 
markette 76, zincir 
indirim marketlerinde 
ve bireysel 
bankacılıkta 74, aracı 
kurümlarda 70, ulusal 
kargo dağıtımında 77 
ve emniyet teşkilatın
da ise 63 puan olarak 
ölçüldü. .
BEKO VE ARÇELİK 
MEMNUNİYETTE İLK 
SIRADA
Beyaz eşya sek
töründe yapılan belir
lemelere göre, Beko 
ve Arçelik markaları 
80 puanla müşteri? 

lerin en çok memnun 
kaldığı markalar oldu. 
Müşterilerin mem
nuniyet derecesi 
Profilo, Bosh ve 
Simens'te 80, .
Vestel'de 69 puan 
olarak hesaplandı. 
Geçen yıl müşteri
lerin en çok memnun, 
kaldığı televizyon 
markasının ise 84 
puanla Philips 
olduğu belirlendi. 
Müşteri memnuniyeti 
Arçelik'te 83, Beko'da 
82, Vestel'de 81, 
Profilo'da 76 ve 
diğer markalarda 
75 puan düzeyinde 
bulunuyor.
OTOMOBİL'DE 
volksvvagen 
Müşteri memnuniyeti 
endeksine göre 
geçen yıl en memnun 
kalınan binek 
otomobil markası 82 
puanla Volksvvagen 
oldu. Müşterilerin 
memnuniyet dere
cesinin Toyoto ve 
Opel'de 79, Renault 
ve Hyundai'de 75, 
Ford'da 74, Fİat'ta ise 
73 olduğu belirlendi.

Sezen başkanlığında son MGK toplandı
Milli Güvenlik 

Kurulu (MGK), 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer'in 
başkanlığında dün 
Çankaya Köşkü'nde - 
toplandı;.
Sezer'in 65. ve son 
kez başkanlık edeceği. 
toplantı saat 
13.30'da başladı. * 
Toplantıda, iç ve dış* 
gelişmeler değer
lendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı 
görevine 16 Mayıs 

2000'da başlayan 
Sezer'in 30 Mayıs 
2000'den bu yana 
başkanlık ettiği 
MGK toplantılarında 
ağırlıklı olarak, 
terörle mücadele, 
AB, Kıbrıs ve Irak 
konuları görüşüldü. 
Bu arada, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın MGK 
toplantısı öncesinde, 
Kurul üyesi 
Bakanlarla bir araya 
geldiği bildirildi.

Başbakanlık Resmi 
Konutu'nda yaklaşık 
iki buçuk saat 
süren toplantıya, 
Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı 
Abdullah Gül, 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcıları 
Abdüllatif Şener 
ve Mehmet Ali Şahin, 
Milli Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül ve 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek katıldı

I BAY MUSTAFA ÖZALP EHLAK’TAN
i

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİLSATILIKveKİRAUKLARINI^ i

I 
t

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE i
$

€l€MAN AAANIVOR
Büyük bir Kozmetik firması 
adına Gemlik'te çalışacak 
. 25-30 yaşları arasında

BAVAN PAZARLAMA 
€L€MANI AAANIYOA

Müracaat Tel
0 532 472 52 64 (Murat Bey)

KAYIP
Gemlik 
Ticaret 
Meslek 

Lisesi’nden 
2003 yılında 

aldığım 
diplomamı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ERDEM 
GEYİK

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 iri2 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 İçi nde)Ye n i Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 M 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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
KKumlaMa Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 40Ö m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA
Madde ÖZALP ’

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

oavCTivtpe BtKitMeK vok
s» Zengin çeşit ve kataloglarımızı 

görmeden karar vermeyin ...

1 GÜNP€pRV€TİY€ BASILIR
TÜ R(Çİ Y^E’N İ N 

EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
’ EN UYGUN FİYATLARLA ... *

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

îSte?iette6rfez ’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
r’HöFSTîFÎ ABONE OLDUNUZ MU?

OKUYUN-OKUTUN ABONE OLUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Özelleştirme mağduruna 
i; olanağı

Geçici işçilerin kad 
roya alınmasına 
ilişkin yasayla, 
özelleştirilen 
kuruluşlarda çeşitli 
nedenlerle işsiz 
kalanların, kamuda 
işe alınmasının 
önü açıldı. 
Bundan önce de 
özelleştirme 
kapsamındaki 
kuruluşlarda işsiz 
kalanlara kamuda 
iş imkanı yolu 
açılmıştı.
Ancak söz konusu 
uygulamada, 20 
Ekim 2004 tarihine 
kadar işsiz kalanların 
müracaatları kabul 
edilmiş ve özel sek
törle birlikte devam 
etmek isteyip 6 ayın 
üzerindeki sürelerde 
iş akti fesh edilenler 
bu uygulamanın 
dışında kalmıştı.Yeni 
düzenlemeyle birlik
te, yasanın Resmi 
Gazetede yayınla
masını takip eden 1 
ay içinde, sözleşme
si fesh edilenler 
dahil olmak üzere, 
özelleştirme kap
samında işsiz kalan
lar, 2 ay içinde müra
caat etmeleri halinde 
4 C kapsamında

işe alınabilecek. 
Düzenlemeyle, özel
likle özelleştirilen 
ancak alıcı firma 
tarafından kapatılan 
işletmelerde 
çalışanlar ile çeşitli 
nedenlerle iş 
akdi feshedilenler 
ve bundan önceki 
yasadan yararlana
mayan özelleştirme 
işsizlerinin 
mağduriyetinin 
giderilmesi 
amaçlanıyor.
Söz konusu durumda 
olanların, öncelikle 
yasanın Köşk'ten 
onaylanması ve 
ardından Resmi 
Gazetede 
yayımlanmasını 
beklemeleri 
gerekecek.
Bunun ardından 
özelleştirme İdaresi 
duyuru yaparak, iki 
aylık sürede bu 
durumda olanların 
başvurularını 
almaya başlayacak. 
Müracaatların 
toplanmasından 
sonra Devlet 
Personel Başkanlığı 
na iletilerek, ihtiyacı 
olan kamu kuru
luşlarına dağıtım 
yapılacak, i

Dış ticaret açığının yüzde 
53’ü Rusya ve Çin’den

Türkiye'nin, bu yılın ilk iki ayında verdiği 7.6 
milyar dolarlık dış açığının yüzde 53'üne 
denk gelen 4 milyar 27.9 milyon doları 
Rusya ve Çin'le olan ticaretten kaynaklandı. 
Türkiye'nin Rusya ile olan dış ticaret açığı, 
bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı döne
mine kıyasla yüzde 30.7 artarak 2.5 milyar 
dolara, Çin'le olan dış ticaret açığı da yüzde 
23.6 artarak 1.5 milyon dolara ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veriler
ine göre, bu yıl ocak ve şubat aylarını kap
sayan dönemde, Türkiye 14.1 milyar dolarlık 
ihrabata karşılık, 21.7 milyar dolarlık ithalat 
yaptı. Türkiye'nin bu dönemde dış ticaret 
açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
13.3 artarak 7.6 milyar dolara ulaştı. Türkiye 
geçen yılın İlk iki ayında 11.1 milyar dolarlık 
ihracat, 17.9 milyar dolarlık ithalat yapmıştı. 
Söz konusu dönemde toplam 6.7 milyar 
dolarlık dış ticaret açığı verilmişti.

ELEMAN ARANIYOR SATILIK DEVRE MÜLK
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış
BAY ŞOFÖR ARANMAKTADIR. 
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ 
Tel: 514 78 77

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

, aranmaktadır.
Fotoğraflı CV terinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ

Müracaat Tel: 
0.535 354 19 95

İHLASARMUTLUTATİLKÖYÜHDE 
16-3Û MAYIS TARİHLERİ ARASI

II

DEVRE MÜLK SATILIKTIR
GSM: 0 533 340 41 41

------- I-------------- :-------------- ;------

KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK veya AYLIK 
ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİÖZDEMİR MİM ÖZDEDİR 

0.542422 53 00 0.539491 8960

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Oz Karadenizspor’a taze kan
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci amatör küme 
takımlarımızdarî 
Öz Karadenizspor, 
yeni hocasıyla 
çıktığı ilk maçını 
3-1 alarak 
moral kazandı. 
Uzun yıllar 
sürdürdüğü 
profesyonel futbol 
hayatını noktalayan 
Cengiz Bıyıklı ile 
anlaşan Öz 
Karadenizspor, 
geçen yılın kötü 
izlenimini silmek 
için bu sezon 
oldukça iddialı. 
Geçen yıl aldığı 
iç saha cezası 

Nosab Hah Saha 
Futbol Turnuvasına
24 takım katılıyor

Her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen ve 
bu yıl 5'iricisi yapılan ■ 
NOSAB Hah Saha 
Futbol Turnuvası 
Özlüce'deki Bursa 
Fun Club 
Tesisleri’nde başladı. 
Turnuva'nın açılış 
törenine NOSAB ve 
NİLSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yalçın Araş, Başkan 
Yardımcısı Levent 
Bezmez, Yönetim 
Kurulu Üyesi Zeki 
Tunaoğlu ve Bursa 

I Fun Club Başkanı Ali 
Ademoğlu'da katıldı

VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı Seanslar
ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU VE FARECİK 12.00 ■ 16.15 (CUMARTESİ-PAZAR)
KÜÇÜK KIYAMET 12.00 ■ 14.00-16.30«20.45
BİR İHTİMAL DAHA VAR 14.15 * 18.15 ■ 20.30 (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI
ONSEKİZLER TAKIMI SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 ■ 18.00 - 20.00 (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

‘Gemlik Körfez1 internetteww.gemlikkorfezqazelesi.coiKi

nedeniyle maçlarını 
Orhangazi Göl 
Tesisleri’nde 
oynayan Öz * 
Karadenizspor, 
Pazar günü 
oynadığı ilk 
maçında Yenişehir 
Çeltikspör'u 3-1 
yenmeyi başardı. 
Öz Karadenizspor’a 
bambaşka bir 
hava getiren 
Cengiz Bıyıklı ile 
geçen yıl yaşadığı 
hüsranı yeniden 
yaşamak istemeyen 
bordo mavili takım 
birinci amatör 
kümeye çıkmakta 
kararlı.
Cengiz Bıyıklı'nın

takımı Öz 
Karadenizspor'un 
ilk maçında 
Zeynel'in biri . 
penaltıdan olmak 
üzere iki ve

Serkan'ın attığı 
gollerle 
sahadan 
3-1 galip ayrılmaşı 
taraftarlarını 
sevindirdi.

Galatasaray’a şampiyonluk 
şansı tanımadı

Ankaraspor'un edeceğimize
tecrübeli futbolcusu 
Volkan Arslan, eski 
takımı Galatasaray'a 
şampiyonluk şansı 
tanımayarak, "Bu 
sezon Fenerbahçe 
veya Beşiktaş 
şampiyon olur*' dedi. 
Ankarasporlu futbol
cular Volkan Arslan 
ve Erhan Aydın, 
kulüp binasında 
düzenlenen haftalık 
basın toplantısında 
basına açıklamalar
da bulundu.
Mavi-beyazlı futbol
cular, her geçen 
gün birbirlerine 
alıştıklarını 
belirterek, gelecek 
sezon büyük 
başarılar elde ede
ceklerini söyledi. 
Ankaraspor'un 
başarılı orta saha 
oyuncusu Volkan 
Arslan, Bursaspor 
karşısında sahaya 
galibiyet için çıktık
larını belirterek, 
"Rakibimiz, sahaya 
beraberlik için çık
mıştı. Çok iyi savun
ma yaptılar. İyi 
oyunumuzun 
karşılığını alamadık. 
Takımda futbolcular 
her geçen gün bir
birini daha iyi tanı 
yor. Gelecek sezon • 
çok iyi sonuç elde

Futbolda gözler 
kupaya çevrildi

Futbolda gözler 
Fortis Türkiye 
Kupası'na çevrildi. 
Kupada yarı finalin 
ilk maçları bugün 
Trabzon ve İstanbul'
da yapılacak.
Günün ilk maçında 
Trabzonspor ile 
Kaysert Erciyesspor 
takımları Trabzon'da 
karşılaşacak.
Hüseyin Avni Aker 
Stadı'nda saat 
16.00'da başlayacak 
maçı hakem Selçuk 
Dereli yönetecek. 
Günün ikinci maçın
da ise ezeli rakipler 
Beşiktaş ile Fener 
bahçe, Dolmabah 
çe'de karşı karşıya 
gelecek.
BJK İnönü Stadı'nda 

inanıyorum” dedi. 
Volkan, hafta sonun
da oyna yacakları 
Konyaspor maçın
dan 3 puanla 
ayrılarak rahatlamak 
istediklerini belirtti. 
Basın mensuplarının 
şampiyonluk yarışıy
la ilgili bir sorusuna 
ise Volkan Arslan, 
"Eski takımım Gala 
tasaray'ın bu sene 
şampiyonluk şansı 
olduğuna inanmıyo
rum. Geçen sezon 
gibi oynayamıyorlar. 
Bundan sonra ligi 2. 
tamamlamak için 
çalışmalılar. Bu se 
zon şampiyon Fener 
bahçe veya Beşiktaş 
tan biri olur" diye 
cevap verdi.
Volkan Arslan, 
bir soru üzerine, 
Aykut Kocaman 
ve Eric Gerets'in 
karşılaştırılmasının 
yanlış olacağını 
ifade ederek şöyle 
konuştu: "İki teknik 
adamı karşılaştırma
mak gerekir. Aykut 
Kocaman, çok sakin 
ve gençlere fazla 
siy la şans veren bir 
teknik adam. Gerets 
de genç oyunculara 
şans veriyor ama 
ne kadar başarılı 
olduğu tartışılır.” 

saat 20.00'de 
başlayacak maçı 
hakem Fırat Aydınus 
yönetecek.
Kupada rövanş 
maçları Kayseri 
Erciyesspor ile 
Trabzonşpor 
arasında
25 Nisan Çarşamba 
günü Kayseri 
Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk 
Stadı'n da, 
Fenerbahçe ile 
Beşiktaş arasında 
da 26 Nişan 
Perşembe günü 
Fenerbahçe 
Şükrü Saraçoğlu 
Stadı'nda yapılacak 
ve 2006-2007 sezo
nunun finalistleri 
belli olacak.
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Aspirin en güvenilir ilaç
Bilimadamları, 
birçok hastalığın 
tedavisi için 108 
yıl önce piyasaya 
sürülen Aspirin'in 
hala romatizma, 
kalp ve başağrısı 
gibi rahatsızlıklar 
konusundaki en 
güvenilir ilaç 
olduğunu açıkladılar. 
Aspirin'in tedavi 
alanları, kullanım 
şekilleri, etkinliği 
ve son dönemde 
yürütülen araştırmalar 
uzman doktorların 
katılımı Swissotel'de 
düzenlenen basın 
bilgilendirme 
toplantısı ile masaya 
yatırıldı. Toplantıya 
Bayer Healthcare 
Medikal Müdürü Dr. 
Sabahat Köseoğlu, 
İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Farmakoloji 
ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Öner 
Süzer, I.Ü. İstanbul 
Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Ertaş, 
İ.Ü. Kardiyoloji 
Enstitüsü'nden Prof. 
Dr. Vedat Sansoy ve 
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi İç Hastalık 
lan ve Romatoloji 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. izzet 
Fresko katıldı.
Bayer Healthcare 
Medikal Müdürü Dr. 
Sabahat Köseoğlu, 

toplantıda yaptığı 
konuşmada, geçtiği 
miz günlerde Aspirin 
ile ilgili basına yan
sıyan haberler üzerine 
Bayer olarak Aspirin 
hakkında bir toplantı 
yapmaya karar verdik
lerini belirterek, bu ko 
nuda dallarında uz 
man 4 bilimadamının 
yapacağı açıklamala 
rın Aspirin'in yararları 
hakkında kamuoyunu 
bilgilendirme imkanı 
vereceğini söyledL 
"Medlıne'da aspirin ile 
ilgili 50 bin yayın var" 
Toplantıda Aspirin'in 
farmakolojik özellik
lerine yönelik bilgi 
veren İ.Ü. Cerrahpaşa 
Tıp fakültesi Farma 
koloji ve Klinik Farma 
koloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Öner Süzer, 1899 
yılında Bayer tarafın
dan piyasaya sürülen 
Asprin hakkında hala 
her yıl binlerce maka 
le yayınlandığına dik 
kat çekerek, "Medline 
taramasında Aspirin 
ile ilgili 50 bin yayına 
rastlıyoruz. Son bir yıl 
içinde ise Aspirin üze 
rine 3 bine yakın ma 
kale yayınlandı" dedi. 
Süzer, Aspirin'in piya 
saya sunulmasının 
üzerinden 108 yıl geç 
miş olmasına rağmen, 
hala kendi sınıfının en 
iyi ilacı olma özelliğini 
koruduğunu kaydetti. 
"Aspirin'i kullanan
ların sayısı 5 milyarı

aştı" Prof. Dr. Süzer, 
bir ilacın piyasaya 
sürülmeden önce 
yaklaşık 5 bin kişi 
üzerinde denendiğini 
ifade ederek, 
"Piyasaya çıktığı gün
den bu yana, Aspirin'i 
kullanan insanların 
sayısı ise beş mil
yarın üzerindedir” 
dedi. Aspirin'in ağrı 
kesici, ateş düşürücü, 
inflamasyon önleyici, 
kalp krizi ve inmenin 
önlenmesi olmak 
üzere farklı kullanım 
alanları olduğunun 
altını çizen Süzer, 
Aspirin'in günlük kul
lanım dozları hakkın
da da bilgi verdi. 
Süzer, 75-300 mg'lik 
dozların kanı sulandın 
cı etkisi bulunduğu 
nu, 1-2 g'hk dozların 
ağrı kesici olarak kul
lanılabileceğini, 2-4 
g'hk dozların ise infla
masyon önleyici 
amaçlı kullanıldığını 
belirtti.
Her ilacın olduğu gibi, 
Aspirin'in de yan etki
lerinin olabileceğini 

vurgulayan Prof. Dr. 
Süzer, alerjisi olan
ların, gastrik veya 
peptik ülser hasta
larının, astım hasta
larının, kanama 
bozuklukları yaşayan
ların, kontrol edile
meyen hipertansi 
yonu bulunanların, 
şiddetli karaciğer ve 
böbrek yetmezliği • 
yaşayanların, viral 
enfeksiyon geçiren 
çocukların ve gebele 
rin hamileliklerinin 
son üç ayında Aspirin 
kullanmaması gerek
tiğinin altını çizdi. 
"Migren tedavisinde 
ilk seçenek aspirin" 
İ.Ü. Istanbul Tıp . 
Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Ertaş da, 
Türkiye'de her beş 
kadından birinde ve 
her on erkekten 
birinde migren 
olduğunu, 
her üç kişiden 
birinin ise gerilim 
tipi baş ağrısı 
yaşadığını söyledi.

Yağ, C vitamini 
etkisiz hale

getiriyor

Yağın, C vitamininin 
kanseri önleyen 
özelliklerini midede 
etkisiz hale getire
bileceği ortaya çıktı. 
İngiliz araştırmacılar, 
C vitamininin, besin? 
ler ve salyanın mide 
asidiyle karışmasıyla 
ortaya çıkan, 
kansere yol açan 
potansiyel bileşikleri 
ortadan kaldırdığını, 
ancak bu karışıma 
yağ eklendiğinde, 
vitaminin bu özel
liğinin geçersiz 
kaldığını bildirdi. 
Glasgovv Üniver
sitesinde görevli 
bilim adamlarının 
laboratuvar ortamın

da yaptığı araştır
manın sonuçlarının, 
belli başlı mide 
kanserleriyle beslen
me biçimi arasındaki 
bağlantıları göstere 
ceği belirtildi.
Bilim adamları, . 
tükürükte bulunan 
ve nitrattan gelen 
nitröz asidi tuzunun 
mide kanserini 
tetikleyebileceğinin 
sanıldığını kaydetti. 
C vitamini gibi 
antioksidanların ise 
bu oluşumu 
engellediği, ancak 
yağın devreye 
girmesiyle bu 
özelliğini yitirdiği 
belirtildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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
Sfatyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 5131308
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. 51310 92
ilçe TanmİVlüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77

Halk Eğitim Müd. 513 18 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
Ânıtur . 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 5İ3 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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

VAPUR - FERİBOT

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 513 1637*

Ocakgaz 513 16 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
11 Nisan 2007 Çarşamba 

FATİH ECZANESİ 
Hamidiye Mh. Orhangazi Cad. 

No: 3 Tel: 513 9127 
GEMLİK

GEMÜK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■M «JÜNL.ÜK SİYASİ GAZETE „

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2720 

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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■■H GÜNLÜK İl YA ti GAZ t Tl

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZIN GEMLİK ŞUBELERİNDE 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE 
TAKIM ARKADAŞLARI ARANMAKTADIR.
VETERİNER HEKİM
- Gemlik ilçesinde ikamet eden 
- Tercihen yöneticilik tecrübesi olan 
- 35 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

REYON GÖREVLİSİ
- Tercihen Lise mezunu
- Deneyimli, Deneyimsiz
- 30 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

ŞARKÜTERİ GÖREVLİSİ
- Tercihen Lise mezunu
- Deneyimli, Deneyimsiz
- 30 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

Adayların 1 adet fotoğraflarla birlikte Gemlik 
Şubelerimize şahsen başvurmaları rica olunur. 

ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 
www.saypa.com.tr

Dünyanın tüm renkleri 
Bursa’da buluşuyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Bursa Fotoğraf 
Sanatçılar;
Derneği (BUFSAD) 
ile Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti işbirliğinde 
bu yıl 17'sini 
düzenleyeceği 
Bursa Fotoğraf 
Günleri, 13 Nisan 
Cuma günü başlıyor. 
Bursa'nın kültür ve 
sanat klasiği haline 
gelen etkinliklerinden 
Fotoğraf Günleri, 
"Dünyanın 
tüm renkleri 
Bursa'da buluşacak" 
başlığı ile 13-24 
Nisan tarihleri 
arasında Tayyare 
Kültür Merkezi ve . । 
Kent Müzesi'nde 
gerçekleşecek. 
Fotoğraf Günleri 
kapsamında Okan 
Bayülgen ve 
Zeki Demir'in 
Madagaskar 
fotoğraf çekim
lerinden oluşan 
'Baobab Yolu', 
Adnan Tönel'in

'Rögorlar' Sefa 
Ulukan'ın 'En yakın 
Çin: Sincan', hava 
fotoğrafçısı Alp 
Alper'in *100 feetten

Türkiye', Nasuh 
Mahruki'nin 
'Yeryüzü Güncesi' 
gibi 12 ayrı sergi 
açılacak.

http://www.saypa.com.tr


BURSA’Vn GİTM€NİZ€ G€R€K KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ 

Bilgisayar ile benzin 
ve LPG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar 
tarafından istasyonumuzda 

yapılmaya başladı
Yalova Yolu Özdilek karşısı 
Tel : 513 14 25 GEMLİK

12 Nisan 2007 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Demirel; “Zeytin ve yağ 
üreticisi desteklensin1

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demi 
rel, zeytin ve zeytinyağ üretici
lerinin desteklenmesi için TBMM'ne 
Tarım ve Köy işleri Bakanı Mehdi 
Eker’in cevaplaması için yazılı 
soru önergesi verdi. Sayfa 2’de

Mülkiyeti Belediyece a'rt 3 bin 202 metrekarelik alana yapılacak olan Zeytin İşleme Tesisi Bursa- İstanbul yolu üzerinde olacak
T

Umurbey Belediyesi Zeylin işleme Tesisi kuruyor
Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Umurbey Belediyesinin atağı
Umurbey Belediyesi geçtiğimiz aylarda 

Yalova yolunda bulunan kendi mülkü olan 
Soğuk Hava Tesisi’nin bulunduğu alana Zeytin 
işleme Tesisi kuracağını açıklamıştı.

Başkan Güler, bu işletmenin projelerinin 
tamamlandığını, finansman sorununün bir bölü 
münün İller Bankası’ndan, kalanının da Belediye 
bütçesinden sağlanacağını açıkladı.

Belediyelerin giderek tüm hizmetlerini özel 
sektöre yaptırdığı bir dönemde, Umurbey 
Belediyesi borçlanarak ve kendi olanaklarını 
ortaya koyarak üretime yönelik bir yatırım yapı 
yor.

Belediye daha önce de belde halkının üretim 
kalitesinin artması için sulama tesisleri projesi 
yapmış, birinci bölümünü hizmete açmıştı.

Kısacası Umurbey Belediyesi, belediyeciliğin 
klasik işlerinin dışında halkın ekonomik yönden 
kalkınması için çaba harcıyor, tesis kuruyor..

Böyle bir belediyecilik anlayışı bölgemizde 
yok.

Marmarabirlik’in alım politikalarından hoşnut 
olmayanlar yeni arayışlar içine giriyor. '

Bu da onlardan biri sayılabilir.
Katırla Köyü Kalkınma Kooperatifi tüm üretici 

köylünün ürününü peşin para ile alıp işleyip 
satıyor. Bu işi güzel de yapıyorlar..

Şimdi Umurbey Belediyesi kendi belde üreti
cisinin ürününü ham ve kaptan alıp işleyip sata
cak.

Sizin anlayacağınız aracı ortadan kalkacak.
Kurulacak işletme Kooperatif biçiminde mi, 

yoksa şirket şeklinde mi çalışacağını öğre 
nemedim.

Fatih Başkan iz bırakacak işler yapıyor._____

Bursa-lstanbul yolu üzerine 
Umurbey Belediyesi tarafından 
kurulacak olan Zeytin İşleme 
Tesisi projesinin tamamı için 
ihtiyaç duyulan finansmanın 
300 bin YTL’sinin İller Bankası’n 
dan sağlanan kredi ile diğer kıs
mının ise belediye bütçesinden 
karşılanacağını söyleyen Beledi 
ye Başkanı Fatih Mehmet Güler, - 
projenin hayata geçirilmesiyle 
Umurbeyli üreticiye büyük katkı 
sağlayacağını belirtti. Güler, 
Belde Meydam’nda pazar günü 
basın toplantısı yaparak, tesis 
hakkında bilgiler vereceğini 
duyurdu. Haberi sayfa 3’de

İlköğretim öğrencilerine 
“Ülkemi seviyorum, 
belgemi alıyorum” 

konulu hediye çekilişi
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın llköğ 
retim çocuklarına vergi bilincini aşılamak 
amacıyla ve Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın katkılarıyla hazırlanan 
"Ülkemi seviyorum, belgemi alıyorum” 
konulu hediyeli çekiliş düzenlendi.
Yapılacak çekilişte masa üstü bilgisayar, 
dijital fotoğraf makinesi, bisiklet ve 
futbol topu bulunuyor. Haberi sayfa 2’de

‘Gemlik Körfez’ internetle www.gemlikkorfezgazfetesi.com adresini tıklayın

Kent Meydanı Bursa’da Kentsel 
dönüşümün lokomotifi olacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hik met Şahin, Santral Garaj’da yapımı 
devam eden Kent Meydanı ve Çdrşı 
Projesi’nin ikinci etabında Valilik- 
Osmangazi Belediyesi- Merinos Parkı 
arasındaki 35 bin metrekarelik bölgenin 
dönüşümüne yönelik çalışmaların 
sürdüğünü söyledi. Şahin, Kent Mey 
dam ve Çarşı Projesi, bölgedeki büyük 
bir kentsel dönüşüm projesinin ilk 
adımı olarak planlandı. Bu proje, 
bölgedeki büyük bir kentsel dönüşü 
mün lokomotifi olacak” dedi. 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazfetesi.com
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İlköğretim öğrencilerine 
“Ülkemi seviyorum, 
belgemi alıyorum” 

konulu hediye çekilişi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

emırel; “Zeytin ve ya;
üreticisi desteklensin”

Bursa Vergi 
Dairesi 
Başkanlığı'mn 
ilköğretim 
çocuklarına vergi 
bilincini aşılamak 
amacıyla ve 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odâsı'mn 
katkılarıyla 
hazırlanan "Ülkemi 
seviyorum, belgemi 
alıyorum" konulu 
hediyeli çekiliş 
düzenlendi.
1 Mart-13 Mayıs 
2007 tarihleri 
arasında yapacakları 
alışverişler 
karşılığında 
alacakları 
100 adet 
harcama belgesini 
getiren öğrencilerin 
katılacağı çekiliş 
sonucunda masa 
üstü bilgisayar, 

AB0NE OLDUNUZ MU?
OKUYUN ■ OKUTUN ABONE ÖLÜN •

KİRALIKDAİRE
's' y... f .'»'/ı.jyı.Y

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE 

Tel: 513 96 83 GEMLİK

dijital fotoğraf 
makinesi, bisiklet 
ve futbol topu 
kazanma şansı 
bulunuyor. .
26 Mayıs 2007 
Cumartesi günü 
saat 12.00 de 
Bursa Vergi 
Dairesi’nin 
Ihsaniye Hizmet 
Binası 6. Kat 
Konferans 
Salonu’nda 
yapılacağı 
duyurulurken 
başvuru merkezleri 
ise Heykel V 
Bursa Vergi 
Dairesi Başkanlığı, 
Fomara Osmangazi 
Vergi Dairesi 
Müdürlüğü, 
Ertuğrulgazi 
Vergi Dairesi 
Müdürlüğü ile 
Ihsaniye Hizmet 
Binaları olarak 
belirlendi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, zeytin ve 
zeytinyağ üretici
lerinin desteklenmesi 
için TBMM'ne 
yazılı soru önergesi 
verdi.
Kemal Demirel'in 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker 
tarafından yazılı 
olarak cevaplaması 
için verdiği 
önergede, dünya 
ülkeleri tarafından 
benimsenen ancak 
ülkemiz ve Bursa 
açısından hem çok 
değerli bir besin 
maddesi, hem de „■ 
çok zengin ekonomik 
potansiyele sahip 
bir ürün olan zeytine 
hak ettiği değerin 
verilmesi gerektiği 
vurgulandı.
Demirel, önergesinde 
"Geçtiğimiz yıllarda 
Bursa ilinde zeytin

Katlı Otoparka elektronik kapı yapılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye 
Meclisinde alınan 
karar ile kiraya 
verilecek olan 
Katlı Otopark'a 
elektronik kapı 
sistemi kuruluyor. 
Geçtiğimiz yıl 
içinde aynı kararın 
yine alınmasına 
rağmen bir türlü 
kiraya verilmeyen 
katlı otopark siyasi 
partilerin hedefi 
haline gelmişti. 
Önümüzdeki 
günlerde hazır
lanacak olan 
kira sözleşmesi 
ile ihaleye çıkarılması 
planlanan katlı 
otopark'a yapılacak 
elektronik kapı 
sisteminin yapımına 
başlandı.
Kapı girişinde 
bulunan koruma 
yeri ortaya alınırken 
girişler ayrı çıkışlar 
ayrı olacak. 
Bilgisayar 
denetiminde kollu 
bariyerle giriş çıkışlar

‘Gemlik körfezUnternett^yM^gemliktorfezgazete

ve zeytinyağı 
üreticisi köylülerimiz 
bir çok sorunla 
karşı karşıya

. kalmıştın Uygun 
desteklemeleri 
alamamış, fiyat da 
istenilen düzeyde 
olmamıştır.
Bölgesel özelliklere 

kontrol altına 
alınırken beton 
zemin altına 
elektronik sistem 
yapılıyor. 
Otoparktan giriş 
ve çıkışları otomatik 
olarak belirleyecek 
olan sistem 
sayesinde içeriye 

göre yetiştirilen 
zeytinlerin en uygun 
biçimde değerlendiril
erek, gerekli 
işlemler sonucunda, 
kayıp olmadan 
üretici köylülerimizin 
verdiği emekler ve 
alın teri hak ettiği 
değeri bulmalıdır"

ne kadar arâç girdiği 
ve ne kadar boş yer 
bulunduğu tespit 
edilebilecek.
Belediye'ye büyük 
gelir sağlayacak 
olan katlı otopark'ın 
ihale ile kiraya 
verilmesi çevredeki 
esnafın araçlarına 

dedi.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, önergesinde 
şu sorulara 
cevap istedi;
"1- 2007 yılında 

zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin destek
lenmesi yönünde 
neler yapmayı planlı 
yorsunuz? 2- 2007 
yılında zeytin ve 
zeytinyağı üreticiler
ine ilaç, gübre ve 
mazot desteği ver
ilmesi yönünde çalış
malarınız mevcut 
mudur? Varsa bunlar 
nelerdir? 3- Zeytin ve 
zeytinyağı üretici
lerinin ürünün, 
pazarlama, satışı ve 
fiyat tespiti konusun
da geçtiğimiz yıllarda 
karşılaştıkları sorun
larla yeniden karşılaş
mamaları için bu yıl 
ne gibi önlemler alın
ması planlanmak
tadır?" 

yer bulmalarını da 
kolaylaştıracak. 
Otoparkın hizmete 
girmesinden bu 
yana ücretsiz olan 
araç parkı böylece 
her kesimin isteği ile 
kiraya verilerek 
belediyeye gelir 
sağlanmış olacak.
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Mülkiyeti Belediye'ye ait 3 bin 202 metrekarelik alana yapılacak 
olan Zeytin İşleme Tesisi Bursa-İstanbul yolu üzerinde olacak YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Umurbey 
Belediyesi tarafından 
Bursa-lstanbul 
yolu üzerinde 
Zeytin İşleme Tesisi 
kurulacak.
Mülkiyeti 
Belediye'ye ait 
3 bin 202 
metrekarelik 
alanda projesi 
hazırlanan tesis, 
Türkiye'nin araç 
trafiğinin en yoğun 
yollarından biri 
üzerinde kurula
cağını açıklayan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Pazar 
günü Belde 
Meydam’nda 
yapacağı basın 
toplantısıyla tesis 
hakkında bilgiler 
verecek.
Proje içinde biri 
zeytin işlemek, 
diğeri yağ üretmek 
amacıyla 
planlanmış iki 
tesis ile onların 
idari binaları ve 
8 adet satış 
dükkanı bulunuyor. 
Projenin hayata 
geçmesiyle 
birlikte Umurbeyli 
zeytin üreticisinin 

ürettiği gerçek 
Gemlik Zeytini 
işlenerek 
paketlenecek 
ve sunulmuş olacak. 
Arsa üzerinde 
daha önce 1976 
yılında İller Bankası 
desteği ile çiftçilere 
hizmet vermesi 
amacıyla soğuk 
hava deposu 
inşa edildiğini 
hatırlatan Güler, 
"O yıllarda meyve 
yetiştiriciliği de 
yapan Umurbey 
çiftçisine soğuk 
hava deposu uzun 
yıllar hizmet ver
miştir. Ancak meyve 
yetiştirilen alanların 
yanlış planlama 
sonucunda imara 
açılması ile bugün 
Umurbey'de meyve 
yetiştirilecek alan 
kalmamıştır. Bu 
sebeple de soğuk 
hava depomuz ile 
mevcut alanımız atıl 
durumdadır" dedi. 
Atıl durumdaki 
değerli arsa 
üzerinde bölge 
halkına hizmet 
vermesi amaçı ile 
gerçekleştirilmesi 
arzulanan su 
projenin sonuç
landırılmasının 

çok önemli olduğuna 
değinen Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
yaptığı açıklamada 
"Bu projenin 
hayata geçirilmesi 
ile geçim kaynağı 
zeytincilik olan 
Umurbeyli zeytin 
üreticisi, zeytinini 
bu tesiste işleyip, 
işlediği zeytini 
satış birimlerin de 
tüketiciyle buluştu
rarak gelirini artıra
cağı gibi, tüketicinin 
de kaliteli zeytini 
ucuza alması 
sağlanmış olacaktır" 
şeklinde konuştu. 
Bunun bilinciyle 
proje hazırlayan 
Umurbey Belediyesi, 
toplamda 8 adet 
satış birimi, 
2 adet zeytin 
işleme tesisi ve 
idari binalarından 
oluştuğunu bildiren 
Güler, "Umurbey 
Belediyesi Zeytin 
İşleme ve Satış 
Tesisleri projesinin 
1. etabı için 1 
Haziran 2007 tari
hinde saat 14.00 
de ihaleye çıkarıla
caktır. İki etapta 
tamamlanması 
planlanan projenin 

ilk etabı, 8 adet 
satış birimini ve 
1 adet zeytin 
işleme deposunun 
inşasından 
oluşmuktadır.
2008 yılının Mayıs 
ayında açılışı 
yapılması öngörülen 
projenin 1. etabının 
tamamlanmasının 
ardından, 1 adet 
zeytin işleme tesisi 
ve idari binaların 
inşasının gerçek
leştirileceği 
projenin 2. etabına 
geçilmesi planlan
maktadır" dedi. 
Projenin tamamı 
için ihtiyaç 
duyulan 
finansmanın 
300.000 YTL'sinin 
İller Bankası'ndan 
sağlanan kredi ile 
karşılanacağını 
söyleyen Güler, 
diğer kısmının 
ise Umurbey 
Belediyesi 
bütçesinden 
karşılanacağını, 
hizmete girmesi 
ile Umurbey 
ekonomisine ve 
Umurbeyli zeytin 
üreticisine 
büyük katkı 
sağlayacağını 
sözlerine ekledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Suçlular sokakta 
rahat dolaşıyor..

Suç istatistikleri uğursuz bir tırmanışın 
tehlike çanlarını çalıyor.

insanlar can derdine düşmüş halde. Gidiş, 
yalnız İstanbul halkını değil, büyük kentlerde 
yaşayan bütün insanları, tanımadıkları her 
keşten şüphe duyan ruh hastası durumuna 
getirdi; Herkes huzursuz..

İnsanlar evlerinde bile kendilerini güvende 
hissetmiyor.

Eskiden okullar güvenilir mekânlardı. 
Oralar bile bozuldu.

Okullarda bıçak, haraç alma hatta uyuştu
rucu kullanma çoğalıyor..

Çocukları eve dönene kadar anne babalar 
diken üstündeler.

Şu hale bakın...
Önceki gece eli bıçaklı iki haydudun 

Sarıyer’de yolunu kestiği bir araçtaki iki 
kardeşi önce dövüp sonra denize atarak 
boğulmalarına sebep olması, yalnız kurban
ların yakınlarını değil aynı belâya bu kentte 
her an toslayacağı endişesini taşıyan herke
si psikolojik bir yıkıma sürükledi.

Ne olacak bu işin sonu?
Her gün bilin ki dahada kötü olacak..
Hayatımızın bir numaralı sorunu katına 

yükselen asayiş, ne zaman siyasetin gün
demine girecek?

Partilerde bir hareket yok..
Bu konuda iktidarın veya muhalefet parti

lerinin tartışmaya açtıkları bir proje görebil 
mek için ne tür bir felâketin veya rezaletin 
gerçekleşmesi gerekiyor?

Bir Milletvekili kapkaça uğrayınca konuşu 
yorlar, sonra aldırış bile etmiyorlar..

Yeni Emniyet Genel Müdürü dün görevine 
başlarken “Polis kanunsuzların korkulu 
rüyası, mazlumların ise sığınağı olacaktır” 
diye beyanat verdi.

İnşallah dediği gibi ölür.
Ben hiç ümitli değilim.
Laf olsun diye konuşuyor..
Ama ulusal boyutlar kazanan asayişsizlik, 

çaplı devlet adamlarının seferberlik anlayışı 
ile duruma el koymalarını beklemektedir.

Millet seçim için konuşulan boş laflardan 
bıktı, toplumda düzen, asayiş, adalet istiyor..

Avrupa Birliğine üyum yasaları, bize uygun 
değil. Büyük geliyor, düzeni bozuyor.

Namuslu insanları haydutların merhame
tine terk eden sebep yalnız polisin zaafiyeti 
mi? Değil.

Adaletin ceza vermekte acz göstermesi de 
suçluları azdırmaktadır.

Suçlular ceza almayacağını bilerek .rahat 
korkusuz hareket ederek namuslu vatan
daşın korkusu haline geldi.

Ey siyasiler; Halk huzursuz, korku içinde, 
sokağa çıkmak istemiyor.

(Bu yaşta ben evimin çelik kapısı üzerine 
birde demir kapı yaptırdım.)

İşte- bugünkü manşetimiz tipik bir örnek 
koyuyor önümüze:

Sabıkalı biri İzmir’de 7 yaşında bir çocuğu 
dizinden vurdu.

Çocuk bacağını kaybetti ama haydut 85 
gün sonra hapisten çıktı ve Kayseri’de, Sarı 
yer’deki olaya benzer bir cinayet olayına 
karıştı.

Yasalardaki cezalar mı yetersiz yoksa 
hakim ve savcıların caydırıcı olmak, toplumu 
korumak adına inisiyatif üstlenmeleri mi 
gereki yor?

Bu soruları hemen cevaplamak, can ve mal 
güvenliğini geri getirecek çareleri hayata 
geçirecek olan kahramanları acele bulup 
çıkarmak zorundayız!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa’da 
kereste deposu 
alev alev yandı

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
öncülüğünde 
açılan özürlülere 
yönelik Bulaşıkçılık 
ve Temizlik işçiliği 
kursuna katılanları 
İş adamı Faruk 
Güzel'in tahsis 
ettiği araç taşıyor. 

ı

18 yaş üstü 
engellilere yönelik 
açılan Çıraklık 
eğfum merkezindeki 
kursa gidip 
gelmek için zorluk 
çeken engelli 
gençlere destek 
veren Faruk 
Güzel, tahsis 
ettiği minibüsle 
kursa katılanları 

evlerinden alıp 
yine evlerine 
bıraktırıyor.
Projeye katkı 
vererek destek olan 
Faruk Güzel'e 
teşekkür eden 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri, 
"Özürlü gençlerimiz 
Çıraklık eğitim 
Merkezine gelip

II 

gitmekte zorlanıyor
lardı. Tahsis 
edilen minibüs ile 
evlerinden 
alınıp yine evlerine 
bırakılıyorlar.
Bize destek veren 
hayırsever 
işadamı Sayın 
Faruk Güzel'e 
teşekkür ediyoruz" 
dedi.

Bursa'da bir 
kereste deposunda 
çıkan yangın 
korkulu anların 
yaşanmasına f 
neden oldu. İşyeri 
sahibi yangım, 
tinercilerin çıkardı 
ğım iddia etti.
Alınan bilgiye göre, 
Nilüfer ilçesi 
Yıldırım Caddesi 
10 numarada Vahit 
Üstünbaş'a (52) 
ait kereste depo

sunda önceki gece 
02.00 sıralarında 
henüz bilinmeyen 
bir sebeple yangın 
çıktı. Kerestelerin 
kısa sürede

Bursa’da şüpheli ölüm
Bursa'da, merdi
venlerde bir erkek 
cesedi bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Emirsultan.
Mahallesi İkizler 
sokakta merdiven
lerde bir erkek . 
şahsın yattığı 
ihbarını alan 
polis, olay yerine 

tutuşması 
nedeniyle yangın 
büyüdü. Olay 
yerine, İhsaniye, 
Zafer ve 
Küçükbahklı gru
plarından 10'u 
aşkın itfaiye ekibi 
sevk edildi. Alevler 
itfaiye ekiplerinin 
1 saatlik çalış
masıyla kontrol 
altına alındı. 
İşyeri sahibi 
Vahit Üstünbaş, 
yangını tinercilerin 
çıkardığını iddia 
ederek, yangındaki 
maddi hasarının 
30 bin YTL 
olduğunu söyledi.

geldiğinde 
50 yaşındaki 
Mehmet Kurt'un 
cesedi ile 
karşılaştı.
Ceset, Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
talimatıyla Adli 
Tıp Kurumu 
Morguna 
kaldırılırken, 
olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bursa'da bir mar
kete mal indirilen 
kamyonet, vitesinin 
boşalması sonucu 
bir emlâkçıya girdi. 
Olayda yaralanan 
ya da can kaybı 
olmazken, maddi 
hasar meydana 
geldi.

Alınan bilgiye 
göre, bir gıda şir
ketinde çalışan 
İsmail Şen, kul
landığı 16 BSU 
38 plâkalı 
kamyonetle 
Muradiye 
Mahallesi'ndeki 
bir marketin önüne 

park etti. Şen, 
mal indirmek için 
kamyonetten 
indiği esnada, el 
freni çekili araç 
hareket etmeye 
başladı. Haluk 
Çamurcuoğlu'na ait 
emlak galerisinin 
camekanına

çarparak durabilen 
araç büyük çaplı 
maddi hasara 
sebep oldu. Polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlatırken, 
vitesi boşaldığı 
sanılan araç, 
çekiciyle otoparka 
çekildi.

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklalCaddesiBoraSokak No. :3fi GEMLİK Tel: (0.224)513 98 83 Fax: 513 35 95
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IDO’dan Güzelyah Iskelesi’ne tam not
Istanbul-Bursa arasını 
75 dakikaya düşüre
cek hızlı feribot sefer
lerinin başlamasına 
sayılı günler kala, 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri işletmeleri 
yetkilileri (İDO) 
Yenikapı’dan Güzel 
yalı’daki limana den
eme seferi gerçek
leştirdi.
Turgut özal adlı feri
bot ile Yenikapı’dan 
Güzelyalı’ya gelen 
İDO yetkilileri, 
iskelede incelemel
erde bulundu. 10 kişi
lik İDO heyeti liman
daki teknik donanım
ları denetlerken, gemi 
kaptanı ve tayfası ise 
yanaşma mesafeleri 
ve şartlarıyla ilgili 
denemeler yaptılar. 
İDO’nun iskeledeki 
incelemelerini Mudan 
ya Belediye Başkanı 
Erol Demirhisar, 
Güzelyah Belediye 
Başkanı Selçuk Mutlu 
ile Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak ve Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Recep Akyıldız da 
izledi.
Feribot iskelesinin 

ocak ayında tamam
landığını ve İDO’ya 
teslim edildiğini hatır
latan Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçâk, “İDO mevcut 
gemilerinden biriyle, 
limana deneme seferi 
gerçekleştirdi. Yeni 
gemimiz yolda. 21 
Nisan’da resmi bir 
törenle Bursa’ya gele
cek ve 27 Nisan’da 
tarifeli seferlerin 
başlamasını planlı 
yoruz. İDO da sefer
lere başlamadan 
önce bir deneme 
yaptı. İskeleyi çok 
beğendiler. İlk seferde 
hiçbir problem yaşan
madı. Bundan sonra 
da bir sıkıntı olacağını 
düşünmüyoruz” dedi. 
“Türkiye’nin en 
önemli ulaşım noktası 
olacak”
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Deniz 
Otobüsü İşletmeleri 
Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa 
Mutlu ise Güzelyah’da 
yapılan iskelenin, 
istenilenin fazlasını 
sağladığını söyledi. 
Başta gemi kaptan
larının ve personelin

in olmak üzere 
İDO çalışanlarının 
iskeleyi tanıması 
adına bir deneme 
seferi gerçekleştirdik
lerini anlatan Mutlu, 
“Yenikapı’dan 
Güzelyalı’ya 
hesapladığımız gibi 
75 dakikada geldik. 
İskelede incelemel
erde bulunduk. 
Aldığımız sonuçlar 
memnuniyet verici” 
dedi.
Seferler başladığında 
Bursa hızlı feribot 
limanının Türkiye'nin 
en önemli ulaşım hok-* 
falarından biri haline 
geleceğine dikkati 
çeken Mutlu, “Istan- 
bul-Bursa seferleri 
başladığında 
Türkiye’nin farklı böl
gelerine gidecek yol
cular Bursa feribot 
seferlerini tercih ede
cektir. Bu da Bursa 
açısından çok büyük 
bir atılım ve gelişme 
sürecini başlatacak
tır” diye konuştu.
İstanbul ile Bursa 
arasındaki ilk seferi 
yapan 800 yolcu kap
asitesi Turgut özal 
Feribotu’nun kaptanı 
Osman Bülent Özkan

ise, feribot iskelesinin 
çok düzenli olduğunu 
ve yanaşırken hiçbir 
problem yaşamadık
larını söyledi. 
Yenikapı’dan 
Güzelyalı’ya 36 deniz 
mili hızla tam 75 
dakikada ulaştık
larının altını çizen 
Kaptan Özkan, “Istan- 
bul-Bursa arasında 
yaklaşık 44 deniz mili 
mesafe aldık ve 
Güzelyalı’ya ulaştık. 
İskeleye yanaşırken, 
gerek rüzgar gerekse 
akıntı oldukça elver
işliydi. Bundan sonra
ki seferlerimizde de 
problem yaşaya

cağımızı düşünmüyo- adına büyük bir 
rum. Bu iskele Bursa kazanç” dedi.

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000 - 7804
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 3.0 Ghz.
80 GB-7200 Rpm
512DDR2
PAYLAŞIMLI
256MB 0/B PCIexp. 
DVD*CDRW COMBO 
3,5” FLOOPY DRIVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERLÖR
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windows
Vista Home Türkçe 
CAAntivirüş +‘Antispy

BİLGİSAYAR I
ALANA ”

N0W0X BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSfl 

Tel: O.Z24 512 25 63 • www.gemllknowox.com

CASPER CAT 3400 - 7F85
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 650 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA
512DDR2
128/256 MB GEFORCE 7100 PCI
exp. TURBO CACHE
DVD-RWDUAL
Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE
HOPARLÖR '
.10/100 ETHERNET .
Orjinal Microsoft Windows
Vista Home Türkçe „ 
CA ArrtivirÜs + Antlspy

SÜPER PAKEî

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.gemllknowox.com
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Kent Meydanı Bursa’da Kentsel
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Santral Garaj’da 
yapımı devam eden 
Kent Meydanı ve 
Çarşı Projesi’nin 
ikinci etabında 
Valilik-Osmangazi 
Belediyesi* 
Merinos Parkı 
arasındaki 35 bin 
metrekarelik bölgenin 
dönüşümüne yönelik 
çalışmaların 
sürdüğünü söyledi. 
İkinci etap çalışmalar 
için kamulaştırmala 
rın 2008 yılında başla 
yacağı ve bütçede 
ciddi kaynak ayırıla- 
cağı öğrenildi. 
Büyükşehir Belediye 
si'nin Çarşı Projesi'n 
den gelecek olan 
aylık 1,7 milyon YTL 
kira gelirini, bölgede 
kamulaştırma çalış
masında harcayacağı 
planlanıyor. 
Başkan Şahin, 
Valilik-Osmangazi 
Belediyesi -Merinos 
Parkı arasındaki böl
genin dönüşümünün 
yapılacağını 11 Eylül

2006 tarihinde 
yapılan Kent Meydânı 
ve Çarşı Projesi’nin 
temel atılma 
töreninde dile 
getirdiğim hatır-. 
latarak, “Kent 
Meydanı ve Çarşı 
Projesi, bölgedeki 
büyük bir kentsel 
dönüşüm projesinin 
ilk adımı olarak 
planlandı. Bu proje, 
bölgedeki büyük 
bir kentsel 
dönüşümün 

lokomotifi olacak” 
dedi.
Osmangazi 
Belediyesi’nin 
Doğanbey-Kiremitçi 
ve Kânberler 
Projeleri’ne 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin izni 
ile başladığını, 
bunların Kentsel 
Yenileme Projesi 
olduğunu ve bü 
yöndeki kanun ve 
yönetmeliklerin 
yayınlandığını ifade 

eden Başkan Şahin, 
“Valilik-Osmangazi 
Belediyesi -Merinos 
Parkı arasındaki 
bölge ise bir 
dönüşüm projesi. 
Bu dönüşüm projesi 
için çalışmalarımız 
sürüyor. Meydan- 
Batı Aksı Kentsel 
Dönüşüm Projesi 
tamamlandığı bu 
bölge, Bursa’ya 
yakışır bir cazibe 
merkezi olacak” 
diye konuştu.

Yabancıya 
mülk satışı 

kısmen iptal
Anayasa Mahkemesi, 
yabancılara taşınmaz 
.satışını düzenleyen 
yasayı kısmen iptal 
etti.
Yüksek Mahkeme, 
Bakanlar Kurulu'na, 
yabancı gerçek 
kişilerin alacağı 
taşınmazların 
yüzölçümünü 
arttırma yetkisi 
veren yasa 
hükmünü Anayasa 
ya aykırı buldu.
Anayasa Mahkemesi 
gündem toplantısın
da, 5 bin 444 Sayılı 
Tapu Kanunurida 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanunun iptali 
istemiyle CHP'nin 
açtığı davayı esastan 
sonuçlandırdı.
Yüksek Mahkeme, 
yasayı kısmen 
iptal etti.

Anayasa 
Mahkemesi'nin 
iptal ettiği yasa 
hükmünde, yabancı 
uyruklu bir 
gerçek kişinin ülke 
genelinde edinebile
ceği taşınmazların 
yüzölçümü miktarını 
30 hektara kadar 
arttırmaya Bakanlar 
Kuruluna yetki 
veriliyordu.
Yüksek Mahkeme 
ayrıca, Bakanlar 
Kurulu'na yabancı 
uyruklu kişilerin 
"il bazında 
edinebilecekleri 
taşınmazların" 
oranını tespit 
etme yetkisi 
veren hükmü de 
iptal etti.
Mahkeme, yasanın 
diğer maddelerinin 
iptali istemini ise 
reddetti.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ. 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE BASILIR

34 YILLIK 
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
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Serbest bölgedeki 
mallara ücret 
ödenmeyecek

Fransız turistler çakallara 
yem olmaktan kurtuldu

-TBMM Genel* 
Kurulu'nda, 
“Serbest Bölgeler 
Kanununda Değişik 
Öngören Kanun” 
teklifi yasalaştı. 
Yasayla; Serbest 
bölgeye getirilen 
veya buradan 
çıkarılan malların 
değeri üzerinden 
daha önce ödenen 
binde 5 oranındaki 
ücret ödenmeyecek. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda 
Serbest Bölgeler 
Kanununda 
Değişiklik Yapan 
Kanun Teklifi 
görüşülerek 
yasalaştı. Yasalaşan 
teklifle; serbest 
bölgede,' 6 Şubat 
2004'ten sonra 
faaliyet ruhsatı 
alan, gelir ve 
kurumlar vergisine 
tabi olan imalatçı 
olmayan kullanıcı 
firmalar, serbest 
bölgeye getirdikleri 
veya buradan 
çıkardıkları malların 
değeri üzerinden 
daha önce ödediği 
binde 5 oranındaki 
ücreti ödemeyecek. 
Bakım ve onarım 
ile fason üretimde 

yaratılan katma 
değer üzerinden 
ve 6 Şubat 2004'ten 
sonra faaliyet 
ruhsatı alanlardan, 
imalatçı 
kullanıcılar dışındaki 
kullanıcılarca 
yurtdışından 
getirilerek bölge 
içinde satılan 
mallardan binde 
5'lik ücret alınacak. 
Genel Kurulda, 

"teklifin görüşmeleri 
sırasında 
AKP milletvekilleri 
tarafından verilen 
önergeyle değişiklik 
yapıldı. Önergeyle, 
6 Şubat 2004'ten 
sonra faaliyet ruh
satı alan imalatçı 
kullanıcılar 
dışındaki 
kullanıcılar tarafın
dan yurtdışından 
serbest bölgeye 
getirilen veya 
buradan çıkarılan 
mallar üzerinden 
ücret alınmaması 
nedeniyle kurucu 
ve işletici şirketlerin 
uğrayacakları 
gelir kayıplarının 
karşılanması için 
yönetmelikte 
düzenleme 
yapılacak

Bursa'nın İznik 
ilçesine tatile gelen 
dört Fransız turist, 
kamp kurdukları 
dağda çakallara 
yem olmaktan 
son anda kurtarıldı. 
Olay, önceki 
gece ilçeye 
bağlı Drazali ile 
Nüshetiye köyü dağ 
sınırında meydana 
geldi. İznik'e tatile 
gelen Thamas 
Borderie, Florant 
Bottet, 
Claire Faresard ve 
Claire Previtali 
adlı dört Fransız 
turist, Kaynarca 
Otel'e yerleştikten 
bir gün sonra 
kamp kurmak 
amacıyla Drazeli 
ye Nüshetiye köyüne 
doğru yola çıktı. 
İki köy arasında 
kalan vadiye 
çadır kuran 
Fransız gençler, 
gece olduğunda 
sürü halinde 
etraflarını saran 
çakallar ile karşılaştı. 
Fransız gençler, 
çakalların 
ulumasıyla 
kaldıkları çadırdan 

CUMHURİYET MİTİNGİ
14 NİSAN 2007 CUMARTESİ SAAT 11.00 

ANKARA TANDOĞAN MEYDANI 

CUMHURİYET İÇİN RİRLEŞİLİM, 
YARIN ÇUK GEÇ OLABİLİR

OTOBÜSLER GECE SAAT 01.00DE 
İSKELE MEYDANI NDAN HAREKET EDECEK 

İRTİBAT İÇİN ADD GEMLİK ŞUBESİNE BAŞVURULABİLİR. 
GÜRLE İŞ MERKEZİ KAT : 3 NO : 9-10 GEMLİK 

TEL : 514 47 82

dışarı çıktıklarında 
etraflarının 
sarılmış olduğunu 
gördü. Kaldıkları 
otelin sahibi 
Ali Bulmuş'u 
cep telefonundan 
arayan turistler, 
çakalların etraflarını 
sardıklarını 
söyleyip yardım 
istedi. İznik 
Jandarma 
Komutanlığı 
timleri ile birlikte 
Faransızlar'ı kaldık
ları dağlık araziden 
kurtarmak için yola 
çıkan otel sahibi 
Bulmuş, Nüshetiye 
Muhtarı Mehmet 
Şarlı'yı da alarak 
yola çıktı. İkişer 
grup halinde 
dağlık arazide arama 
başlatan jandarma 
ve vatandaşlar, 
turistleri iki buçuk 
saat sonra bir 
vadi arasinda 
buldu. Çakallardan 
kurtuldukları için 
sevinçten çılgına
dönen Fransız 
gençler, jandarmaya, 
otel sahibine ve 
köy muhtarına 
teşekkür etti.

İş dünyası cari 
açık konusunda 

endişeli
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), 'Ekonomik 
ve Sosyal Durum 
Anketi* ile 
iş dünyasının 
nabzını tuttu.
Yılın ilk çeyreğini 
kapsayan anketten, 
bu sene iş 
dünyasından 
seçim ekonomisi 
uygulanacağı 
beklentisi 
çıkarken, 
esnafın yatırım 
yapmakta kararlı 
olduğu vurgulandı. 
Bu yıl büyüme 
hedefinin 
yakalanacağı 
görüşü çıkan 
ankette, cari açığın 
kısa ve orta vadede 
sorun olacağına 

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

dikkat çekildi.
Bu yılın ilk 
çeyreğinde yaşanan 
ekonomik ve siyasi 
gelişmeler ışığında 
Türkiye'nin 
ekonomide 4. 
lokomotif ile olan 
Bursa'da, iş 
dünyasının nabzını 
tutarak ve tüccar 
ve sanayicinin bek
lentilerini ölçmek 
amacıyla BTSO 
tarafından 2003 
yılından bu yana 
205 üst düzey 
işadamı, sanayici 
ve tüccar 
ile yapılan ankete 
göre, 2007 yılında 
seçim ekonomisi 
uygulanacağı 
görüşü ağırlık 
bastı.

ABONE OLDUNUZ MU?
Fg™ ABONE OLUN
SSsSSSS OKUYUN OKUTUN

■İH ıc IDIU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESISIMIZDEUCRETSfZKESIMHIZMETIMIZVARDIR SATILIK SATILIK
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel :0.532 779 91 94

Manastır’da 
Zeytindalı Apartmam’nda 

150 m2 
Deniz Manzaları 
Kaloriferli Daire

GSM: 0.535 397 72 63
Tel: 513 67 95

Deniz motoru 
150 bg. tekne 5,80 mt. römork 

ile beraber satılıktır.
Müracaat Tel: 211 4680-81

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Vergi yükü son 12 yılda yüzde 67 arttı
Vergi yükü son 12 
yılda yüzde 67 artan 
Türkiye'de dolaylı 
vergilerin payı da 
yüzde 72.3'e çıktı. 
Maliye denetmen - 
terine göre, vergi 
yükü düşük geiir 
grupları aleyhine 
artarken, kayıt dışı 
ekonomi milli gelirin 
yüzde 70'e ulaştı, 
vergi denetimleri ise 
yüzde 2'de kaldı. 
Tüketim üzerinden 
alınan yüksek 
vergiler nedeniyle 
fakirleşmenin geniş 
halk kitlesini tehdit 
ettiği bildirildi.
Vergi Denetmenleri 
Derneği'nce 
hazırlanan “Kamu 
Giderlerinin 
Finansmanı, Kayıtdışı 
Ekonomi ve Vergi 
Denetimi” raporuna 
göre, son dört yıldır 
ekonomide yaşanan 
büyüme, enflasyon
daki düşüşe karşın 
dolaylı vergilerin 
gelirler içindeki 
payının hızla arttığına

dikkat çekildi. 
Son 12 yılda kişisel 
Ve kurumsal servetin 
artmasına karşın 
servet üzerinde 
kapsamlı bir 
vergileme, yapılmadığı 
bildirildi. Beyan 
üzerinden alınan 
vergilerin yüzde 10 
civarında seyrettiği 
belirtilerek, gelir 
dağılımı adaletsi
zliğinin “had safha
da” olduğu ifade 
edildi. Raporda, 
“Tüketim üzerinden 
yüksek oranlı 
vergileme yapıldığın
dan fakirleşme geniş 
halk yığınlarını 
tehdit ediyor” 
denildi.

Mükelleflerin sadece 
yüzde 2'sinin ince
lenebildiği vurgula
narak, Türkiye'de 
vergi denetiminin 
yapılmadığı belirtildi. 
DOLAYLI VERGİ 
YÜZDE 72.3 
Dolaylı vergilerin 
toplam vergi gelirine 
oranı OECD 
ülkelerinde ortalama 
yüzde 30 olarak 
saptanırken, Türkiye 
de ise bu arın yüzde 
72.3'ü geçiyon 
Türkiye'den sonra 
yüzde 30.2'lik oranla 
Finlandiya ve 
Avustralya en çok 
dolaylı vergi alan 
ülkeler arasında yer 
alıyor. Dolaylı

vergilerin en düşük 
olduğu ülkeler 
arasında başı yüzde 
17.6 ile ABD çekiyor. 
KAYITDIŞI 
TEHDİT EDİYOR 
Kayıtdışı ekonominin 
milli gelir içindeki 
payının Fransa, 
Almanya, İngiltere, 
Norveç, Japonya 
ve İsviçre'de yüzde 
0-10 arasında 
değişirken, Türkiye 
de ise bu oranın 
yüzde 70'i aştığına 
dikkat çekildi.
ABD'de her 100 
mükelleften 97'sinin 
vergisini eksiksiz 
beyan ettiğinin altı 
çizildi. Kayıtdışı eko 
nomi ile dolaylı vergi 
ler arasında aynı yön 
lü bir ilişki olduğu 
kaydedilerek, 
şu saptamalara 
yer verildi: 
"Kayıtdışı ekonomi 
oranı artan bir ülkede 
oluşan gelir açığı, 
dolaylı vergiler art
tırılmak suretiyle den
gelenmeye çalışılıyor. 
Bu da vergide adalet 
ve eşitlik prensîpieri-
ni zedeliyor. Bu konu- 

£ da tedbir alınmaması

$

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATILIKv&KİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ

• 120 m2 3 + 1 SATILIK LÖX DAİRE
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m; SATILIK DAİRE 

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

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

Balıkpazan Eski saliil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt W-110 m2 asansöriû -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katli, 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 4Ö0 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

70'lik dede Bursa’da
gasp zanlısını yakaladı

£ durumunda, sosyal
g barışı tehdit eden bir
£ durumdur.”
g Vergi oranları (%)
£ Türkiye 72.3
£ ABD
g Japonya
| İsviçre
£ Belçika 
g Fransa 
£ Kanada

| İtalya
Ş Ispanya 
g Avusturya 
£ Almanya 
£ Finlandiya 
g Avustralya 
£ Hollanda 
g İngiltere

Danimarka

ıs 
i

72.3
17.6
20.1
22.6

24.6
25.4
26.3
26.4
26.9
28.6
28.2

29.2
30.2
30.2
30.8
32.7
33.1

ABONE 
OLDUNUZ

Bursa’da 70 yaşındaki 
yaşlı adam, cebinden 
50 YTL’yi alıp kaçan 
şahsı peşinden koşup 
yakalayarak polise 
teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
sine bağlı Davutdede 
Mahallesi Taşlı 
Sokak’ta oturan 
Ethem Muacır (70), 
evine girdiği sırada 
merdiven boşluğunda 
karşılaştığı H.R.T. (40) 
isimli şahsı dışarı 
çıkarmak istedi.

Muacır’ın beline 
sarılan şahıs, 
cebinden 50 YTL 
parasını alarak kaç
maya başladı. Şahsın 
peşinden koşan yaşlı 
adam uzun süren 
kovalamacanın 
ardından H.R.T. ’yi 
yakalayarak polise 
teslim etti. Şahsın 
üzerinde 5 gram 
esrar da ele geçirildi. 
H.R.T’yi gözaltına 
alan polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı;

aCMAN ARANIYOR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin ...

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Büyük bir Kozmetik firması 
adına Gemlik'te çalışacak 

25-30 yaşları arasında 
BAYAN PAZARLAMA 
€L€MANI AAANIYOA 

Müracaat Tel
0 532 472 52 64 (Murat Bey)

1 GÜNDE DAVETİME BASILIR

iSte7nettTrfez,Mı9eııılikkorfezgazetesi.com

M%25c4%25b19e%25c4%25b1%25c4%25b1%25c4%25b1likkorfezgazetesi.com
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Yapı-Yol Sen üyeleri, 
sorunlarının 
çözülmesi talebiyle 
bugün otoyol ve 
köprülerde iş 
yavaşlatacak, tapu 
sicil, kadastro, İller 
Bankası, bayındırlık 
müdürlükleri ve 
karayolları iş 
yerlerinde ise 
iş bırakacak.
Yarın, İstanbul, İzmir 
Tahtalıçay, Aydın 
Otoyolu, Pozantı, 
Adana, Mersin, 
Gaziantep, Kandıra 
gişeleri başta olmak 
üzere birçok yerde 
iş yavaşlatma 
eylemi yapılacak. 
İstanbul çevresinde 
ilk iş yavaşlatma 
saat 08.00'de 
Mahmutbey . 
gişelerinde başlaya-

1 cak. Eylem, Çamlıca 
gişelerinde saat 
12.Ö0'de, Fatih 
Köprüsü'nde ise 
saat 14.00'te 
başlatılırken,

< KESK Genel 
Başkanı 
İsmail Hakkı 
Tombul ve 
Yapı-Yol Sen

Genel Başkanı 
Bedri Tekin Fatih 
Köprüsü'nde saat 
15.00'te basın 
açıklaması yapacak. 
Otoyollardaki iş 
yavaşlatma 
eylemleri, trafiğin 
yoğun olduğu 
saatlerde 
gerçekleştirilecek. 
Yine yarın Ankara'da 
saat 11.00'de 
Çankaya Tapu 
Sicil Müdürlükleri 
önünde basın 
açıklaması 
yapılacak.
Sendika üyeleri, 
daha sonra 
Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığı 
önüne yürüyerek, 
saat 12.45'te de 
burada basın açıkla
ması yapacak.
Eylem çerçevesinde 
yarın tapu sicil 
müdürlüklerinde 
günlük mahkeme 
müzekkereleri ve 
haciz işlemleri 
dışında hiçbir işlem 
gerçekleştirilmeye
cek; alım, satım, 
imar ve ipotek işlem
leri yapılmayacak

nRfloifNi UM SİYASİ OAZETI

ELEMAN ARANIYOR SATILIK DEVRE MÜLK

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

AYŞE MELEK BAYRAM

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFÖR ARANMAKTADIR. 
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ 

Tel: 514 78 77

ELEMAN ARANIYOR

İHLASARMUTLUTATİLKÖYO’NDE 
W MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR 
GSM: 0 533 340 41 41
KİRALIK ARAÇ

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 

22.12.2006 tarih ve EX064459 tescil 
* numaralı gümrük çıkış beyannamemiz 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
SEDA GIDA MAD.SAN. DAĞ. ve TİC. A.Ş. 
j_________İTHALAT İHRACAT

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 

tescilli beyanname no 
EX057757 (22.11.2006) tarihli 

Gümrük Çıkış Beyannamesi kayıptır.
Hükümsüzdür.

Nima Madencilik San. Dış. Tic. A.Ş.

Yalova Yolu üzerindeki 
firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV (erinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ 

Müracaat Tel:
0.535 354 19 95

II II

GÜNLÜK veya AYLIK 
fiRfiÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİÖZDEMİR İM ÖZDEDİR 

0.542422 53 00 0.539491 8960

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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8ı«mt titimİMİeı Irilaıa âı Yeşil beyazhların Kayserispor 
maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da, 
Beşiktaş Kulübü 
Başkanı Yıldırım 
Demirören'in 
"Bursa'/a seyirci 
götüreceğiz" 
yönünde açıkla
malarına tepki 
yağıyor.
Bursaspor Kulübü 
Genel Sekreteri 
Murat Yanıklar, 
Beşiktaş Kulübü 
Başkanı Yıldırım 
Demirören'in yaptığı 
açıklamalara, 
Bursaspor Kulübü 
Başkanı Levent 
Kızıl'ın bugün 
açıklama yaparak 
cevap vereceğini 
belirtti. Yanıklar, 
Bursaspor'un hafta 
sonu önemli bir 
maça çıkacağını 
hatırlatarak, 
"Bu karşılaşmada 
taraftarlarımızın 
kötü tezahüratta

UEFA’da rövanş heyecanı
UEFA Kupası nda yarı 

। finale yükselecek 4 
I takımın belirleneceği 

bugün mücadeleler 
öncesi ilk maçlardan 
galibiyetle ayrılan 
Ispanyol takımlar, 
yarı final için daha 
avantajlı durumda 
bulunuyor.
Önce Kayserispor'u 
daha sonra da 
Fenerbahçe'yi 
kupanın dışına 
iten Hollanda 
temsilcisi AZ 
Alkmaar, sahasında 
yaptığı Werder 
Bremen maçından 
golsüz beraberlikle 
ayrılırken, bu 
maçın rövanşı için 

bulunmamalarını 
önemle rica 
ediyoruz. Beşiktaş 
Kulübü'nden bilinçli 
olaraK yapılan 
açıklamaların 
altındaki amaç, 
Bursaspor- Beşiktaş 
maçının seyircisiz 
oynanmasını 
sağlamaktır. 
Taraftarlarımızın 
bunun farkında 
olmalarını ve 
Kayserispor 
maçında takımı 
her zamanki gibi 
coşkulu ve kötü 
tezahürattan uzak 
bir şekilde 
desteklemelerini 
bekliyoruz" dedi. 
Kayserispor maçının 
Bursaspor için yeni 
bir hedef belirleme 
maçı olabileceğini 
anlatan Yanıklar, 
şöyle konuştu: 
"Kayserispor karşılaş

Almanya'ya gidecek. 
Kupanın bir diğer 
Alman takımı 
Bayer Leverkusen'i 
deplasmanda 
3-0 gibi net bir skorla 
yenen Ispanyol 
Osasuna, yarı final 
yolunda önemli bir 
avantaj yakaladı. *

ması, Bursaspor'un 
sezon boyunca hede
flediği 40 puana ulaş
mak için ilk fırsat.
Bu karşılaşmayı 
kazandığımız takdir 
de hem 40 puana 
ulaşıyoruz hem de 
hedefi 3.'lük olan 
Kayserispor ile 
aramızda puan farkını 
1'e indirmiş oluyoruz.

Kupanın bir diğer 
İspanyol takımı 
Espanyol, 
seyircisi önünde 
yaptığı maçta 
Portekiz temsilcisi 
Benfica'yı 3-2 
yenerken, Portekiz'de 
yarı final şansı 
arayacak.

Kazanırsak, yeni 
bir hedef belirleme 
ve kalan haftalarda 
da bu hedefe 
ulaşma fırsatı 
yakalamış 
olacağız.'
Teknik kadromuz ve 
futbolcularımızın bu 
fırsatı değerlendire
bileceklerine 
inancımız tamdır."

Geçen yıl bu 
kupayı müzesine 
götüren Sevilla 
ise ilk maçtan 
2-1 galibiyetle 
ayrıldığı 
Tottenham ile 
İngiltere'de karşı 
karşıya gelecek. 
UEFA Kupaşı'nda 
maç programı 
şöyle:
VVerder Bremen 
(Alriıanya) - AZ 
Alkmaar (Hollanda) . 
Osasuna (İspanya) - 
Bayer Leverkusen 
(Almanya)x 
Benfica (Portekiz) - 
Espanyol (ispanya) 
Tottenham (İngiltere) 
- Sevilla (Ingiltere)

Bursaspor, Kayseri 
spor maçı hazırlık
larını yaptığı antren
man ile sürdürdü. 
Antrenman önce* 
sinde eski hakemler
den ve köşe yazarı 
Adem Vural, 
"Topsuz Alanda 
Olup Bitenler " adlı 
çıkardığı kitabını 
teknik heyet ve fut
bolculara takdim 
etti. Antrenmanda 
sakatlıkları bulunan 
Bekir Ozan, Sercan 
Yıldırım, De Sou 
za,Yenal, Haşan Yiğit 
ve Egemen Korkmaz 
takımdan ayrı çalış 
tılar. Kulüp doktoru 
Uğur Koksal, Ege 
men'in sağ bacağın
da ağrılarının bulun
duğunu ve akşam 
üzeri çekilecek olan 
MR raporuna göre 
durumunun netlik 
kazanacağını söyle
di. Antrenmanda 
takımımız istasyon 
çalışmasının ardın
dan, yarı sahada 
kurallı minyatür 
kale maç yaptı. 
Antrenmandan önce 
basın mensuplarının 
sorularını cevap
landıran yabancı 
oyuncular Frasine 
anu ve Sumulikoski, 
sezonun ikinci 
yarısında kendi 
performanslarından 
memnun olmadık
larını ve kalan 
haftalarda 
performanslarını 
yukarılara çekecek
lerini söylediler. 
Makedon oyuncu

Hakemlerden eleştirilere kınama

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve 
Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel 
Merkez Yönetim Kurulu, hakemlere yönelik 
ağır eleştirileri, bir deklarasyonla kınadı. 
Açıklama şöyle: "Geçen hafta oynanan 
birkaç müsabaka sonrası verilen beyanları 
kabul etmediğimizi ve bu beyanları spor 
kamuoyu önünde kınadığımızı bildiriyoruz. 
Üyelerimizin layıkıyla yaptıkları görevlerine 
dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. 
Üyelerimiz, üzerlerine düşen görevlerini her x 
zamanki gibi, son damlasına kadar alın teri 
dökerek, hakkaniyet ve başarıyla yerine 
getireceklerdir."

Sumulikoski şunları 
söyledi. "Sezonun 
ikinci yarısına iyi 
bir başlangıç yapa
madım. GerçeR per
formansımı sahaya 
yansıtamadım. Ama 
önümüzdeki maçlar
da daha iyi olacağı
ma inanıyorum. Orta 
sahadaki partner
lerinin sürekli 
değişmeside bazen 
sıkıntıya sebep 
oluyor. Yanımdaki 
arkadaşlarım 
değiştiği zaman 
konsantrasyon 
sorunu yaşayabiliyo
rum. Önümüzde çok 
önemli maçlar var. 
Artık gerçek perfor- « 
mansımı sergilemem 
gerekiyor" 
Romen oyuncu 
Frasineanu ise " 
İkinci yarıda iyi per
formans sergilemed
im. Bunu ben de 
biliyorum.
Önümüzdeki maçlar
da kendimi toparla 
yacağım. Benim için 
takım oyunu 
önemli kendim için 
oynamıyorum" dedi. 
Romen oyuncu, bir 
basın mensubunun 
önümüzdeki sezon 
hedefin nedir? 
Bursaspor'da kala
cak mısın ? 
sorusuna " 
Önümüzde 7 maç 
daha var. Kalıp 
kalmayacağım 
belli değil, 
her şey sezon 
sonunda belli 
olacak" karşılığını 
verdi.

VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı * Seanslar
ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU VE FARECİK 12.00 -16.15 (CUMARTESİ ■ PAZAR)
KÜÇÜK KIYAMET 12.00 - 14.00 - 16.30 ■ 20.45
BİR İHTİMAL DAHA VAR 14.15 - 18.15- 20.30 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI
ONSEKİZLER TAKIMI SEANSLAR 12.00 -14.00 -16.00 -18.00 - 20.00 (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

! ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


12 Nisan 2007 Perşembe SAĞLIK Sayfa 11

Kalp sağlığı için stresi azaltın
Sağlık Bakanlığı, 
vatandaşları 
ölümlere yol açan 
‘kalp hastalıkları' 
konusunda uyardı. 
Sağlık Bakanlığı'ndan 
yapıları açıklamada, 
Türkiye'de gerçek
leşen tüm ölümlerin 
ilk sırasında, kalp- 
damar hastalıklarının 
yer aldığı belirtilerek, 
koroner kalp hastalık
ları için ana risk fak
törlerinin, sigara ve 
alkol kullanımı ile 
yüksek tansiyon, 
bilinçsiz beslenme 
ve hareketsiz yaşam 
tarzı olduğu kayde 
dildi. Erken ölümlere 
yol açan ve kişilerin 
yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyen 
kronik hastalıklardan 
korunmanın alınacak 
“koruyucu önlemler” 
ile mümkün olduğu 
belirtilen açıklamada, 
dünyada her yıl 
yaklaşık 17 milyon 
kişinin hayatını kay
betmesine yol açan 
kalp damar hastalık
larının Türkiye'de de 
en önemli halk sağlığı 
sorunu olarak 
varlığını sürdürdü 
ğüne dikkat çekildi. 
Türkiye'de 2 milyon 
kişi kalp hastası 
Açıklamada, 
Türkiye'de yaklaşık 2 
milyon koroner kalp 
hastası bulunduğuna 
ve bu hastaların yılda 
130 bininin hayatını 
kaybettiğine işaret 

edilirken, “Hayvansal 
kaynaklı gıdaların 
yoğun olarak tüketi
mi, yemeklerin aşırı 
yağlı pişirilmesi, 
meyve ve sebze 
tüketiminin yeterli 
düzeyde olmaması ve 
fiziksel aktivitelerin 
yetersizliği, yüksek 
tansiyon, sigara ve 
alkol kullanımı, 
şişmanlık ve diyabet, 
kalp-damar hastalık
larına yakalanma 
riskini artıran faktör
lerin başında yer 
alıyor” denildi. 
Türkiye'de koroner 
kalp hastalıklarından 
ölüm oranının tüm 
ölümler içinde yüzde 
43 oranıyla ilk sırada 
yer aldığı vurgulanan 
açıklamada, bu 
ölümlerin önemli 
bir bölümünün 
“41-58 yaş grubu”nda 
gerçekleştiği bildirildi. 
Kalp-damar hastalık
larının yol açtığı 
ölümlerin önemli 
bir bölümünün, 
sigaraya bağlı neden
lerden gerçekleştiğine 
dikkat çekilen 
açıklamada, sigara 
dumanının içerdiği 
karbon monoksitin 
kan dolaşımına 
girerek pıhtılaşmaya 
yol açtığı ve atar
damarların iç duvar
larına zarar vererek 
kalp krizlerine neden 
olduğu kaydedildi. 
Açıklamada, kalp- 
damar hastalıklarının

eh önemli belirti
lerinin, göğüste . 
sıkışma ve baskı, 
kola, boyuna veya 
çeneye doğru yayılan 
ağrı olduğuna dikkat 
çekilerek, bacakların
da özellikle de ayak 
bileklerinde şişme 
olan, az miktarda 
hareketle nefes darlığı 
çeken, çabuk yorulan, 
soğuk terleme ve 
çarpıntı şikayetleri 
olan kişilerin sağlık 
kuruluşuna başvur
maları gerektiği 
bildirildi.
Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
“Sigara birçok 
hastalığa olduğu gibi, 
kalp-damar hastalık
larına da zemin hazır
lar ve ölümlere yol 
açar. Koroner kalp 
hastalıklarından ve 
bu hastalıkların yol 
açtığı ölümlerden 
korunmak için atıla
cak ilk adım, sigara 
ve dumanından 

uzak durmaktır. 
Kalp-damar hastalık
larının oluşumunu 
önlemek için ayrıca; 
beslenmede doymuş 
yağ oranının azaltıl
ması, tekli ve çoklu 
doymamış yağ asitleri 
içeren yağların 
oranının artırılması, 
besinler yoluyla alı
nan kolesterole dikkat 
edilmesi, posa içeren 
yiyecekler ile 
meyve-sebze tüketi
minin artırılması, 
şeker ve tuzun alt 
düzeyde tüketilmesi 
gerekiyor. Koroner 
kalp hastalıklarından 
korunmak için vücut 
ağırlığı kontrol altında 
tutuimaiı, doğru 
besinlerle beslenm
eye özen gösterilmeli, 
stres azaltılmalı, 
alkol, sigara ve oksi
jensiz ortamlardan 
uzak durulmalı, spor 
yapılmalı ve haftada 
üç dört kez yarım saat 
yürüyüş yapılmalı.”

Genç ve orta yaşta 
görülen beyin kana- - 
masının en sık ■ 
nedeni anevrizmadır. 
Nörolog Doç. Dr. 
Serdar Dağ, yazdı. 
Basit bir anlatımla 
Anevrizma; beynin 
kanlanmasını 
sağlayan damarlarda 
oluşan genişlemedir. 
Anevrizma özellikle 
25-50 yaş arasında 
görülen beyin kana
malarının en sık 
nedenidir. Kanamaya 
yol açan anevrizma 
ların büyük çoğun
luğu ana beyni bes 
leyen damarlara bir 
boyunla bağlanmış 
olan kese biçiminde
ki anevrizmalardır 
(damar genişlemele 
ridir.) Tam kanıtlan- 
masa da anevrizma 
oluşmasının nedeni, 
damar yapısındaki 
bozukluklar olduğu 
yönündedir. Bir 
görüş ise anevriz
manın doğumsal 
olduğu yönündedir. 
Fakat bu amaçla 
yeni doğanlar 
üzerinde yapılan 
otopsi incelemeleri 
sonucunda hiç 
anevrizmaya rastlan
mamıştır. Ayrıca; 
otopside anevrizma 
bulunan çocuk olgu
larının hemen hep
sinde, travma, enfek
siyon ve başka 
hastalıklar gibi 
değişik kuşku yarat

' olabilir
acak nedenler tespit 
edilir. Peki anevriz
manın yırtılıp beyin 
de kanama oluşma 
sında nedenli 
belirtiler olur?
1)Akılda tutulması 
gereken kural bu tür 
kanamalarda;
Kanama öncesi 
genel durum iyidir. 
Kanamada görülen 
ağrı akut başlar ve 
hastanın tanıdığı 
diğer ağrıları benze
mez.
2)Öte yandan bazı 
hastalarda asıl kana
manın öncesinde;
gelip geçici şiddetli 
baş ağrısı olur. Bu 
bazen anevrizmanın 
habercisidir ve

. sızma şeklinde kana
mayla oluşur.
3)Bu kanama 
beyinde sulanarak 
naid bölge denen 
beyin ve omirlik 
sıvısının dolaştığı 
boşluğa açıldığı için, 
ense sertliği ve 
kusma gibi belirtiler 
görülür.
4)Yine kanamanın 
şiddetine göre; 
bilinç kaybı olur 
ve bazen de 
kanama şiddetli 
olursa hasta komaya 
girer ve birkaç 
saat içinde 
kayıp edilebilir.
5) Kanamayı tetik 
leyen faktörlerin ba 
şında fiziki aktivite 
gelir

ĞEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 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 613 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 61318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 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 51313 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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. x 51310 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 işlet. 513 45 21-122
Su işlet 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

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

VAPUR - FERİBOT

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 3'7

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

AKCAN PETROL 51310 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

12 Nisan 2007 Perşembe 
YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83 

Tel: 5121145 GEMLİK

UMUR. GÜNLÜK SİYASİ GAZETE .

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2721 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi i 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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PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZIN GEMLİK ŞUBELERİNDE 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE 
TAKIM ARKADAŞLARI ARANMAKTADIR.
VETERİNER HEKİM
- Gemlik ilçesinde ikamet eden
- Tercihen yöneticilik tecrübesi olan
- 35 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

REYON GÖREVLİSİ
- Tercihen Lise mezunu
- Deneyimli, Deneyimsiz
- 30 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

ŞARKÜTERİ GÖREVLİSİ
- Tercihen Lise mezunu
- Deneyimli, Deneyimsiz
- 30 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

Adayların 1 adet fotoğraflarla birlikte Gemlik 
Şubelerimize şahsen başvurmaları rica olunur. 

ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 
www.saypa.com.tr

Bursa’da ‘Bahar Film
Günleri başlıyor

Bursa'nın 
merkez Nilüfer 
ilçe Belediyesi'nce 
bu yıl İkincisi 
düzenlenen, "Bahar 
Film Günleri"nde, 
14'ü uzun metraj 
olmak üzere 
85 film gösterilecek. 
13-26 Nisan 
tarihlerinde düzen
lenecek etkinlikte, 
9'u yabancı olmak . 
üzere 14 uzun 
metrajlı film 
izleyicilerle 
buluşacak.
Konak Kültürevi'nde 
yapılacak olan film 
gösterimlerinde, 
sinemaseverler 
"İklimler", "Eve 
Dönüş", "Kader", 
"Beş Vakit" ve 
"Polis" adlı Türk 
filmleriyle "iskoçya 
nın Son Kralı", 
"Özgürlük Rüzgarı", 
"Bükreş'in Doğusu", 
"Volver", "13", 
"Hayatın Lezzeti", 
"Acı Tatlı Hayat", 
"Başkalarının 
Hayatı", .

"Hayatımdaki 
Azizleri Keşfetme 
Kılavuzu" adlı 
filmleri izleyebilecek. 
"Polis" adlı film, 
yönetmen ve 
oyuncularının 
katılımıyla saat 
21.00'de açılış 
filmi olarak 
Gösterilecek.
İstanbul Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Yeditepe Üniversite
si, Uludağ Üniver
sitesi, Mimar Sinan

Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi, 
İstanbul Fotoğraf 
ve Sinema 
Amatörleri Derneği 
(İFSAK) ve Hisar 
Kısa Film 
Festivali'nden 
gelen 71 kısa film, 
Basın Kültür 
Sarayı Akkılıç 
Kütüphanesinde 
14-15 ve 21-22 Nisan 
tarihlerinde izlenime 
sunulacak.

http://www.saypa.com.tr


BURSA'VA GİTMENİZE GEREK KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ
Bilgisayar ile benzin 
ve LPG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar 
tarafindan istasyonumuzda 

yapılmaya başladı
Yalova Yolu Özdilek karşısı 
Tel : 513 14 25 GEMLİK

Kuruluş:1973

rfez
GEM LİK’İN İLK GÜNLÜK SİYÂSİ GAZETESİ
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Marmaray Projesi 
çalışmaları sürüyor
Marmaray projesinde çalışmalar 
tüm hızıyla sürüyor. Ulaştırma 
Bakanı Binalı Yıldırım, Marma 
ray'da 2010 yılı sonunda en azın
dan test sürüşlerine başlamayı 
hedeflediklerini söyledi. 4’de

Ankara Demirtaş Proje Danışmanlık Genel Müdürü Fayık Demirtaş, Türkiye'nin fon kullanmada diğer AB ülkeleri ile hibe ödemelerinde aynı hakka sahip olduğunu söyledi.

Güne Baku
Kadri GÜLER 

| kadri_guler@hotmail.com

Yüzbinler Ankara yolunda
Yarın Ankara Tandoğan Meydanında yaklaşık 

300 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenle
nen miting, Başbakan Recep Tayyip Erdo ğan’ın 
Cumhurbaşkanı olmaması için bir yerlere mesaj 
niteliğini taşıyor.

Türkiye’nin dörtbir yanından onbinlerce insan, 
Ankara’da, Cumhurun başkanın, cumhu riyetçi, 
laik, Atatürk Çevrimlerinin savunucusu, tarafsız, 
şaibesiz, toplumsal uzlaşmacı, birleştirici, dev 
letin kuramlarıyla kavgasız birinin aday olması 
için meydanlarda haykıracak..

Otobüsler tutulmuş, programlar yapılmış, bu 
gece Ankara yoluna düşecekler Gemlikliler de..

Gemlik’ten de katılacaklar .sayısı bini bulacağı 
söyleniyor.

Miting siyasi, partiler tarafından düzenlenmi 
yor.

Ama bu mitinge siyasi partiler de destek veri 
yor.. Belki de Türkiye de ilk kez 300 sivil toplum 
kuruluşu böylesi bir toplumsal muhalefette “ilk kez 
yer alacak.

Büyük bir organizasyon, dilerim demokratik 
bir şekilde başlar ve tamamlanır.

Görülen o ki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
Çankaya'ya adaylığına açıklayacak.

Erdoğan’ın Çankaya’ya aday olmasında hiçbir 
yasal sakınca yoktur, demokratik bir < agelde yok
tur.

Ama, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin simge
si olan Cumhurbaşkanlığı makamı, yaşamları 
boyu Atatürk ve onun devrimlerine karşı gelmiş 
devletle kavgali bir siyasi tarafından doldurulursa, 
Türkiye de toplumsal rahatsızlık bitmez, artar.

Bu miting bunun için önemli.
Azınlığın iktidarı olan AKP, bu sese kulak ver

melidir.

Bursa Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma Derneği 
öncülüğünden düzenlenen 
AB hibe programlan toplan 
tısı Gemlik’te yapıldı. 
Avrupa Birliği Sivil Toplu 
mun Güçlendirilmesi Hibe 
Programı çerçevesinde 
AB'ye nasıl proje yapılır 
konularının işlendiği bil
gilendirme toplantısında 
MEB Projeler Daire 
Başkanlığı’ndan emekli 
Ankara Demirtaş Proje 
Danışmanlık Genel Müdürü 
Fayık Demirtaş, yeterli 
proje yapılmadığından hibe 
fonlarının geri döndüğünü 
söyledi. Haberi sayfa 3’de

g

KİM

HEM başarıya doymuyor BTSO’dan iç piyasa anketi
"Bursa Simgesini Arıyor" konulu 
Bursa İl Özel İdaresinin düzenlediği 
hediyelik eşya tasarım yarışması 
sonuçları belli oldu. 7 kategoride 
düzenlenen yarışmada, ahşap kate
gorisinde yarışmaya katılan HEM 
El Sanatları Usta Öğreticilerinden 
Elif Yapıcı ikinci oldu. Elif Yapıcı, 
Üçlü paravanda Hacivat Karagöz, 
Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü ve 
Teleferik kompozisyonu ile yarış
maya katılmıştı. Haberi sayfa 2’de

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından gerçekleştirilen İç Piyasa 
Anketinin Mart ayı sonuçları, geçtiği 
m iz ay satışlarda az da olsa hare 
ketlenme görülmesine rağmen, piya 
salardaki nakit sıkıntısının sürdü 
ğünü ortaya koydu. Sayfa 2’de

talik Körfez1 internette mgemlikkorfezgazetesi.com

Bursa’nın baraj ve göletleri balıklandırılıyor
Bursa'da bulunan baraj ve göletler balık
landırılıyor. Balıklandırma çalışmaları 
çerçevesinde, Demirtaş ve Büyükorhan 
barajlarına toplam 60 bin adet yavru sazan 
balığının bırakıldığı bildirildi. Sayfa 5’de

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

Güneş Ankara'dan 
doğacak...

"Ben yanmasam..
Sen Yanmasan..
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa..."
Yarın güneş Türkiye'nin üzerine bir 

başka doğacak...
Türkiye Ankara'ya akıyor..
Gün geldi..
Türk yine "imtihan" masasına oturdu..
Yıllar önce Türkü âteşle imtihan eden

ler Çanakkale Savaşı'yla...
İstiklal Savaşı'yla... Lozan'la boylarının 

ölçüsünü aldılar..
Yine alacaklar..
Nasıl mı?
Onu da yarın Ankara'da görecekler..
Ankara'dan yükselen ses Türk 

semalarında yankılanacak..
ABD'den...
AB'den...
Irak'dan... Duyulacak...
Bush'ünda... Merkel'inde... Talabani'nin 

de, Barzani'nin de ödleri kopacak..
Çünkü onlar merceklerini 14 Nisan'da 

Ankara'ya çevirmiş dürümdalar..
Gözleri kulakları Ankara'da olacak..
Tasarımlarını ona göre gözden geçire

cekler..
İçeridekiler mi?
Ben onları saymıyorujn zaten...
Çünkü onlar omurgasız..
Çünkü onlar büyük ağabeylerinin göl

gesi...,
Onlarla birlikte hareket ediyorlar..
Hiç önemli değil..
İşbirlikçiler hep var..
Dün de vardı..
Yarın da olacak..
Ama..
Onları...
Yurt sevgileriyle boğacak,.
Atatürk'ün çocukları da var..
İşte yarın Atatürk çocuklarının, yurtse 

verlerin devrimci direnişlerine tanık ola
cak bütün dünya...

Yarın Ankara'da Tandoğan Meydanı 
üzerinden Anıtkabir'e Atatürk'ün huzuruna 
doğru yürüyeceğiz...

Tüm yurtseverlerle kolkola...
Yürek yüreğe...
Omuz omuza...
Çok heyecanlıyım..

14 Nisan'da « ■
Ankara'da buluşalım

kiRALlKDAiRE l
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK
‘Gemlik Körfez’ internette

^O^gemlikkor^zgazetesi.con]g,

HEM başarıya doymuyor
"Bursa Simgesini Arıyor".konulu hediyelik eşya tasarım yarışmasında, 

HEM El Sanatları Usta Öğreticilerinden Elif Yapıcı ikinci oldu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
"Bursa Simgesini 
Arıyor" konulu 
Bursa İl Özel 
idaresinin 
düzenlediği 
hediyelik eşya 
tasarım 
yarışmasında 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi ikinci 
olarak başarılarına 
bir yenisini 
daha kattı. 
Bursa İl Özel 
İdaresince 
düzenlenen yarışma 
7 kategoride 
yapılırken, 
Ahşap kategorisinde 
yarışmaya 
katılan HEM 
El Sanatları 
Usta Öğreticilerinden 
Elif Yapıcı 
ikinci oldu.
Üçlü paravanda 
Hacivat Karagöz, 
Yeşil Türbe, 
Irgandı Köprüsü 
ve Teleferik 
kompozisyonu 
ile yarışmaya

katılan ve halen. 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nün. 
Küçük Kumla 
Beidesi’nde açtığı 
"Ahşap Boyama" 
kursu usta öğreticisi 
olarak görev yapan 
Elif Yapıcı 
ikincilik ödülü

olan 1000 YTL ile 
ödüllendirildi. 
Her yıl Türkiye

Merkezi’nin tüm 
çalışanlarını ve 
görevlendirmelerde

il çapında düzenlenen işi daima ehlini
yarışmalarda 
aldığı ödüllerle 
Gemliklin adını 
duyuran ve en 
iyi şekilde temsil 
eden Halk Eğitimi

arayan ve 
seçici davranan 
idarecilerini
kutlar, başarılarının 
devamını
dileriz.

BTSO’dan iç piyasa anketi
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından gerçek
leştirilen İç Piyasa 
Anketi’nin Mart 
ayı sonuçları, 
geçtiğimiz ay 
satışlarda az da 
olsa hareketlenme 
görülmesine rağmen, 
piyasalardaki 

i nakit sıkıntısının ' 
sürdüğünü 
ortaya koydu.
BTSO Başkanlığı’n 

* dan yapılan açıkla
maya göre, ankete 
katılanlara 
yönlendirilen 
“Mart ayını 
değerlendirdiğinizde 
satışlarınızın < 
durumu ne olmuş
tur?” sorusuna 
yüzde 35,3’ü 
‘Arttı’, yüzde 27,73’ü 
‘Azaldı’ ve yüzde 
36,97’si 
‘Hiçbir değişiklik

olmamıştır’ ' 
cevabını verdi. 
Kapalıçarşı ve civarı 
ile özellikle pera 
kende ticaret yapan 

, firma sahipleri ve 
' yetkilileriyle.
gerçekleştirilen 
ankete katılan 
işyeri sahipleri 
veya yetkilileri, 
“Gelecek ayki 
satışlarınıza 
ilişkin beklentileriniz 
ne yöndedir?” 
sorusuna, yüzde 
12,6 oranında 
‘Düşüş bekliyoruz’, 
yüzde §2,18 
oranında ‘Artmasını 
bekliyoruz’ ve 
yüzde 25,22 
oranında da 
“Hiçbir değişiklik 

beklemiyoruz” 
cevabını verdi. 
Ankette, “Ürün
lerinizin fiyatlarında 
geçen ay içerisinde

indirim yaptınız mı?” 
sorusuna cevap 
veren firmalârdan < 
yüzde 78,82’si *
‘Hayır’, yüzde
21,18’si ‘Evet’ dedi. 
Katılımcılara yön
lendirilen “Reel 
sektörün içinde 
bulunduğu sıkın- ■ 
tıların eri önemlisi 
hangisidir?” 
sorusuna, yüzde 
65 ile “Nakit sıkın- 
tısı/ödemelerde 
yaşanan sıkıntı”, 
yüzde 20,51 oranıyla 
“İç piyasada talep 
düşüklüğü”, yüzde 
11,96’sı “Vergilerin 
yüksekliği”, yüzde 
2,53 oranı ile de 
“Alışverişlerde kredi 
kartı kullanımının 
yaygınlığı” 
cevapları verildi. 
Katılımcılara göre, 
son zamanlarda en 
sıkıntıda olan sektör

ise; yüzde 57,52 
ile tekstil ve 
konfeksiyon oldu. 
Tekstil ve konfeksi 
yonu, yüzde 
9,73 ile inşaat, . 
yüzde 6,19 ile gıda, 
yüzde 7,07 ile 
sağlık ve yüzde 
5,34 ile de elektrik 
elektronik sıkıntıda 
olduğu düşünülen 
sektörler sırlamasına 
girdi.. Yüzde 
14,15’i “Diğer” 
cevabını verdi.
Anket katılımcılarının 
yüzde 18,Ti tekstil 
kgnfeksiyon, yüzde 
18,Ti otomotiv, 
yüzde 11^2’si 
elektrik, elektronik 
ve beyaz eşya, yüzde 
10,34’si gıda, yüzde 
6,06’st sağlık, yüzde 
9,48’i inşaat ve yüzde 
26,72’ü de diğer 
sektörlerde faaliyet 
gösteriyor.

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Ankara Demirtaş Proje Danışmanlık Genel Müdürü Fayık Demirtaş, Türkiye'nin fön 
kullanmada diğer AB ülkeleri ile hibe ödemelerinde aynı hakkasah ip olduğunu söyledi.

A8 lıite programları tanıtıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri'nin öncülü 
günde düzenlenen 
AB hibe 
programları tanıtım 
toplantısı Atamer 
Tesisleri’nde yapıldı. 
MEB Projeler Daire 
Başkanlığından 
emekli Ankara 
Demirtaş Proje 
Danışmanlık Genel 
Müdürü Fayık 
Demirtaş'ın 
açıklamalarda 
bulunduğu toplantıya 
Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu 
Başkanı Zülfikar 
Akar, Sakatlar 
Konfederasyonu 
Bursa Şube Başkanı 
Ahmet Kurtaran, 
Bursa Duyma ve 
İşitme Engelliler 
Demeği Başkanı 
Recep Şahin, Bursa 
Kas Hastalıkları 
Derneği başkanı 
İsmail Atlan, Bursa 
Görme Engelliler 
Demeği Başkanı 
Hüsamettin Kul, 
Bursa Zihinsel 
Engelliler Demeği 
Başkanı Tamer Sivri, 
Bursa Altı Nokta 
Körler Demeği 
Başkanı Tunay 
Yıldız, Gemlik HEM 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, EML 
Müdürü Ercan Baş, 
Yıldırım Belediye 
Vakfı Başkanı Ünal 
Şıpkan ile TEMA 
Temsilcisi İbrahim 
Yıldırım katıldı.
Avrupa Birliği 
Sivil Toplumun 
Güçlendirilmesi 
Hibe Programı . 
çerçevesinde AB'ye 
nasıl proje yapılır 
konularının işlendiği 
bilgilendirme toplan*, 
tısında yeterli proje 
yapılmadığından 
hibe fonlarının geri 
döndüğünü anlatan 
Fayık Demirtaş, 
"Bu programlar için 
tüzel kişiler, kar 
amacı gütmeyen

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

kuruluşlar (dernek, 
vakıf, kamu idaresine 
bağlı olmayan 
eğitim kurumlan, 
sendikalar, kar amacı 
gütmeyen koopera
tifler) sivil toplum 
kuruluşları proje ' 
sunabilmektedir.
Belediyeler, "Şehirler 
ve Belediyeler Hibe
Programı" dışındaki 
diğer programlar 
için başvuru sahibi 
olmaya uygun 
değildir, ancak 
projeye "ortak" 
olarak katılabilirler. 
Kamu. Kurum ve 
Kuruluşları uygun 
başvuru sahibi yada 
ortak değildirler 
ancak projeye 
"iştirakçi" olarak . 
katılabilirler" dedi. 
Türkiye'nin bu tür 
fonlara 2002 yılından 
bu yana her yıl 50 
milyon Avro para 
ödediğine dikkat 
çeken Demirtaş, 
buna karşılık üretilen 
proje içinde sadece 
40 milyon Avro para 
alındığını söyledi. 
Türkiye'nin fon 
kullanmada diğer 
AB ülkeleri ile 
hibe, ödemelerinde 
aynı hakka sahip 
olduğunu da 
söyleyen Demirtaş, 
hibe fonlardan 
yararlanmak için 
nasıl projeler 
üretilmesi 
gerektiğini anlattı. 
Sunulacak her pro
jenin mutlaka kabul 

edileceği anlamının 
çıkarılmaması 
gerektiğini de 
belirten Danışman 
Fayık Demirtaş, 
bunların nasıl 
olacağı hakkında 
açıklamalarda 
bulundu.
AB'nin 7 yıl içinde 
kabul edilir projeler 
için 53.5 milyar 
Avro hibe vereceğini 
bildiren Demirtaş, 
Türkiye'nin bu 
süre içinde yaklaşık 
7-8 milyar Avro 
hibe almaşının 
beklendiğini söyledi. 
Kamu kurum ve * 
yaratıcılık özelliği 
bulunan kişilerin 
iki AB üyesi ülkeden 
bulacağı proje ortağı 
ile iş yapabileceğini 
söyleyen Demirtaş, 
"1- Kadın Haklarının 
Korunması ve 
Geliştirilmesi Prog 
ramı'na en az 30.000 
en çok 100.000 Avro, 
2- Engelli Kişilerin 
Toplumla Bütünleş 
meşini Geliştirme 
Programı için en 
az 20.000 en çok 
100.000 Avro, 
3- Çocuk Haklarının 
Korunmasını Güçlen 
dirme Programı için 

en az 30.000 en 
çok 100.000 Avro, 
4- Tüketicilerin 
Korunması Programı 
için en az 20.000 eh 
çok 80.000 Avro, 
5- Çevrenin 
Korunması Programı 
için en az 15.000 
en çok 50.000 Avro, 
6- Üniversitelere 
Hibe Programı için 
en az 15.000 en 
çok 465.000-Avro, 
7- Meslek Örgütleri 
Hibe Programı için 
en az 50.000 en 
çok 300.000 Avro, 
8- Şehirler ve 
Belediyeler Hibe 
Programı için en 
az 50.000 en çok 
250.000 Avro, 
9- Diyalog için 
Gençlik Girişimleri 
Hibe Programı için 
en az 30.000 en 
çok 100.000 Avro" 
ödeneceğini bildirdi. 

.Projelere ödenecek .
paraların yüzde 
9O'ının,hibe •' 
olacağını söyleyen 
Fayık Demirtaş, 
Türkiye'nin diğer 
AB ülkelerine 
göre en az proje 
üreten ülke 
konumunda 
olduğunu söyledi.

Büyükşehir 
Belediyesinin 

2006 çalışma raporu 
onaylandı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nde 
başkanlık makamı 
nın 2006 yılı çalışma 
raporu kabul edildi. 
Başkan Hikmet 
Şahin, ulaşım 
yatırımlarına öncelik 
vererek Bursa'ya 3 
yılda 7 kavşak 
kazandırdıklarım bu 
yaz bitecek 3 kavşak 
ile de toplam. 10 
kavşağın şehrin ana 
arterlerinde ulaşımı 
hızlandırdığını, 31.5 
kilometrelik de ana 
güzergahlarda yeni 
yol açtıklarını söyle
di. Başkan Şahin, 
"Bu kavşaklar, 
geçmişte her yıl bir 
tane yapılsaydı bu 
kadar sıkıntıyı bir 
arada yaşamaz, biz 
de bu kadar zorlan- 
mazdık. Kayıp yılları 
telafi ediyoruz. En 
çok tebriki de vatan
daşlarımızdan bu 
kavşaklar için 
alıyoruz" dedi. 
Meclis oturumunda 
Bağımsız Üye Semih 
Pala, yapılan kavşak 
■arın basit imalatlar 
olduğunu, ihalelerin 
adrese teslim şirket 
lere verildiğini, Bur 
sa'nın hatalı projeler 
le geleceğinin ipotek 
altına alındığını 
bildirdi. CHP Sözcü 
sü Yücel Akgün'de 
Mudanya Yolu'ndâ 
Korupark projesi ile 
büyük bir yapılaş
maya onay verildiği
ni, Başkan Hikmet 
Şahin'in Bademli'de 

. kendi onayladığı 
imar planı değişikliği 
İle ev yaptırdığını 
anlattı.. Akgün, 
belediyenin BUSKİ 
nin paralarını aktar
malarla kullandığım 
ileri sürdü.
İddialara Mudanya 
Belediye Başkanı 
Anavatan Partili Erol 
Demirhisar, plan 
değişikliğinin Mudan 
ya Belediye Meclisin 
de yapıldığına dikkat 

çekerek, "Badem 

li'de başkanın ev 
yaptırdığı alanın beş 
binlik planları daha 
önceki dönemde 
hazırlandı. Binlik 
plan hazırlanarak 
meclisimize geldi. 
Burada CHP'li üyele 
rinde oyları ile bu 
plan değişikliği ka 
bul edilerek Büyük 
şehir Meclisine 
sadece onaya gön
derildi. Burada bir 
şahsi kayırma söz 
konusu olmadığı 
gibi, halen daha 285 
metrekarelik imar 
hakkını da başkan 
kullanmamıştır.
Konu saptırılma- 
malıdır" dedi.
AK Parti Grup 
Sözcüsü Şakir Ermiş 
ise seçimlerden 
önce vatandaşlara 
söz verdikleri gibi 
önceliği ulaşım yatı 
rımlarına verdikleri 
ne dikkat çekerek, 
"Muhalefetin neden 
öncelik verilmedi 
diye tenkit ettiği Do 
ğu Yakın Çevre Yo 
lunda daha önceki 
dönemde çıkartılan 
bir plan sebebiyle 
gecikme oldu. Bu 
yol için meclisten 
kanun çıkarttırdık. 
Prosedür tamamlan 
diktan sonra 6 ay 
gibi kısa bir sürede 
Ankara yolu ana 
arterine alternatif 
olacak 40 metre ge 
□işliğindeki yol hiz 
mete açıldı. Meclis 
üyelerimizin geçtiği 
miz yıllarda bütçede 
yatırımlara ayrılan 
pay miktarlarına bak 
malarını tavsiye 
ediyorum. 385 mil 
yon liralık bütçenin 
yüzde 65'inin yatırım 
lara ayrılması, ayrıca 
Merinos Parkı ve 
Kongre Merkezi, 
Kent Meydanı pro
jelerinde belediye 
dışı imkanlar kul
lanılarak yapılan 
imalatlarla şehrin 
çehresi değişiyor" 
dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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■İlil IlırIIITfT

Marmaray Projesi çalışmaları sürüyor
Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım: "2010 sonunda test sürüşlerine başlamayı hedefliyoruz."
Marmaray pro
jesinde çalışmalar 
tüm hızıyla sürüyor. 
Ulaştırma Cakanı 
Binalı Yıldırım, 
Marmaray'da 2010 
yılı sonunda en azın
dan test sürüşlerine 
başlamayı 
hedeflediklerini 
söyledi.
Binalı Yıldırım, 
İstanbul'da 
Marmaray projesi 
kapsamında 
çalışmaların 
sürdüğü tünellerde 
inceleme yaptı.

Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım, proje 
tamamlandığında 
İstanbul'da raylı

sistemin toplu 
taşımadaki payının 
yüzde 6'dah yüzde 
29'a çıkacağını

söyledi.
Yıldırım: 
"Öngöremediğimiz 
olağanüstü bir 
gecikme olmazsa, 
hedefimiz 2010 
yılının sonunda 
burada en azından 
test sürüşlerine 
başlamak." 
şeklinde konuştu. 
Bakan Yıldırım, 
İstanbul'daki 
banliyö hatlarının 
2008 yılı ortalarında 
tamamen kaldırıla
cağını da sözlerine 
ekledi.

Bölge Müdürlükleri değişen 
akaryakıt İstasyonları

çözüm bekliyor

0KS ücretleri için bugün son gün

Türkiye genelinde 
Ulaştırma 
Bakanlığı'nca 
2004/8336 sayılı 
kararname ile 
bağlı bulundukları 
bölgeler değiştirilen 
ve yeni bölgeleri 
kendilerine tebliğ 
edilen akaryakıt 
istasyonları, 
değişiklikten 
dolayı haksız bir 
uygulama ile karşı 
karşıya kaldıklarını 
iddia ettiler, 
akaryakıt 
istasyonlarının

yetkilileri 
Kütahya'daki 
ikmalini kendisi 
yapan akaryakıt 
istasyonları ise 
kara yolu taşıma 
yetki belgesi, 
İzmir bölgesinden 
Bursa bölgesine 
aktarılmasından 
kaynaklanan 
veri ğüncellemesi 
nedeniyle eski 
numaraları 
değiştirilmiş 
yeni numaralar 
verildiğini 
ifade ettiler.

Sınav ücreti bugün mesai bitimine kadar ilgili bankaya yatırılacak.
Ortaöğretim Kurum 
ları Sınavı'nda 
(OKS) başvurular 
pazar günü sona 
erecek. Sınav 
ücreti yatırmak için 
bugün son gün. 
Sınava, Fen, 
Anadolu ve Sosyal 
Bilimler liseleri, 
özel okullar, polis 
kolejinde okumak 
isteyen öğrenciler 
ile devlet parasız 
yatılı okuyacak 
ilköğretim 8'inci 
sınıf öğrencileri 
katılacak. Sınav 
kılavuzu Milli Eğitim

İşsizlik oranında gerileme
Meclis KİT 
Komisyonu, Türkiye 
İş Kurumu'nun 
hesaplarını inceledi. 
İş gücündeki artış ve 
ekonomideki yapısal 
dönüşüm sürecinin, 
işsizliğin azalmasını 
önemli ölçüde 
engellediği bildirildi.

Bakanlığı'nın inter
net sitesinde yer 
alıyor. Bu yıl adaylar 
tek oturum olarak 
uygulanacak OKS

için sınav tercihleri 
ne olursa olsun 20 
YTL ücret ödüyor.
Sınav ücreti bugün 
mesai bitimine

Toplantıda konuşan 
Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdür Vekili 
Namık Aka'nın 
toplantıda verdiği 
bilgilere göre, 2006 
yılında istihdam 
edilenlerin sayısı, 
22 milyon 330 bin 
kişiye ulaştı.

2005 yılı ile 
kıyaslandığında 2006 
yılında tarım dışında 
çalışan sayısı 
689 bin kişi arttı. 
Tarım dışı istihdam 
oranı 1 puanlık 
düşüşle 12,6 
olarak gerçekleşti. 
2005 yılında yüzde 

kadar ilgili bankala 
ra yatırılacak. 
Başvurular, sınav 
ücretinin yatırıl
masından bir gün 
sonra internet 
yoluyla "bireysel" 
olarak ya da "okul- 
dan"yapılabilecek. 
Okuldan randevu 
alınarak yapılacak 
başvurularda 
adaylardan, kimlik 
numaralj nüfus 
cüzdanı, vesikalık 
fotoğraf, banka 
dekontu ve 
başvuru talep 
formu istenecek

10,3 olan işsizlik 
oranı, 2006 yılında 
yüzde 9,9 olarak . 
gerçekleşti.
Geçen yıl 24 bin * 
179'u kamu, 61 bin 
703'ü özel sektör 
olmak üzere toplam 
85 bin 882 kişi, 
işe yerleştirildi

Damga vergisi uyarısı
Noterler damga 
vergisi ödenmeyen 
ya da noksan 
ödenen kağıtları 
vergi ve cezası . 
ödenmeden onay- 
layamayacak.
Buna aykırı davranan 
noterlere işlem 
yaptıkları her kağıt 
için ceza kesilecek. 
Damga Vergisi 
Kanunu Genel 
Tebliği, Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
İlgili kanunun 
“Noterlerin 
mecburiyeti” 
başlıklı bölümünde 
yapılan düzen
lemelere göre, 
noterler, damga 
vergisi ödenmemiş 
veya noksan öden
miş kağıtları vergi 
ve cezası öden
medikçe tasdik 
edemeyecekler 
veya bunların 

suretlerini çıkarıp 
veremeyecekler. 
Bu uygulamaya 
aykırı olarak 
işlem yapılması 
durumunda, 
mükellef hakkında 
Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uygulan
makla birlikte, 
noterlerden de tasdik 
ettikleri veya 
üzerinde işlem yap
tıkları her kağıt için 
Kanunen alınması 
gereken cezası 
ayrıca alınacak. 
Düzenlemeye 
uymayan noterler 
için damga vergisi 
üzerinden maktu 
vergilerde yüzde 50, 
nispi vergilerde 
yüzde 10 oranında 
özel usulsüzlük 
cezası kesilecek. Bu 
kapsamda kesilecek 
cezalar her bir kağıt 
için 1 YTL'den az 
olmayacak.

K RŞ€D€ BCKICMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 9683 Fax: 513 35 95
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Bursa'nınbaraivetıoletlefibalıklanılıriyor Yavuz hırsız yakanınca iş yeri sahibine kızdı
.Bursa'da bulunan 
baraj ve göletler 
balıklandırılıyor. 
Balıklandırma 
çalışmaları 
çerçevesinde, 
Demirtaş ve 
Büyükorhan 
barajlarına toplam 
60 bin adet yavru 
sazan balığının 
bırakıldığı bildirildi. 
Bursa DSİ 1. 
Bölge Müdür 
Yardımcısı İsmail 
Yılmaz, balıklandırma 
çalışmalarıyla 
ilgili bilgiler verdi. 
DSİ 1. Bölge 
Müdürlüğü'ne 
ait olan tüm baraj 
ve göletleri balık
landıracaklarını . 
belirten Yılmaz, 
çalışmaların 
tüm hızıyla 
sürdüğünü 
ifade ederek, 
"Balıklandırma 
çalışmaları 
çerçevesinde, 
Demirtaş ve 
Büyükorhan bara
jlarına toplam 60 bin 
adet yavru sazan 
balığı bıraktık. 
Sazan balıkları. 
Edirne'deki DSİ 
11. bölge

Müdürlüğü'ne ait 
İpsala Balık 
Üretme Istasyonu'n- 
dan getirildi. 
İlk parti olan 
40 bin balığı 
2 Nisan 2007 tari
hinde Büyükorhan 
Barajı'na bıraktık. 
İkinci parti olan 
20 bin balığı ise 
11 Nisan 2007 
tarihinde Demirtaş 
Barajı'na 
bıraktık" dedi. 
Baraj ve gölet 
alanlarındaki balık 
rezervlerini artırmak 
istediklerini . 
kaydeden Yılmaz, 
"Balıklandırılan 
alanlar Defterdarlık 
Milli Emlak 
Müdürlüğü 

tarafından ihaleyle 
kiraya verilerek, 
ülke ekonomisine 
katkı 
sağlanmaktadır. 
İdaremizin 
yaptığı çalışmalar, 
baraj ve gölet 
alanlarındaki balık 
rezervinin artırılması 
yönündedir.
Kiraya verilen 
baraj sahalarında 
yöre halkları kötü 
alışkanlıklardan 
uzaklaşarak 
sportif olta 
balıkçılığına 
yöneliyor ve 
ailelerinin protein 
ihtiyaçlarını 
karşılamalarına 
yardımcı oluyor" 
diye konuştu.

Bursa'da bir 
tuhafiye dükkanın
dan makara ve 
toplu iğne çaldığı 
iddia edilen kadın, 
yakalanınca iş 
yeri sahibine 
"Neden beni takip 
ediyorsun?" 
diyerek kızdı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Reyhan Mahallesi

Bursa’da yıkıma kameralı direniş
Bursa’da Osmangazi 
Belediyesi 30 kaçak 
binayı yıktı..
Belediyeden 2 kat 
inşaat yapmak için 
izin aldığını ileri 
süren bir kişi, yıkımı 
kamerasıyla görüntü
leyip, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkeme 
si'ne (AİHM) dava 
açacağını söyledi. 
Belediye ekipleri 
tarafından jandar
manın desteğiyle 
Yunuseli 
Mahallesi'nde daha

Reyhan Caddesi 
üzerindeki 
Ümmühaniye Bayır'a 
(52) ait işyerine gelen 
V.C. (53) içeride 
dolaşmaya başladı. 
Kadım uzun bir müd- 
det kaldığı için takip 
eden işyeri sahibi 
Ümmühaniye Bayır, 
V.C.'nin küçük kutu
lar içerisinde bulu
nan toplu iğneleri ve 
makaraları cebine 
koyduğunu fark 
edince yanına 

önceden belirlenen 
30 kaçak binanın 
yıkımı sırasında 
vatandaşlar gözyaş 
larına boğuldu. Arsa 
sahibi İsmail Yıldız 
(39), yetkililerden 2 
kat için izin aldığını 
belirterek, "Yetkililer, 
cezayı ödemem 
gerektiğini ve 2 kat 
inşaat yapabileceği
mi söylediler. Ben de 
arsama yaptım. 
Bursa'nın zaten 
yüzde 80'inde ruhsat 
yok. Başbakanlığa ve 

giderek ne yaptığını 
sordu. V.C.'nin 
kendisine kızarak, 
"Beni neden 
takip ediyorsun?" 
demesi üzerine 
şaşkına dönen 
iş yeri sahibi, zanlı 
V.C.'nin ceketinin 
cebindeki toplu iğne 
ve makaraları 
alarak polise 
haber verdi.
Olay yerine gelen 
ekipler, V.C.'yi 
gözaltına aldı.

Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemeşi'ne çek
tiğim görüntüleri de 
gönderip dava aça
cağım. 2 yıldır yarım 
vaziyette duran 
inşaatımı izinle 
yapmaya devam 
ediyorum" dedi.
Yıldız evini yerle 
bir etmeye çalışan 
iş makinesi 
operatörünü de 
uyarırken, bölgedeki 
30.evin yıkımı 
olaysın şekilde 
sona erdi

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000 - 7804
ÖZELLİKLER , 

INTEL PENTIUM 4 3.ÖGhz. 
80 GB -7200 Rnm 
512DDR2 
PAYLAŞIMLI 
256MB 0/B PCI exp. 
DVD-CDRVVCOMBO 
3,5” FLOOPY DRIVER F/M 
,CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
:hoperlör i

10/100 ETHERNET 
Orjinai Microsoft Windows 
Vista HomeTürkçe 
Ch. Antivirüs +*Ântispy

BİLGİSAYAR ı 
ALANA '

NO W0X BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSfl 

Tel: 0.ZZ4 512 25 63 ■ www.gGmliknowox.com

CASPER CAT 3400 - 7F85 
ÖZELLİKLER

Intel Pentium 4 650 3,4 güz.
160 GB 7200 SATA
512DDR2
128/256 MB GEFORCE 7100 PCI
exp. TURBO CACHE
DVD-RVVDUAL
Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE
HOPARLÖR
10/100 ETHERNET

. Orjinai Microsoft Windows
Vİsta Home Türkçe , 
C A Antivirüs Ant Ispy

SÜPER PAKET

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.gGmliknowox.com
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Yabancı sermayenin Türkiye’ye güveni artıyor
Bosch Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Ğürcan 
Karakaş, Türkiye’nin 
2006 yılında çektiği 
62 milyar dolarlık 
yabancı sermaye ile 
Avrupa'da üretim 
merkezi olma yolun
da hızla ilerlediğini 
belirterek, "Türki 
ye'nin hızla büyüyen 
dinamik ekonomisi, 
ülkemizi Avrupa'nın 
gözde ülkesi haline 
getirdi" dedi.
Bursa'dâ basın men
suplarıyla sohbet 
toplantısında bir 
araya gelen Bosch 
Genel Müdürü 
Gürcan Karakaş, 
Bosch Grubu'nun 
2006 yılında tüm 
dünyada yüzde 5.3 
büyürken, Türkiye'de 
yüzde 300 büyü 
düğüne dikkat çek
erek, Türkiye’de oto
motiv teknolojilerin 
den beyaz eşyaya, 
sanayi teknoloji
lerinden ısıtma ürün
lerine kadar faaliyet 
gösteren 6 şirketin 
çok başarılı yıllar 
geçirdiğini söyledi. 
2014 yılına kadar yol 
haritasını belirledik
lerini, bu vadedeki 

planlarını Türkiye'de 
son yıllarda sürekli 
aştıklarını anlatan 
Karakaş, "2006 yılın
da 1.4 milyar euroiuk 
ciroyu gerçek
leştirdik Bunun 800 
milyon e'urosu ihra
cat. Toplam istihdam 
açısından, geçen 
seneyi biz 7 bin 400 
çalışanımızla kapat
tık. Bu çalışanlarımız
dan 5 bine yakını 
Bursa'da" dedi.
Türkiye'nin çektiği 
yabancı sermaye ile 
Avrupa'da üretim 
merkezi olma yolun
da hızla ilerlediğini 
belirten Karakaş, 
"Avrupa'daki 
bankalar, yeni mort- 
gage kanunu ve oto
mobil kredilerindeki 
pastanın büyüklüğü 
sebebiyle ülkemize 
geliyor. Avrupa 
ülkelerinin KOBİ'leri 
Türkiye'de ortak arıy
orlar, üretim lisansı 
vermek için arayış 
içindeler. Türkiye’nin 
hızla büyüyen 
dinamik ekonomisi, 
ülkemizi Avrupa'nın 
gözde ülkesi haline 
getirdi. 62 milyar 
doların 20 milyar 
doları direkt yatırım, 

35 milyar doların bor- 
sada sıcak para 
olması da risk 
değildir. Otomobil fir
maları Fiat ve 
Renault yeni model
lerini Türkiye'de üret
meyi kararlaştırdılar. 
Bu hem, ülkemiz 
adına hem de Bosch 
adına çok sevindirici 
bir tablodur" diye 
konuştu.
"YATIRIMLARIN 
ASLAN PAYI 
BURSA'YA" 
Son dönemlerde yap
tıkları yatırımların 
aslan payının da 
Bursa'da olduğunu 
ifade eden Karakaş, 
son 10 yıldaki 900 
milyon euroiuk 
yatırımlarının 775 
milyon euroiuk 
bölümünün ağırlıklı 
olarak otomotiv 
teknolojilerinde 
gerçekleştirildiğini 
vurguladı.
Karakaş, geçen yıl 
Bosch Rexroth'un 
üretime başlamasının 
da yatırımları açısın
dan kendileri için 
stratejik olarak 
büyük önem 
taşıdığını ifade 
ederek, şöyle 
konuştu:

"Neden stratejik 
anlamda önemliydi? 
Otomotiv teknolojileri 
haricinde farklı bir 
alana yatırım yap
mıştık. Şöyle bakacak 
olursak faaliyet alan
larına, beyaz eşya, 
otomotiv teknolojileri 
ve Rexroth. Rexroth 
da makine sanayinin 
en önemli girdilerini . 
oluşturuyor.
Yani Türkiye'nin 
büyüyen, Türkiye'nin 
dinamiklerinin temsil 
edildiği alanlara 
yatırım yapıyoruz. 
Geçen sene ben, 
'Biz 1971-72 yılında 
Bosch Sanayi vq 
Ticaret A.Ş olarak 
işe başladığımızda 
150 kişiydik.
Ama o çekirdek 
kadro çök hızlı 
gelişerek, çok hızlı 
büyüyerek, bu nokta
lara geldi. İnşallah 
Bosch Rexroth da 
bu başarılara 
imza atacak' 
demiştim. Dönüp 
baktığımızda plan
larımızın üzerinde 
gidiyor Bosch 
Rexroth'un faaliyet
leri. Bu anlamda 
bizim için

•önemliydi." , ;

Ortaöğretim 
öğrencileri bilim 

için yarışıyor
Türkiye Biiimsei 
Araştırrpa ve 
Teknoloji Kurumu 
(TÜBİTAK) “37'nci * 
Ortaöğretim Öğrenci
leri Arası Araştırma 
Projeleri Yarışması” • 
düzenledi. Yarışma 
için hazırlanan pro
jeler, bölgeler bazın
da değerlendirilmeye 
alındıktan sonra ilk 
aşamayı geçen çalış
malar için Türkiye 
finali yapılacak. 
TÜBİTAK'ın düzen
lediği ve bu yıl 37'nci 
si yapılan yarışmay
la, bilimsel araştırma 
yapma potansiyeline 
sahip gençlerin teş 
vik edilmesi ve özen 
dirilmesi amaçlanı 
yor. Yarışmaya, yurt 
genelinde toplam bin 
608 projeyle başvu
ruldu. Katılımcıların 
çalışmaları bölgelere 
ayrılarak elemeye 
tabi tutuldu.
Ankara Bölgesi illeri, 
olan, Bartın, 
Eskişehir, Ankara, 
Çankırı, Karabük, 
Kırıkkale. Kırşehir,

Kütahya ve Zongul 
dak'tan gönderilen 
214 proje, yedi temel 
alanda değerlendiril
di. 40 farklı ortaöğre
tim kurumundân 158 
öğrenci ve 60. öğret
menin katıldığı yarış
mada, bilimsel alan
da yeni gelişmelerin 
de önünün açılması
na çalışılıyor.
Ankara Bölgesinde, 
bilgisayardan 7, bi 
yolojideh 85, fizikten 
44, kimyadan 44, 
matematikten 26 ve 
yer bilimlerinden 8 
çalışmanın katıldığı 
ilk eleme sonunda 90 
proje, bölge sergisin 
de görücüye 
çıkarıldı.
Bölge sergisinin 
ardından seçilecek 
13 çalışma, 
Türkiye finaline 
katılacak.
Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi'nde 
tanıtılan projelerden 
13 tanesi, 
9-10-Mayısta 
yapılacak finallere 
gönderilecek.

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

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı No: 3/B GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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BüyûkşehiHden ücretsiz fotoğrafçılık kursu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bu yıl 
17'si gerçekleş 
tirilecek Fotoğraf 
Günleri çerçeve 
sinde BursalIların 
fotoğraf sanatıyla iç 
içe olmasını sağla
mak amacıyla ücret
siz fotoğraf kursları 
düzenliyor. 
Toplumun tüm ke 
simlerini daha teknik 
detaylarıyla fotoğraf 
sanatıyla buluştur
mayı hedefleyen 
ücretsiz fotoğraf 
kursları, 14 Nisan - 
21 Nisan tarihleri 
arasında gerçek 
(eştirilecek.
Tayyare Kültür 
Merkezi (TKM) 
küçük salonda 
yapılacak kurslarda, 
fotoğrafçılığın 
tarihinden, temel 
fotoğraf bilgilerine, 
kompozisyon ve 
fotoğraf okuma 
tekniklerine kadar 
birçok farklı konuda 
eğitimler verilecek. 
Ücretsiz eğitimlerin 
ilki 14 Nisan 
Cumartesi günü saat 
17.00'da yapılacak. 
İlk kursta Sadık 
uemıroz, polaroid 
transfer baskı tekniği 
hakkında katılım
cılara bilgiler vere
cek. Ardından 15 
Nisan Pazar günü 
17.30'da Uludağ 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Alper Bilsel, 
1800'lü yıllardan 
günümüze fotoğrafın 
sürecini anlatacak.
17 Nisan Salı günü 
saat 18.00'daki

kursta ise Bursa 
Fotoğraf Sanatı 
Derneği (BUFSAD) 
üyeleri, temel 
fotoğraf .eğitimleri, 
fotoğrafa giriş 
ile makineler ve 
objektifler hakkında 
bilgi verecek.
BUFSAD üyeleri 
temel fotoğraf eğitim
leri kapsamında 
18 Nisan Çarşamba 
günü de aynı 
saatte katılımcılara 
aydınlatma ilkelerini 
anlatacak.
Fotoğraf kurslarının 
5. günü olan 20 
Ni san Cuma günü 
ıkı ayrı eğitim verile
cek. Saat 18.30'daki 
ilk eğitimde 
Özer Kanburoğlu, 
fotoğrafta kom
pozisyonun nasıl 
oluşturulacağını 
anlatacak. Saat ' 
20.00'daki ikinci 
eğitimde ise Milliyet 
Gazetesi Foto 
Muhabiri Ercan 
Arslan ile Zaman 
Gazetesi Fotoğraf

Editörü Selahattin 
Sevi ise 
katılımcılara foto 
muhabirliği ve haber 
fotoğrafçılığı hakkın
da bilgiler aktaracak. 
Kursların son 
günü olan 21 Nisan 
Cumartesi günü 
ise ilk olarak saat 
14.30'da, ünlü 
sanatçı Teoman'ın 
birçok klipine yönet
menlik yapan 
Cemil Ağacıkoğlu ile 
fotoğraf uzmanı 
Altan Bal, siyah- 
beyaz fotoğraflar 
.ile fotoğraf okuma 

CUMHURİYET MİTİHGİ
14 NİSAN 2007 CUMARTESİ SAAT 11.00

ANKARA TAND0ĞAN MEYDANI

CUMHURİYET İÇİN RİRLEŞİLİM, 
YARIN ÇUK GEÇ OLABİLİR

OTOBÜSLER GECE SAAT 01.00'DE
İSKELE MEYDANI NDAN HAREKET EDECEK 

İRTİBAT İÇİN ADD GEMLİK ŞUBESİNE BAŞVURULABİLİR. 
GÜRLE İŞ MERKEZİ KAT : 3 NO : 9-10 GEMLİK 

TEL : 514 47 82

teknikleri hakkında 
bilgiler verecek. 
Fotoğraf kurslarına 
katılacakların

-isimlerini Kültür 
AŞ.'nin 234 29 29 
nolu telefonundan 
müracaatlarını 
yaptırabilecekler. 
Bu afada yine 
Fotoğraf Günleri 
kapsamında 
düzenlenen atölye 
çalışması için 
Necatibey Kız 
Meslek Lisesi 
öğrencileri ile 
yapılacak.
Okul yönetimi 
tarafından belir
lenecek 15 öğrenci, 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
teknik imkanlarıyla, 
17, 18, 19 Nisan 
tarihlerinde, 
Bursa'nın farklı 
noktalarında 
fotoğraf çekimi 
yapacak. 
Öğrencilerin 
3 gün boyunca 
çektiği fotoğraflar, 
23 Nisan Pazartesi 
günü saat 
18:50'de TKM' de, 
gösterilecek.

■LHıtUl
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

KONGRE İLANI
GEMLİK BELEDİYESİ SANAT ve 

KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 

Derneği, olağan genel kurul toplantısı 29 
Nisan 2007 Pazar günü saat 10.30’da 
Gemlik Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
yapılacaktır.

Toplantı çoğunluğu sağlanamadığı 
takdirde ikinci toplantı bir hafta sonra aynı 
yer ve saattet yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve divan heyetinin seçilmesi
2- Saygı duruşu
3- Dernek tüzüğünün görüşülerek, 

Dernekler Kanununa uygunluk sağlanması 
değiştirilecek maddelerin görüşülmesi

4- Yönetim kurulu raporunun okunması
5- Bilanço ve kar-zarar raporunun okun

ması
6- Denetleme kurulu raporunun okun

ması
6- Denetleme Kurulu raporunun okun

ması
7- Yönetim Kurulu ile Denetleme 

Kurulunun ayrı ayrı oylanarak ibra edilme
si

8- Yönetim Kurulu ile Denetleme 
Kurulunun seçimi

9- 2008 yılı tahmini bütçesinin hazırlan
ması

10- Dilek ve temenniler
11-Kapanış.

‘Gemlik Körfez’ internette I 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148.Cep Tel: 0.532 779 91 94

SATILIK
Manastır’da 

Zeytindalı Apartmam’nda 
150 m2 

Deniz Manzaları 
Kaloriferli Daire

GSM: 0.535 397 72 63 
Tel: 513 67 95

SATILIK
Deniz motoru 

150 bg. tekne 5,80 mt. römork 
ile beraber satılıktır.

Müracaat Tel: 211 46 80-81

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hammadde ithalatı 16,5 milyar dolara çıktı
Türkiye'nin bu yılın 
ilk iki aylık döne
mindeki hammadde 
ithalatı geçen yılın 
aynı aylarına kıyasla 
yüzde 28.9 artarak 
16.5 milyar dolara 
kadar çıktı. Bu 
dönemde tüketim 
malı ithalatı yüzde 0.4 
artışla 2.1 milyar 
dolara, yatırım malları 
ithalatı ise yüzde 2.8 
artışla 3 milyar 
dolara çıktı. • 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun veri
lerinden yapılan belir
lemeye göre, 
Türkiye'nin yatırım 
malları, hammadde ve 
tüketim mallarıyla 
diğer mallardaki 
toplam ithalatı bu yıl 
ocak-şubat aylarını 
kapsayan dönemde 
geçen yılın aynı 
aylarına kıyasla 
yüzde 21.5 artarak 
17.9 milyar dolardan 
21.7 milyar dolara

Asgari ücrete ek zam talebi
ÎMIIMB ÖZALP EMLAK7AN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATlUKveKİRALIKLARIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev- (Bahçe 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- IIP m2 asansörlü -kombili satılık daire • 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriylesatılık dükkan. 

_ _ _ _ _ _  \ Önünde 115 m2 Bahçeli .
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytirrtik

Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA
Mâcİde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21

ulaştı. Söz konusu 
maddelerin ihracatı 
ise. bu dönemde 26.5 
artışla 11.1 milyar 
dolardan 14.1 milyar 
dolara kadar artış 
kaydetti.
Bu kapsamda, ham
madde ithalatı söz 
konusu dönemde 
yüzde 28.9 artarak 
12.8 milyar dolardan 
16.5 milyar dolara, 
ihracatı ise yüzde 34 
artışla 4.8 milyar 
dolardan 6.4 milyar 
dolara kadar yüksel- 
dk-Sanayi için işlem 

görmemiş ürün itha
latı yüzde 80.2 artarak 
1.5 milyar dolar ihra
catı ise yüzde 40.5 
artışla 375.8 milyon 
dolara çıktı. Söz 
konusu dönemde* 
sanayi için işlem 
görmüş ütün ithalatı

yüzde 33.5 artarak 
7.7 milyar dolara

Ve ihtacatı ise 
316 artışla 4.2 
milyar dolara ulaştı 
İşlem görmemiş yakıt 
ve yağ ithalatı 18.7 
artarak 3.1 milyar 
dolara, ihracatı yüzde 

167.5 artışla 641 bin - 
dolara çıktı. Yatırım 
malları aksam ve 
parçalarının ithalatı 
yüzde 14.4 artarak 1.2 
milyar dolara, ihracatı 
yüzde 44.5 artarak 
424.1 milyon dolara 
yükseldi. İşlenmemiş 
yiyecek ve içecek 
ithalatı yüzde 115.8 
artışla 218.4 milyon 
dolar, ihracatı 54>2 
artışla 55 milyon 
dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Bu 
dönemdeki işlenmiş, 
yiyecek ve içecek 
ithalatı ise yüzde 14.5 
gerileyerek 92.2 
mifyOTi dölara 
düşerken, ihracatı 
yüzde 17.6 büyüyerek 
135 milyon dolara 
yükseldi. İşlem gör
müş diğer yakıt ye 
yağ ithalatı yüzde 7 
artışla 1.1 milyar 
dplar, ihracatı 38.8 
artışla 374.5 milyon 
dolara kadar çıktı

DİSK e bağlı Birleşik 
Metal-İş Sendikası 
tarafından yapılıp 
araştırmada, asgari 
ücrete yılın ilk 6 ayı 
için yapılan yüzde 
6'lık zammın temel 
harcama kalemleri 
karşısında eridiği 
savunularak, "Asgari 
ücret zammı açlık ve 
yoksulluk sınırı göz 
önüne alınarak revize 
edilmelidir" denildi. 
Birleşik Metal-İş 
Sendikası Araştırma 
Dairesi'nin Türkiye 
İstatistik Kurumu 
Tüketici Fiyat 
Endeksi, madde fiyat
ları ve 2003 yılı Hane 

<Halkı Tüketim Anketi 
sonuçları üzerinden 
yapıldığı bildirilen 
"gelir ve harcama 
gruplarına göre 
enflasyon" 
araştırmasında, 
son 3 ayda özellikle 
gıda fiyatlarındaki 
artışın, dar gelirlilerin 
enflasyonunu 
tetiklediği görüşü 
savunuldu.
Geçen yılın Mart * 
ayından bû yana 
enflasyonun en yok
sul yüzde 20'lik dilim 
için yüzde 11,70 
düzeyinde gerçek
leştiği öne sürülen 
araştırmada, en zen
gin yüzde 20'lik kesim 
için bu oranın yüzde 
10,29 olarak gerçek
leştiği ileri sürüldü.

27,8 YTL ceza

Vergi iadesi sistemi
nin tarihe karışma 
sıyla sadece, beyan 
zorunluluğu kalkacak. 
Alışverişte belgesini 
almayan vatandaşı ve 
belge düzenlemeyen* 
satıcıyı ise para ceza 
lan bekliyor. Gelir 
idaresi Başkanlığı 
(GİB), hazırladığı 
'Alışverişlerde Belge 
Almanın ÖnemP 
broşürüyle kaliteli 
kamu hizmeti alma ve 
tüketici haklarının kul-\ 
lanımı açısından 
vatandaşı uyardı., 
Broşürde fatura ya da 
fiş istenmesine rağ
men belge düzenlen
memesi hallerinde 
vatandaşın Vergi 
Dâiresi Başkanlıkla 
rina yoksa II Defter 
darlıklarına başvur
ması veya Alo Maliye 
189 telefon hattına 
belge düzenlemeyen 
işyerinin unvanını ve 
adresini bildirilmesi 
istendi. Alışverişte 
fatura almayan vatan
daşa 2007 yılı içinde 
'27.8 YTL'lik özel usul

süzlük cezasının 
kesileceğini açıklayan

Büyük bir Kozmetik firması 
adına Gemlik'te çalışacak 

25-30.yaşları arasında 
BAYAN PAZARLAMA 
€L€MANI AAANIYOR

Müracaat Tel 
0532 472 52 64 (Murat Bey)

İdare, 1 Ocak 2007 
tarihinden itibaren 
fatura düzenleme 
sınırının 560 YTL'ye 
yükseldiğini, alışveriş 
sonrası fatura düzen- 
lemeyenlerin fatura 
nın yüzde 10'u‘ 
oranın da ceza
landırılacağım bildirdi. 
Gelir İdaresi, ancak 
bu cezanın tutarının, 
düzenlenmeyen her 
fatura için 139 
YTL'den aşağı olma 
yacagı. uyarısında dâ 
bulundu. Ayrıca fatura 
almayan birinci ve 
ikinci sınıf tüccarlar 
ve serbest meslek 
erbabının satın aldığı ,. 
mal ya da hizmetler 
İçin, tutar 560 YTL'nin 
altında dahi olsa, fatu 
ra almaları gerekecek. 
Almadıkları takdirde, 
satıcıya kesilen özel 
usulsüzlük cezasının 
aynısı, bunlara da 
kesilecek. GİB, 
konunun sadece para 
cezalarıyla çözüle
meyeceğini, bilinçli, 
vatandaşın toplumsal 
sorumluluğunu yerine 
getirmesi gerektiğinin 
de altını çizdi.

intGemettyrfez,M9eıTilikkorfez(jazetesi,coırı
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_________

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

|. e-mail: yeldabykz@gmail.com >

l_Z__ I
GEMLİK'TE ÖĞRENCİ KAVGASI 

VE YANSIMALARI

Gençlik, her şeyin toz pembe görüldüğü 
ve insan hayatında en güzel zaman olarak 
görülür.

Ancak her ne kadar polyanacılık 
oynansa da kişilik oluşumunun sağlam 
oluşturulmasıyla bu dönemde yapılan 
hatalar en aza indirgenmiş olur.

Gemlik'te bulunan liseler hepinizce 
malum. Özellikle Endüstri Meslek, Ticaret 
ve Gemlik Lisesi en havailik yaşanan 
okulların başında gelir. Şunu belirtmek 
isterim ki elbette yaşanacak çünkü hepimiz 
bu yolardan geçtik. Ancak adap her şeyin 
önünde gelir.

Geçtiğimiz Pazartesi Eski İtfaiye 
yokuşunun oradan çıkıyorum. O sırada da 
liseden öğrenciler öğle yemeğine çıkıyor
lardı. Birden ortalık savaş alanına döndü. 
Kızlar birbirlerine saldırıyor. Erkeklerde 
alkış tutmuş kızdırıyorlar. Bu durumda 
önce kısa bir şaşkınlık yaşandı. Sonra 
büyüklerin araya girmesiyle olay yatıştı. 
Biri oradan bağırıyor: "Sana yar etmeye
ceğim ......" Diğeri oradan bağırıyor: "
Elinden geleni ardına koyma "diye.

.Gerçekten çok yazık; gençlerimiz aşkını 
bile sokaklara taşımış aleni olarak yaşıyor
lar. Oysa ki özel çok önemlidir. Nasıl 
buralara gelinildiği sorusunun cevabı ise 
çok basit. Aile içi terbiyenin en önceden 
verilmemesidir. Çocuk aileden görür 
edebi. Anne baba saygısı olmayan insan
dan hiçbir şey bekleyemezsiniz.

Sadece bu mu? Hayır! Batı hayranlığı 
olan ülke çocuklarının ne yazık ki sadece 
entel takılmak gibi bir fikri olduktan sonra 
gerisini siz düşünün.

Okula bıçak gibi kesici alet, sigara, 
uyuşturucu gibi bağımlılık maddeleri 
getiren bir gençlik diğer tarafta, bunun 
aksine okuma azmiyle dolmuş amacını en 
iyi şekilde yerine getirmek isteyen gençlik 
var önümüzde. Fakat ilk sıradakiler yavaş 
yavaş çoğunluğu ele alacakmış gibi 
görünüyor. Eğer gerekli önlemler alın
mazsa tabii!..

Bir de Gemlik okullarının çıkışında 
güvenlik yetersiz. Üç beş efe tipli çocuklar 
resmen çete kurmuş gibi okuldan çıkan kız 
çocuklarını bekliyorlar. Ya da sataşmak 
için zaman kolluyorlar. Öbek öbek bunlar 
belirli noktalarda toplanıyorlar. Buna bir 
dur demenin zamanı çokkkktannn geldi.

Kimsenin canı yanmadan önlem alın
ması dileğiyle!...

IMW!I ııruııırg™.mffliımfflTWBPB ,

ELEMANARAIİIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış
BAY ŞOFÖR ARANMAKTADIR.
Adres: Gazhane Caddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

ELEMANARANIYOR

»İt DEVREITÜLK
İmASARMUTLUTATİKÖYÛ’NDE 
16-30 MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR 
GSM: 0 533 340 41 41
KİRALIK ARAÇ

V V . .. . . '■ ... ♦ • 2___

SATILIKVİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villâ

GŞM: (0536) 222 0712

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com>

Yalova Yolu üzerindeki 
firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ

Müracaat Tel: 
0.535 354 19 95

II II

GÜNLÜK veya AYLIK 
ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİOZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.539491 6960

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Hafta sonu Gemlik’te

iinnafl

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
14 NİSAN 2007 
CUMARTESİ
Birinci Amatör Küme 
temsilcimiz Gemlik 
spor ilk maçta kendi 
sahasında yendiği 
Emek Belediyespor 
ile ikinci yarının ilk 
maçına çıkıyor.
Grupta 15 puanlı dört 
takımdan Emek Bele 
diyespor ile Gemlik 
spor arasındaki 
maç Veledrom Dış 
şahada saat 14.00 de 
başlayacak.
Diğer temsilcimiz 
Kumla Belediye 
spor'da Bağlarbaşı

sahasında Hamitler 
ile karşılaşacak. 
Bu maçın başlama 
saati 14*00.
Öte yandan geçtiği 
miz hafta kendi saha 
sındaki ilk maçını 
kaybeden ikinci küme 
temsilcilerimizden 
Körfezspor, Yenişehir 
Yolören sahasında 
saat 14.00 de Yolören 
spor ile karşılaşacak. 
İkinci kümeye iyi bir 
başlangıç yapan 
Kurşunlu Belediye 
spor yine Yenişehir 
Yolöeren sahasında 
saat 16.00 da 
Yenişehir 
Çeltikçispor ile

karşılaşacak. 
15 NİSAN 2007 
PAZAR® 
Pazar günü deplas
manda puan arayacak 
olan Umurspor, saat 
16.00 da Bağlarbaşı 
sahasında Altınok 
şpor'la karşılaşacak. 
İç saha cezası nede 
niyle maçlarını dep 
lasmanda oynayan 
Öz Karadenizspor 
gurubun iddialı 
takımlarından İznik 
Boyalıcaspor ile 
karşılaşacak.
İznik sahasında 
oynanacak maç 
saat 14.00 de 
başlayacak.

Bursasporlu ttıtt taraftarlan ile buluştu
Bursasporlu futbol
cular Cumhur ve 
Volkan Bekiroğlu, 
Bursâstore'da 
düzenlenen imza 
gününde taraftarlarla 
buluştu. Yeşil-beyazlı 
futbolcular, Kayseri 
spor maçından 3- 
puanla ayrılmak iste
diklerini söyledi. 
Şehreküstü 
Bursaray

Istasyonu'nda yer 
alan Bursastore'de 
gerçekleştirilen 
imza gününde 
Bursasporlu 
futbolcularCumhur 
ve Volkan, taraftar
lara imza dağıttı. 
Yeşil-beyazlı 
futbolcu Cumhur, 
Kayserispor maçının 
kendileri için çok 
önemli olduğunu

belirterek, 
"Hedefimiz 3 puan. 
Biz bu maçı kazanıp 
taraftarımıza 
armağan etmek 
istiyoruz. Eğer 3 
puan alırsak çok 
rahatlayacağız" dedi. 
Yeşil-beyazlı 
futbolcu Volkan 
Bekiroğlu ise, 
Beşiktaş konusunda 
konuşmaya gerek

olmadığını belirterek, 
"Önümüzde çok 
önemli maç var. 
Bu maçı kazanıp 
tarâftarımızı ; 
sevindireceğiz.
Beşiktaş karşısına 
rahat çıkacağız. 
Kayserispor maçın
dan üç puanla 
ayrılacağımıza 
inanıyoruz" diye 
konuştu.

GEM1İK SİNEMA GÜN1PĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
POLİS 16.00 20.30
KÜÇÜK KIYAMET 12.00 - 14.00 • 18.15
KİRLİ SIRLAR 14.00 * 17.00 ■ 20.15 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI
ONSEKİZLER TAKIMI SEANSLAR 12.00 • 14.00 • 16.00 ■ 18.00 * 20.00 (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

ŞİİRKÖŞESİ
Dpmir Ali BAYDAR

KANDİL MUMU
Bugün yine huzur bulmuyor ruhum 
Hiçbir uzlaşmaya gelmem efendim 
Senin özleminle öyle doluyum 
Kül olsam da. ben üzülmem efendim

. Bitse yağmurlarım kurusa terim .
Her an çırpınmaktan kalmasa ferim 
Küf tutsa kapında parmak izlerim 
Yine başka durak bilmem efendim

Çatladı direkler, yıkıldı tavan
Çok sitemler ettim utandı zaman

* Böğrümü delse de T)ir ağaç kakan 
Aksın yerlere kan silmem efendim

Hayat pınarımsın yaşamam sensiz 
Ekmek kadar mühim sudan da aziz 
Tıkar hançerimi ağıttır her söz 
Sana kanmayınca gülmem efendim

Zaman oldu hep aradım izini
Zaman oldu besteledim ismini
Kandil mumu gibi beklerim seni 
Sana yanmayınca ölmem efendim
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Bahar yorgunluğu 
depresyona yol açıyor

Uzun süre TV izlemek 
konuşmayı geciktiriyor

İlkbaharda etkisini 
gösteren bahar 
yorgunluğunun 
depresyona yol 
açabildiği bildirildi. 
Bahar mevsiminde 
havadaki negatif 
yüklü iyonların art
masının yorgunluk, 
halsizlik, sinir, stresi 
ve gerginliklere 
sebep olduğu belirtil
di. Baharda vücudun 
daha çok vitamin ve 
minerale ihtiyacı 
olduğunu belirten 
uzmanlar, sebze ve 
meyvelerde bulunan 
B ve C vitamini alın
masını öneriyor. Bir 
hastalık olarak tanım
lanan bahar yorgun
luğunun önlem 
alınmazsa kronik 
sorunlara da yol aça
bileceği kaydedildi. 
İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Dr. Mete 
Bayburtlu, bahar ayla 
rina geçiş sürecinde 
birçok kişide 
halsizlik’, yorgunluk, 
eklem ağrıları, 
uyku isteği gibi 
ortak şikayetler 
gözlendiğini söyledi. . 
Bu tür şikayetlerin 
birçoğunun bahar 
yorgunluğu 
olduğuna dikkat 
çeken Bayburtlu, 
bu mevsimlerde 
havadaki elektrik

yükü arttığına dikkat 
çekti. Bahar yorgun
luğunu mevsimler 
arası geçişte vücudun 
yeni döneme uyum 
sağlama sıkıntısı 
olarak özetleyen 
Bayburtlu, bu rahat 
sizlik sonucu insan
larda genelde yorgun
luk belirtilerinin 
yanında ruhsal 
sıkıntılara yol açtığını 
belirterek, "Yorgunluk 
la birlikte konsantras 
yon bozukluğu, neşe
sizlik, aşırı sinirlilik, 
hafıza zayıflaması ve 
uyku bozuklukları da 
görülebiliyor. Bahar 
yorgunluğu olarak 
başlayan ve bahar 
depresyonuna dönen 
ruh durumu eğer 
tedavi edilmezse 
ciddi sonuçlara da 
yol açabiliyor. Bu 

sorunların ortaya 
çıkması beslenme 
alışkanlığı bozukluk
ları, yeterli miktarda 
vitamin ve mineral 
alınmaması ve tembel 
bir yaşam biçimi gibi 
özetleyebiliriz" dedi. 
Bayburtlu, bahar 
yorgunluğuna karşı 
önlemler alarak 
atlatılabileceğini 
ifade ederek, "Meyve, 
sebze ve ağırlıklı 
beslenmeye ağırlık 
verilmeli, sigara ve 
alkol tüketiminden 
uzak durulmalı.
Özellikle kıştan 
bahara geçerken 
gerekirse multi vita
min ve mineral günde 
tek bir tane, bir ay 
süre ile alınabilir. 
Ayrıca günde yaklaşık 
3 litre su içilmeli" 
diye konuştu.

Trabzon Doğum ve 
Çocuk Bakımevi 
Başhekimi Uzm. Dr. 
İsmail Topal, 0-3 yaş 
arası çocuklarda, 
uzun süreli televiz 
yon izlemenin konuş
ma sürecini yavaşla 
tabileceğini söyledi. 
Topal, konuşmanın 
eksik kaldığı bir 
yaşamda, başta 
iletişim kuramama 
olmak üzere birçok 
sıkıntının doğacağını 
belirterek, "Dil, 
doğumdan itibaren 
gelişmeye başlar. 
Çocuğun zamanında 
konulması, özellikle . 
zeka ve öğrenme 
kapasitesinin normal 
seviyeye gelmesi ve 
gelişimsel dönemlere 
rahatlıkla ulaşması 
için gereklidir" dedi. 
0-3 yaş arası çocuk
ların dış dünyadan

Sağlıklı dişler insan yaşamını pozitif etkiliyor
Diş Hekimi Dr. Aydın 
Şivet, güzel bir gülü 
şün, insan hayatını 
değiştirebileceğini 
ifade etti.
Diş ve diş eti sağlı 
ğının insan hayatına 
direkt etkisi olduğu 
nu belirten Dr. Aydın 
Şivet, "Estetjk diş 
hekimliği, bilim, 
teknoloji ve sanatın 
karışımıdır. Tek amacı 
da kişisel ve doğal 
güzelliği yakalamak

kopuk,- kendi hâllerin 
de olma eğilimini ba 
zı etkenlerin tetikledi 
ğini belirten Topal, 
"Bu yaş grubundaki 
çocukların günde 
saatlerce televizyon 
karşısında kalarak 
müzik dinlemesi, 
reklam izlemesine 
bağlı olarak konuş
ması gecikebilir. 
Çocukta otistik özel
likler gelişebilir. Anne 
babaların bu kritik 
evrede çocuklarına 
çok fazla televizyon 
izlettirmekteh kaçın
maları gerekir" 
diye konuştu. v 
Çocukların normal 
gelişim sürecinde 
ilk altı ayda mama, 
baba, dada gibi 
heceler çıkarmaya 
başladığını, 12 aydan 
itibaren anne, dede 
gibi sözcükler kul 

tır. Zaman geçtikçe 
dişleriniz belli derece 
lerde sararmaya baş 
lâr. Tabi ki içtiğiniz 
çay, kahve, sigara, 
kırmızı şarap, renk 
değişimini hızlandırır. 
Diş beyazlatma için 
çok değişik ürünler 
mevcuttur. Bizim 
önerimiz doktor kon
trolünde beyâtlatma 
işlemini yaptır
manındır. Günümüz 
de beyaz dişlere ka

■andığını, 18 aydan 
itibaren de cümle 
kurmaya başladık
larını dile getiren 
Topal, bu gelişim' 
dönemlerinin çok 
gerisinde kalan 
çocukların genel 
olarak konuşma 
yönünden incelen
mesi gerektiğini 
söyledi.
Bazı çocukların, 
anatomik ya da 
psikolojik bir 
sorunu olmadığı 
halde geç 
konuşmaya 
başlayabileceğini de 
ifade eden Topal, 
"Anne babalara 
tavsiyemiz, 
belli bir dönem bek
ledikten sonra hala 
konuşamayan çocuk
ları için^gerekli 
incelemeyi yaptırt
malarıdır” dedi 

vuşmak muayene 
ortamında 1 saat içe 
risinde mümkün 
olmaktadır. Bunun 
için ışık kaynağına 
sahip bir kaç 
sistem mevcuttur. 
Işık kaynağı kullanıl
masının ama çı, 
beyazlatma maddesi 
içindeki hidrojen 
peroksidi aktive et 
mek ve işlem süresi
ni kısaltmaktır" 
dedi.

..GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER J DENİZ OtOBÜSÜ

İtfaiye 1.10
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 5^4 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
.Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 513 <10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 5İ3 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
TapU.Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513' 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa' 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516.12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

ıvı VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yhlova (226) 814 10 20

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

C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

K Şehirlerarası : 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51.3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 Z1.
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
O 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
Akçağaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

H
B ' ’ "*r.

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
SuÂnza Yalnyz185

TAKSİLER

E
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi ■ 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

13 Nisan 2007 Cuma 
ÖZLEM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 119 

Tel: 512 02 23 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2722 

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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. PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALİYET 
GÖSTEREN FİRMAMIZIN GEMLİK ŞUBELERİNDE 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE
TAKIM ARKADAŞLARI ARANMAKTADIR.

VETERİNER HEKİM
- Gemlik ilçesinde ikamet eden
- Tercihen yöneticilik tecrübesi olan
- 35 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

REYON GÖREVLİSİ
- Tercihen Lise mezunu
- Deneyimli, Deneyimsiz
- 30 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

ŞARKÜTERİ GÖREVLİSİ
- Tercihen Lise mezunu
- Deneyimli, Deneyimsiz
- 30 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

TEŞEKKÜR
Emniyet Teşkilatının 

162. kuruluş yıldönümü 
kutlamalarımıza 
bizzat katılarak, 

çiçek ve çelenk göndererek 
bizleri onurlandıran 

Sayın Gemlik halkımıza, 
tüm kamu kurum ve 

kuruluşların yetkililerine 
teşekkür ederiz.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü
Adayların 1 adet fotoğraflarla birlikte Gemlik 

Şubelerimize şahsen başvurmaları rica olunur. 
ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

www.saypa.com.tr

ı

http://www.saypa.com.tr


BURSA'VA GİTM€NİZ€ GEREK KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ 
Bilgisayar ile benzin 
ve LPG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar
tarafından istasyonumuzda Yalova Yolu Özdilek karşısı 

yapılmaya başladı Tel : 513 14 25 GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
14 Nisan 2007 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info®gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Umurbeyîilere 
Zeytin İsleme 
Tesisi tanıtıldı
Yalova asfaltı üzerinde mülkiyeti 
Belediyeye ait 3 bin 202 metrekare 
alan üzerinde yapılacak olan Zeytin 
İşleme Tesisi Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler tarafından 
belde meydanında anlatıldı. 2’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, “Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen planlarda istediklerimizi aldık” dedi.

Gemlik nazım planı niiıiiıliiğe ikili
İri GÜLER
i_guler@hotmail.com

Güne Bakı;
25 Binlik plan hakkında (1)

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisin'ce 
görüşülen 25 binlik nâzım imar planlarının kabul 
edildiği ve askıya çıkarıldığı, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut tarafından açıklandı.

Planlar önümüze gelmediği için ancak 
başkanın açıklamalarına göre bu konuda yorum 
yapma olanağımız var.

Planlarla ilgili kazanım olarak öne sürülen 
işlerin başında Devlet Hastanesi ile Taş ocakları 
arasındaki zeytinliklerin imara açılması var bir.

Sonra, Askeri Veteriner Okulu’nun önünden 
geçen Enürücük Köyü’ne giden yolun imar plan
larına işlenmesi var iki.

Serbest Bölge de sanayicilerin istediğinin 
alındığı var üç.

Ağır sanayi kurulmayacağı sözü var dört.
Bir de meydana cami yapılması konusu var 

beş..'
Planın ana kararları arasında demiryolü ve 

hava alanı bulunduğuna dikkat çekildi altı.
Planlar konusunda öncelikle plancılar 

konuşmalı.
Ama, biz de bu konuda pek ses çıkmaz.
25 binlik planlar, Gemlik’te yeni imar alanları 

açarak Gemlik’! daha yaşanmaz hale getireceği 
endişesini taşıyorum.

Devlet Hastanesinden taşocaklarına kadar 
olan alanda imar faaliyetinin olması, yeni rant 
alanların doğmasıdır. Sonra zeytinliklerle ilgili 
yasaya karşın nasıl buralar imara açılacak onu 
da anlamıyorum.

Gemlik içinde birçok yer ticari alan yapıldı. 
Bu alanlar nereleri, planlar gelince inceleyip 
yorum yapacağız. Planlar konusunda yoruma 
devam edeceğim.

V Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
görüşülerek kabul edilen 25 binlik 
nazım planlarda Gemlik’i ilgilendiren 
konularda istenileni aldıklarını 
söyleyen Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Devlet Hastanesi ile 
Taşocakları arasında yer alan bölgenin 
konut alanı olarak imara açılmasına * 
karar verildiğini söyledi. 1/5000'lik 
planların Büyükşehir tarafından 
ihalesinin yapıldığını bildiren Başkan 
Turgut, Borusan Fabrikası önünden 
başlayan ve Askeri Veteriner Okulu 
önünden geçerek Engürücük 
Köyü’ne ulaşan yolun da imar 
planına işlendiğini belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda 
315. dönem 119 yedek subay adayı ant içti.

119 yedek subay yemin elli
Askeri Veteriner Okulu ve Eği 
tim Merkezi Komutanlığı’nda 
dün düzenlenen törende 119 
yedek subay adayı ant içti.
Veteriner Okulu ve Eğitim Mer 
kez Komutanı ve Garnizon Ko 
mutanı Topçu Kurmay Albay 
özen Şenyiğit, yaptığı konuş
mada, askerlik hizmetini ye 
rine getirmek için birliğe katı 
lan vatan evlatlarını yetiştiren 
ailelere teşekkür etti. 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
info%25c2%25aegemlikkorfezgazetesi.com
mailto:i_guler@hotmail.com
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AKP’li kadınlar
helva dağıttı

Umurbey'de yapılması projelendirilen zeytin işleme tesisinin belde halkına tanıtlını başladı.

Umurbey’lilere zeytin işleme tesisi tanıtıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kutlu Doğum Haftası 
nedeniyle AKP İlçe 
Kadın Kolları yöneti
mi çarşı meydanında 
irmik helvası.dağıttı. 
Meydanın Yapı Kredi 
Bankası önündeki 
kaldırımda toplanan 
kadınlar yoldan 
geçen Cuma

Yastık içindeki sahte 
paralara polis baskını
Bursa'da esnaftan 
alışveriş yaparak 
piyasaya sahte para 
sürmek istediği öne 
sürülen bir kişi, 
polis tarafından 
yakalandı. Yapılan 
operasyonda, şah
sın otel odasında 
yastık içine gizlediği 
180 adet sahte 100 
YTL ele geçirildi. 
Emniyet x 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
sine bağlı 
Yavuzselim 
Mahallesi'nde bir 
şahsın esnaftan 
alışveriş yapıp 
karşılığında sahte 
para verdiği ihbarını 
alan ekipler, 
Mehmet M. (25) 
isimli şahsı gözaltı
na aldı. Şahsın 
üzerinde yapılan 
arajnada 5 adet 
sahte 100 YTL ele 

namazını bitiren 
vatandaşlara hazır
ladıkları helva 
paketlerini dağıttılar. 
Peygamberimizin 
doğum haftası 
olması nedeniyle 
dağıtımı yapılan 
helva paketlerinden, 
yaklaşık 700 tane 
dağıtıldı.

geçirildi. 
Soruşturmayı 
genişleten 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Mali 
Şube Büro Amirliği 
ekipleri, Mehmet 
M.'nin Santral 
Garaj'da bir otelde 
konakladığını tespit 
etti. Bunun üzerine 
polis şahsın kaldığı 
otel odaşınâ baskın 
yaptı. Yapılan ara
mada Mehmet M. 
tarafından yastık 
içerisine gizlenen 
180 adet sahte 100 
YTL ele geçirildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulaması tamam
lanan Mehmet M., 
"piyasaya sahte 
para sürmek ve 
bulundurmâk" 
saçlarından adliy- 
eye sevk edildi.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Yalova asfaltı 
üzerinde mülkiyeti 
Belediyeye ait 3 bin 
202 metrekare alan 
üzerinde yapılacak 
zeytin işleme tesisi ve 
satış dükkanlarının 
yapım ihalesinin 1 
Haziran 2007 günü. 
saat 14.00 de 
Belediye Düğün salo
nunda yapılacağını 
duyurdu.
Güler, Belde mey
danında yaptığı 
tanıtım açıklaması ile 
tesislerin görücüye 
çıkarıldığını belirterek 
"Geçiminin yüzde 70'i 
zeytinden sağlayan 
Umurbey halkının 
topladığı ürünü en iyi 
şekilde değler-. 
lendirmek için ilk 
adımı attık.
Açacağımız ihaleye 
katılımın çok olmasını 
bekliyoruz" dedi.
Blediye Meclis üyeleri 
olan Belediye Fen 
İşleri Müdürü Haşan 
Sivri ve Umurbey'de 
kurulu bulunan 
Tarımsal Kalkındırma 
Kooperatifi başkam 
Faruk Belsi ile birlikte 
zeytin işleme tesisini 
halka tanıtan başkan 
Güler, tesislerde bulu
nan dükkanların çelik 
konstiriksiyon ola
cağını arka kısımda 
kalan işleme tesisinin 
ise prefabrik olarak 
yapılacağından kısa 
sürede bitirileceğini 
söyledi.
Belde halkının üyesi 
olduğu Kalkınma7 
Kooperatifinin halen 
120 üyesi bulunduğu
na dikkat çeken 
Güler, üye sayısını 
500'ün üzerine çıkar
mak için evlerde ve

Başkan_J3üler, proje üzerinde bilgi verdi

kahvelerde tanıtım 
toplantıları yapacak
larını belirterek 
"Çoklu katılım için 
bunu yapmak zorun
dayız. Sayı yükselirse 
kooperatif olarak . 
işletebiliriz. Eğer üye 
sayısı az olursa bu 

kez tesisi, ihaie ile 
Umurbey'e katkı. \ 
sağlayacak kişi yada 
kurumlara vermek 
istiyoruz" dedi.
Yaklaşık 500 bin 
zeytin ağacı ve yılda 
üretilen 6 bin ton 
zeytin ile Gemlik

bölgesinin 
yüzde 20 ihtiyacını 
karşılayan Umurbey 
bölgesi yapılacak 
zeytin işleme tesisi 
ile Gemlik zeytinini 
kendi tesislerinde 
üretme imkanı 
bulacak.

KİRALIK. DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, “Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
görüşülen planlarda istediklerimizi aldık” dedi.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Gemlik nazım planı - Evler insanlara * 
insanlar evlere mi benzer?

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen 25 
binlik nazım planlarda Gemlik’i ilgilendiren konularda istenileni 
aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Devlet 
Hastanesi ile Taşocakları arasında yer alan bölgenin konut alanı 
olarak imara açılmasına karar verildiğini söyledi.1/5000'lik plan
ların Büyükşehir tarafından ihalesinin yapıldığını bildiren 
Başkan Turgut, Borusan Fabrikası önünden başlayan ve Askeri 
Veteriner Okulu önünden geçerek Engürücük Köyü’ne ulaşan 
yolun da imar planına işlendiğini belirtti.

' Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
hazırlattırılan 
Gemlik 1/25000'lik 
Nazım İmar Planı 
önceki gün yapılan 
görüşmeler sonu
cunda kabul edilerek 
yürürlüğe girdi. 
Toplantıda ayrıca, 
Gemlik'e hava alanı 
ve demiryolu ulaşımı 
da alınan kararlar 
içinde yer aldı. 
İSTEDİĞİMİZİ 
ALDIK 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yürürlüğe giren 
Nazım Planı 
hakkında bilgi 
verirken "Gemlik 
olarak istediğimizi 

• aldık" dedi.
Turgut, Büyükşehir 
de yapılan toplantıda 
öncelikli olarak

| uzun yıllardır 
düşünülen 
Devlet Hastanesi ile 
Taşocakları arasında 
yer alan bölgenin 
konut alanı olarak 
imara açılmasına 
karar verildiğini 
söyledi.
Sekiz maddeden 
oluşan Gemlik’i 
ilgilendiren konular 
üzerinde yoğun 
şekilde mücadele 
verdiklerini söyleyen 
Başkan Turgut, 
1/5000'lik planların 
Büyükşehir tarafın
dan ihalesinin 
yapıldığını bildirdi.

Borusan Fabrikası 
önünden başlayan 
ve Askeri Veteriner 
Okulu önünden 
geçerek Engürücük 
köyüne ulaşan 
yolun da imar 
planına işlendiğini 
bildiren Turgut, 
mevcut sanayinin 
şu anki durumu 
belirlenerek bundan 
sonra bölgede 
ağır, sanayi 
kurulmasına izin 
verilmeyeceğini, 
ancak Gemlik'e 
ait küçük sanayi 
sitesinin geliştirilme 
kararının alındığını 
söyledi.

Mevcut cami 
yapımının 
şimdiki yerine 
yapılabileceğini de 
söyleyen Turgut, 
yıkılıp yapılrnası 
durumunda 
belediye olarak 
gereken desteğin 
verileceğini bildirdi, 
GEMLİK'E 
HAVALAN I
VE DEMİRYOLU 
Gemlik'in Bursa 
ilinin bir numaralı 
ilçesi olma yolunda 
hızla ilerlediğinin 
altını çizen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"Gemlik'e hava

alanı ile demiryolu 
ulaşımı da 
görüşmelerde yer:

, aldı. Bölgenin en 
önemli ulaşım 
merkezlerinden 
biri olan Gemlik 
için düşünülen 
ulaşım yatırımları 
25 binlik planların 
ana* kararları 
arasında yer 
aldı. Gemlik, 
kara ve deniz . 
ulaşımından 
sonra hava alanı 
ve demiryolu ile 
de tüm yurda 
bağlantı 
kurabilecek konuma 

■ getirilecektir" dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Hangi küstah yokuşu yoran o virane ahşap 
köşkün üzerine tebeşirle ile 'satılık' yazmayı 
başarabilmiş, şamarım!

Pencereleri boş, insansız evin bacasından 
gri duman cigara gibi tüter-!.

Bir diş ağrısının sancısı taşıdı beni gri ucu 
be apartmanlardan bir muayene pençe 
resinde sıralımı bekleyen sancılı günümde.

Gözler böylesine mi kör olur?...
Güneşe değil sanki bulutlara ayna sıkar- 

casına mi, yaşarız kentlerde!...
Hala pembe bir .köşk... Pamuk helvası 

renginde sanki... solmaz mı rengi, düşen 
virane çatısından küskün çerçeveler ...

Sanki karasevdalının sevdiğini bekler gibi 
hazır...

Altıparmak semtinin eski Yahudi sokağı
Şimdiler de Arap Şükrü diye anılır, sanki 

yukarda bursa varoş mahallesinden pencere 
sinden gölgesini seyreder...

Ben böyle koyu yeşil görmedim ömrümde, 
dağların renklerinden çalışmış gibi, dimdik 
ayakta sokağa tek edilen evlerden..

Hemen yamacında ise krem desem değil, 
pembe hiç değil ahşabı saklanmış gerdanh 
evlerin arısına sığıştırılmış o suretsiz ilk 
apartman çığırtkan sesi, gibi mapushanesi 
sanki...

Ya o çatısına sarı renkte örtülen evin kedili 
sahipleri, son demlerde kaldıklarının farkıl- 
dalar mı, akan yağmur sularının çinko ses
lerinde.

'eskiciii. apartman' diye bağıranlar da az 
değil hani...

Sakın ola ki yokuşu yoran konuşan evlerin 
pencerelerinde Bürsa bakmayın sakın....

O an bahçeevler mahallesinin Darms 
Jtadt'a dönem kimliksizliğinde işkencenin 
'buz gri binalarında 'güvercinler adreslerini 
şaşar!...

Hele bir tane var ki, güvercinevi sanki...
Delikanlı cigarasının keyifinden çok 

güvercinlerle sohbette...
Bir de havalanan muhabbet kuşunun altın 

olmayan kafesi sallanır...
. Emanet evler ... son evler...
Öyle ki filmlerden fırlamış 30 yılların balo 

giysisini 2 binli yıllara taşıyor inatla!..
Giysilerinde sarı, mavi, mor, pembe tüm 

renkler var...
Hele birde dijital antenler kondurulmamış 

mı?!
Hayyam olsa ne derdi?
Şarabı mı içirtir yoksa rakıyı mı?

I Bilmem ama taşplakın şeşini susturur 
muydu?

Şu küçücük sokağa sızan rakı sofralarında 
darbuka, klarnettin namelerinde müzisyenler 
seyirci oluverir bâzı zamanlar...

Konuşan evler..
Tophane yamaçlarını boydan boya saran 

demir korunaklı demir ayaklı ahşap soysuz 
merdivenin görünmeyen ucunda değil, tam 

• ortasında cömertçe iki kaçak aşık sarmaş 
dolaş...

Taş izini taşıyan iki pencereli evin alt katın 
penceresinden kırmızı giysili kadın, yeşil 
saksı ile bir resim oluvermiş, sokakevle 
rine...

Kentlilik böyle bir mahallede büyümek 
miydi?

Yoksulluğun gizlendiği renklerin saksıların
da aile bütünlüğünde babanın reisliği ananın 
sır küpünde...Çamaşırcı kadınların, dadıların 
duraklarıydı...
Jartiyelli çorapların gizeminde kadınlar 

matinesinde buluşuverillr.
Hani o tiyatrolara tuvalet denilen kıyafetle 

gidilen yıllar...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BHK

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören
315. dönem 119 yedek subay adayı yemin etti.

119 yedek subay yemin etti
EliT Esmen 
Düzenlenen yemin 
törenine; Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
katılırken, yaklaşık 
500'ün üzerinde 
ailede törende, 
hazır bulundu. 
Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı'nrn 
okunmasının ardın
dan 119 Yedek 
Subay yemin etti. 
Törende konuşma 
yapan Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkez 
Komutanı ve 
Garnizon komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit kutsal 
askerlik hizmetini 
yerine getirmek için 
iki hafta önce birliğe 
katılan vatan evlat- • 
larını yetiştiren 
ailelere teşekkür etti. 
Albay Şenyiğit asker
lik görevinin disiplin 
gerektirdiğini 
belirterek, "Sîzler 
artık yasal olarak 
birer asker oldunuz 
ve üzerinizdeki şerefli 
askeri üniformayı

taşımaya hak kazan
dınız. Kanunlara, / 
nizamlara ve amirlere 
mutlak bir itaat, 
astının ve üstünün 
hukukuna riayet 
demektir. Bu husus fc 
bütün askeri person-j 
elin zihnine ana hedef 
olarak yerleşmelidir. 
Silahlı kuvvetlerdeki 
bütün personelin 
mutlak ve kayıtsız 
şartsız bir itaat 
arzusuna sahip 
olmasını; vicdan

sorumluluğu içinde, 
görevini en ince tefer
ruatına kadar büyük 
bir itina ve dürüstlük 
içinde yapmasını, 
Türk.Yurdu'na, 
Cumhuriyet'e, 
Atatürkçü 
Düşünce Sistemi'ne 
sarsılmaz bir inançla 
bağlı olması ile 
gerçekleşebilir.
Disiplinin temelini 
ise, karşılıklı sevgi, 
saygı ve güvene 
dayanan, üstün bir 
disiplin anlayışı ve 
ruhu teşkil eder. Bu 
anlayış ve ruhun 
yaratılıp sürdürülme

si; komutanların, amir 
ve üstlerin nizam, hak 
ve hukuka riayet, eşit 
işlem ve başta bilgi 
olmak üzere her alan
da örnek bir tutum ve 
davranış içinde 
"bulunmaları ile 
mümkündür.
Astların dai hiyerarşik 
bir nizam içinde aynı 
anlayışa bağlanıp bu 
ruhu benimsemeleri 
bütünleşmeyi oluştu
rur" şeklinde konuş
tu. Tören geçidinin 
ardından aileleriyle 
bir araya gelen 
yedek subaylar 
hasret giderdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Yunuseli'de 
bulunan Özel 
Hara'yı gezen 
Candaş Kreş 
çocukları ata 
binerek at sevgisini 
yaşadılar.
Kreş sahibi 
Neslihan Beşe'nirt 
gözetiminde 15 
günde bir yapılan 
hara ziyaretlerinde 
çocuklara at bin
meyi ve sevgisi 
aşılanıyor.
Gün boyu hara sey

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

islerinin gözeti
minde atların nasıl 
bakıldığını, nasıl 
beslendiğini gör
erek öğrenen 
Cândaş Kreş 
çocukları ata 
binerek hara içinde 
gezinti yaptılar 
Kreş sahibi 
Neslihan Beşe, 15 
günde bir yaptıkları 
hara gezilerine arzu 
eden ailelerin 
çocuklarıyla birlikte 
katılabileceklerini 
söyledi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora SoM No; 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Aykent öğrencileri başkanı terletti

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

N0W0X BİLGİSAYAR
SÜPER PAKET

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrenci- 1 
terinin Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a yaptıkları 
ziyarette sordukları 
sorular.başkanı 
terletti.
Öğretmenleri Ahmet 
Bulut eşliğinde 
belediyecilik dersi 
nedeniyle Başkan 
Mehmet Turgut'a 
ziyarette bulunan 
Özel Aykent İlköğre
tim okulu 4/A sınıf 
öğrencileri, başkana 
hazırladıkları bir dizi 
Soru yönelttiler.

Öğrencilerin kendisi
ni ziyaret etmesinden 
mutluluk duyduğunu 
ifade eden Başkan 
Turgut, her çocukları 
her zaman kabul 
ecierek onlarla sohbet 
etmeyi sevdiğini 
söyledi.
Öğrencilere nasi
hatlerde bulunan 
başkan, "Okul çağı 
büyüdükçe öğrenci
lerin çevreye zarar 
verme alışkanlıkları 
da fazlalaşıyor, siz o 
çocuklardan olmayın" 
dedi. Öğrencilerin 
kendisine yönelttikleri 
kaç yıldır başkanlık . 
yaptığı, nerelere

hizmet yaptığını, 
Büyükşehir’e * 
geçmekle ne kaybe
dip nelerin kazanıldığı 
sorularını yönelten 
öğrencilere cevaplar 
veren başkan Turguf, 

. bir öğrencinin 
belediyenin kaçıncı 

. başkanısınız 
sorusunda ise 
oldukça zorlandı. 
Sekiz yıldan bu yana 
Gemlik'te belediye 
başkanlığı yaptığını 
öğrencilere hatırlatan 
Başkan Turgut, 
göreve geldiğinde 
sıkıntı yaşanan su 
sorununa çözüm 
getirdiğini, eski 
araçların kullanıldığı 
ulaşımı özelleştirerek 
sorunu çözdüğünü, 
temizlik işlerini 
özelleştirerek ilçenin 
daha iyi temizliğe 
kavuşturulduğunu, 
ilçenin her yönüne 
hoparlör takılarak 
iletişimin sağlandığını 
anlattı.
Gemdaş ile Buski'nin 
çalışmalarının 
bitmesiyle cadde ve 
sokakların yeniden 
yapımına başlayacak
larını bildiren Başkan 
Mehmet Turgut,

CASPER CHT 3000-7804

■
ÖZELLİKLER

ENTİUM43.0Ghz.
80 GB-7200 Rpm 
512DDR2
PAYLAŞIMLI
256MB 0/B PCI exp. 
DVD-CDRVV COMBO 
3,5” FLOOPY DRÎVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERLÖR 
10/100 ETHERNET 
Orjinaİ Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe

*CA Antivİrüs + Antispy ' -
ÜCRETSİZ MODEM VE ?'.L®İ5AYAR 

ADSL BAĞLANTISI + ALANA

Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BCIRSfl 
Tel: 0.224 512 25 63 “ www.g8mllknowox.com

Özel Aykent İlköğretim Okulu öğrencileri Belediye Başkanı Mehmet Turgut’la 
toplu halde görüntü verdiler.

hizmetleri arasında 
kültür merkezi yapımı 
ile Türkiye'nin en iyi 
kordonunun Gemlik'e 
kazandırıldığını söyle
di. Belediyenin ne 
zaman kurulduğu ve 
Belediye meclişinin 
kaç kişiden oluşarak 
görevlerinin neler 
olduğu sorularına 
cevap veren başkan

Turgut, belediyenin 
hizmet için ne gibi 
kaynaklara sahip 
olduğu yönünde açık
lamalarda bulundu. 
Büyükşehir’e dahil 
olmayı kendisinin 
istemediğini ancak 
yasa gereği katılmak 
zorunda bırakıldığı
mızın da altını çizen 
başkan Turgut, "Fiziki

olarak hizmet alma 
sıkıntımız olduğunu 
bildiğimden karşı çık
tım. Şu anda 
belediyemiz ilçeler 
arasında en güçlü 
olanlarından biridir. 
Kanun çıktığı için 
Büyükşehir’e dahil 
olduk, inşallah 
Gemlik için hayırlı 
olur" dedi.

CASPER CAT 3400 - 7F85
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 650 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA 
512DDR2
128/256 MB GEFORCE 7100 PCI 
exp. TURBO CACHE 
DVD-RVVDUAL 
Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE 
HOPARLÖR
10/100 ETHERNET .
Orjinaİ Microsoft Wİndows 
Vista Home Türkçe 
CA Antivİrüs ■+ AntiSpy

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.g8mllknowox.com
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Sezer’den rejim uyarısı
Türkiye'nin Islâm 
ülkelerine model 
olabilmesi için 
öncelikle siyasal 
rejiminin "laik 
Cumhûriyet"ten, 
"demokratik 
Cumhuriyet" adı
altında, "Ilımlı İslam 
Cumhuriyeti"ne 

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
Harp Akademilerinde 
kurmay subaylara 
son kez hitap etti. 
Sezer, konuşmasın
da, Siyasal rejim 
hiçbir dönem 
bugünkü kadar 
tehlike altında 
olmadığını belirterek 
"Devletin temel 
değerleri kırmızı 
çizgilerdir, herkes 
buna uymalıdır" diye 
konuştu.
Sezer' "Türkiye, 
karşılaştığı bölücü 
terörü tümüyle yok 
edebilmek için 
yasalar çerçevesinde, 
büyük bir kararlılıkla 
savaşımım sürdür
mektedir. Ülkenin ve 
ulusun her türlü 
tehdit ve tehlikeye, 
karşı korunup 
savunulması en 
büyük hakkımız ve 
sorumluluğumuzdur. 
Türkiye, bir yandan 
Irak'ın kuzeyinden 
kaynaklanan terörist 
tehdidin, etkisiz kılın
ması konusundaki 
kimi ortak çabalara 
katkılarını sürdürür

ken, uluslararası 
hukuktan kaynak
lanan meşru savıfn- 
ma hakkını saklı tut
maktadır" dedi.
TSK’ya karşF zaman
laması ayarlanmış bir 
oyun oynanıyor 
.Konuşmasında, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin 
Anayasal rejimin 
korunması yönünden, 
"tüm anayasal organ 
ve'kurumlar gibi 
görevli ve taraftır" 
yorumunu yaptı.
Ilımlı İslam Türkiye 
için irticai bir mod
eldir. Türkiye'nin 
toprak bütünlüğüne 
yönelik tehditlere 
uzun süre seyirci 
kalamayacağını da 
kaydeden Sezer şun
ları söyledi: 
"İşin dikkat çekici 
yanı, Türkiye 
Cumhuriyeti rejimini 
ılımlı İslam'a 
dönüştürmek için, 
dış ve kimi iç odak
ların çıkar birliği 
yapmaları ve bunu 
demokratikleştirme 
adı altında gerçek
leştirmeye çalış
malarıdır. Dış güçler, 

dönüştürülmesini 
öngörmektedirler. 
Ilımlı İslam, Devlet'in 
sosyal, ekonomik, 
siyasal ve hukuksal 
düzeninin din kural
larından belli ölçüde , 
etkilenmesi anlamına 
gelmektedir. Bu 
niteliğiyle Ilımlı İslam 
modeli, İslam'ı kabul 
eden diğer" ülkeler 
için bir ilerleme sayıl? 
sa da, Türkiye 
Cumhuriyeti yönün
den büyük bir geriye 
gidiş, daha açık 
söylemiyle, "irticai" 
bir modeldir. Türkiye 
bölge için, ancak 
laik, demokratik 
hukuk devleti niteliği 
ile örnek oluştura
bilir; bu yöndeki 
deneyimlerini paylaş
maya hazırdır. Oysa 
bu odakların bilmesi

gereken üç önerrfli 
gerçek vardır: 
Birincisi, ister "ılım
lı", ister "köktenci" 
olsun, din devleti ile 
demokrasinin yan 
yana getirilmesi, 
tarihe ve bilime ters 
düşen bir yak
laşımdır. İkincisi, ılım
lı İslam'ın çok kısa 
sürede radikal 
İslam'a dönüşmesi 
kaçınılmazdır. 
Üçüncüsü de, 
Türkiye Devleti, 
rejim seçimini, 
Cumhuriyet'in kuru
luşuyla birlikte 84 yıl 
önce yapmıştır. Bu 
rejim, Atatürk ilke ve 
devrimler! ile Atatürk 
Ulusçuluğu'na bağlı, 
laik, demokratik, 
sosyal bir hukuk 
devleti temelinde 
biçimlenen aydınlan
mam ve çağdaş bir 
rejimdir " şeklinde 
konuştu.

Mudanya’da 
tarihi

eser operasyonu
Bursa'nın Mudanya 
llçesi'nde jandarma 
tarafından gerçek
leştirilen tarihi eser 
operasyonunda 
20 adet bronz sikke 
ve bir adet heykel 
ele geçirildi. 
İl Jandarma Alay 
Komutanlığı’ndan alı
nan bilgiye göre, bir 
istihbaratı değer
lendiren jandarma 
ekipleri, K.Ç 
idaresindeki.ticari 
plakalı aracı Dudaklı 

■I İL JANDARMA
» KOMUTANLIĞI

__BURSA

Köyü'nde durdurdu. 
Araçta mahkeme 
izniyle yapılan ara
mada 20 adet bronz 
sikke, bir adet beli 
kırık heykel ele 
geçirildi. Şahıs 
hakkında, "Kültür 
ve Tabiat Varlığı 
Kaçakçılığı" iddiasıy
la soruşturma evrakı 
hazırlandı.
Şüpheli K.Ç. tutuk
suz yargılanmak 
üzere seıfoest 
bırakıldı.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÖNLERİNİZ İÇİN...

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
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GEMLİK’TE BU STANDARTLARDA 
SALON OLMADIĞINI İDDİA EDİYORUZ!
Hut ıjı başınla işlfccilijiıi aldığım; hılej Wjo Tesisimde 
çok kısa surtde hafta sonucemijetleMKtle iıSO doluluk otînııa ulaştık, 

Gemlik'te yine bir ilki gerçekleştirerek, 
hafta sonu cemiyetleriniz için

KŞİN HYMINA12 M TAKSİT İMKANINI
yine biz sağlıyoruz.

Göstermiş olduğumuz başarıda emeği geçen 
başta Umurbey Belediye Başkam 

Sayın Fatih Mehmet Güler 
olmak üzere Umurbey ve Gemlik halkına, 

. Gemlik Körfez Gazetesi’ne, Malcan Ajans’a. 
katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

(Zj^rsin süreri
Ze/TİNdÜK TURİZİM SRN. TİC. 11D. ŞTİ.
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Uçakların hareketliliği dikkat çekiyor
. Büyükanıt'ın, "Sınır 
ötesi" açıklamasın
dan sonra Malatya ve 
Diyarbakır'da askeri 
hareketlilik yaşanıyor. 
Diyarbakır'da F-16'lar 
keşif uçuşları 
yaparken Malatya'da 
hedeflere bomba 
yağdırdı. 
MALATYA'DA 
TATBİKATI 
YOĞUNLAŞTIRAN 
UÇAKLAR HEDE
FLERE BOMBA 
YAĞDIRDI 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ın, 
"Sınır ötesine askeri 
harekat düzenlen
meli" açıklamasından 
sonra Malatya 
Erhaç Hava Üssü'nde 
hareketlilik yaşandı. 
Malatya'daki Erhaç 
7'nci Ana Jet 
Üssü'nden kalkan 
uçaklar, Malatya'nın

Battalgazi İlçesi 
Boran Köyü'ndeki 
atış alanındaki 
tatbikatını yoğun
laştırdı. Tatbikat- 
alanına bombaları 
bırakan uçakların 
yoğun hareketliliği 
dikkat çekti.
5 uçağın katıldığı tat
bikatta alçak iniş 
yapılıp, tatbikat alanı
na bombalar bırakıldı. 
Bomba biralın

pist alanında 
bırakılan bombanın 
dumanı çıkarken, 
uçakların öğleden 
önceki yoğunluğu 
dikkat çekti. 
DİYARBAKIR'DA 
F-16'LARDAN KEŞİF 
UÇUŞU 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'ne bağlı sınır 
illerine yönelik askeri 
sevkıyatlar sürerken, 
Diyarbakır

2. Taktik Hava 
Kuvvet 
Komutanlığından 
kalkan F-16 savaş 
uçaklârı, sınır boyun
ca keşif uçuşu yaptık
tan sonra 
Diyarbakır'a dönaü. 
Sabah erken saatler
den itibaren 
Diyarbakır'da uçuş 
trafiği arttı. Türk Hava 
Kuvvetleri'ne ait F-16 
savaş uçakları, 
Diyarbakır'dan 
havalanarak bölgede 
keşif uçuşu yaptı.
11 adet F-16 savaş 
uçağının kalktığı 
kentte, uçaklar 2 
saatlik uçuşun ardın
dan üslerine geri 
döndü. Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ın 
dünkü basın toplan
tısının ardından keşif 
uçuşlarının yoğun
laştığı gözlendi.

Kayıt dışına balyoz
Kayıt dışı ekonomiyle 
mücadelede 2006 yılı 
Milat oldu.
Kayıtdışılığın üzerine ' 
adeta balyoz gibi inen 
Maliye Bakanlığı, 
sadece son bir 
yılda yaptığı vergi 
incelemeleri sonucun
da 47 milyar YTL'lik 
matrah farkı tespit 
etti. Maliye Bakanlığı, 
son 4 yılda kayıtdışı 
ekonomiye en büyük 
darbeyi 2006 yılı 
içinde vurdu. 
Seferberlik ilan eden 
Bakanlık, 108 Maliye 
Müfettişi, 288 Hesap 
Uzmanı, 326 Gelirler 
Kontrolü ve 2 bin 675 
Vergi Denetmeni'nden 
oluşan 3 bin 397 kişi
lik denetim person
eliyle, son bir yıl 
içinde 75 bin 911 adet 
vergi incelemesi 
yaptı. Vergi 
incelemeleri sonucun
da 44 milyar YTL 
matrah incelenirken, 
yaklaşık 47 milyar 
YTL matrah farkı 
bulundu. Düzenlenen 
vergi inceleme rapor
larının büyük bir 
bölümü yargıya intikal 
etmeden uzlaşma ile

sonuçlandı ve gelir 
tahsilatına dönüştü. 
Maliye Bakanlığı, yine 
aynı personelle 2003- 
2005 döneminde 166 
bin 32 adet vergi 
incelemesi yaparken, 
incelenen 39 milyar 
235 milyon matraha 
karşılık toplam 
32 milyar 943 milyon 
matrah farkı buldu. 
Bir başka deyişle 
bakanlık, 3 yılda 
kayıt dışına itildiği 
tespit edilen miktarın 
yaklaşık yarısından 
fazlasını sadece 
2006 yılı içinde kayıt 
altına aldı. Maliye 
Bakanlığı denetim 
personeli içinde en 
fazla incelemeyi ise 
vergi denetmenleri 
gerçekleştiriyor.

Sağlık raporu almak kolaylaşıyor
Kurul raporu yerine, 
sadece sağlık raporu 
istenerek, vatandaşlara 
kolaylık sağlanacak. 
Böylece, resmi ya da 
özel sağlık raporu 
ayrımına da son verile
cek. Sağlık kurulu ile 
resmi sağlık kurulu 
raporlarının sağlık 
raporuna 
dönüştürülmesini 
öngören kanun 
tasarısı, TBMM 
Başkanlığına sunuldu. 
Bazı Kanunların Sağlık 
Kurulu Raporlarına 
İlişkin Hükümlerinde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısına 
göre, Devlet Memurları 
Kanunu, Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu, 
Sosyal Sigortalar 
Kanunu, Emekli 
Sandığı Kanunu ile 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda yer alan 
"sağlık kurulu raporu" 
ile "resmi sağlık kurulu 
raporu" ibareleri, 
"sağlık raporu" olarak 
değiştiriliyor.

«

*

j
s

L

nm 'ÖZALP EMLAK7AN |
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 Mahal leşi ’n de 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 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 D:4 Sadık Fatma Apt M IH 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, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA 

Madde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

€L€MAN ARANIYOR

J 
I 
i

I

I
KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
aldığım 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Vural KARA

Firmamızda çalışacak 
Askerliğini yapmış, 

30 yaşını aşmamış, ehliyeti olan
BR Y PAZARLAMA

CUMANI ARANIYOR. 
BARIŞ TİCARET-Barış BABÜR 
Orhangazi Cad. No:161 - GEMLİK

TEL: 51431 68
GSM: 0.533 301 47 74

ELEMAN ARANIYOR
Büyük bir Kozmetik firması 
adına Gemlik'te çalışacak 

25-30 yaşları arasında 
BAYAN PAZAALAMA 
CLCMANI AAANIYOA 

Müracaat Tel
0532 472 52 64 (Murat Bey)
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Petrol fiyatları 
yükseldi

ABD'de seyahat 
sezonu yaklaşırken 
benzin stoklarının 
azalmasıyla ulus*- 
lararası piyasalarda 
petrolün varil fiyatı 
yükseldi.
Londra piyasasında 
Brent petrolünün 
varil fiyatı düne göre 
65 sent artıp 69,77 
dolara, ABD hafif 
petrolünün varil fiy
atı da 63 sent artıp 
64,48 dolara çıktı.

Petrolün varil 
fiyatının Ocak ayın
da indiği bu yılki en 
düşük düzeyi olan 
49,90 dolara göre 
yüzde 29 artışa tek
abül eden bugünkü 
düzeyine çıkmasın
da, Batılı ülkeler ile 
Iran arasında bu 
ülkenin nükleer pro
gramı yüzünden 
yaşanan gerginliğin 
de önemli payı 
bulunuyor.

11 ıııı 111111 ijmi

■Hu »MI
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÜCRETSİZ M HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY Eî
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSMjj0:536l2220712

‘Gemlik Körfez’ internette
www.geirilikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARAMIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFÖR ve BAYAN TEZGAHTAR 

ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ
Tel: 514 78 77

ELEMANARANİYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
RAMLI ZEYTİNLERİ 

Müracaat Tel:
0.535 354 19 95

SATILIK DEVRE MflLKİ
İHLASARMUTLUTATİLKÖYO’NDE 
16-30 MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR
GSM: 0 533 340 41 41
KİRALIK ARAÇ

GlİNLIİK veya AYLIK 
ARAÇ İHTİYACIMIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIM.
A1İÖZDEMİR Mikail ÖZDEIHİR 

0.542 422 53» 0.539 491 89 60

http://www.geirilikkorfezgazetesi.com
mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Gemlikspor maddi destek arıyor
Gemlik'in

yaşanıyor.

iğlerde haftanın programı

tek takımı olan 
Gemlikspor’da 
maddi sıkıntı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret eden 
Gemlikspor Başkanı 
Faruk Güzel ile 
antrenör Bedrettin 
Uçaner maddi 
destek istediler. 
Futbolcularında 
bulunduğu ziyarette 
konuşan Kulüp 
Başkanı Faruk Güzel, 
topçulara para

Mini» IMe
Barcelona'da forma 
giyen Brezilyalı yıldız 
futbolcu Ronal-din- 
ho'nun geçirdiği anjin 
hastalığı sonrası fizik 
kondisyonunu 
geliştirmek için tek 
başına çalışacağı ve 
2 hafta maçlara çık
mayacağı açıklandı... 
Ronaldinho tedavide 
FC Barcelona 
Kulübü'nden verilen 
bilgide, bu hafta ligde 
oynanacak Mallorca 
maçı ve gelecek hafta 
çarşamba günü Kral 

veremediklerini 
söyledi.
Göreve geldiğinden 
bu yana kulübe 
22 bin YTL 
harcadığını söyleyen 
Faruk Güzel, 
"Bütün maddi yük 
bana yükleniyor. 
Yönetim kurulu 
üyeleri ortada 
yok. Atıp tutanlar 
Gemlikspor'un ne

Kupası'nda Getafe ile 
yapılacak maçta 
Ronaldinho'nun 
forma giymeyeceği 
belirtildi.
Brezilyalı futbolcu
nun geçirdiği hastalık 
sonrası antibiyotik 
tedavisine devam 
ettiği ve takımdan 
ayrı olarak spor salo
nunda tek başına 
fizik kondisyon 
çalışacağı yönünde 
resmi açıklama yapıl
sa da Ispanyol basını 
buna pek ikna

durumda olduğunu 
hiç sormuyorlar'' 
dedi.
Birinci amatör 
kümede mücadele 
ettikleri grupta 
şampiyonluk 
hedeflediklerini ve 
başarılı olacaklarını 
söyleyen futbolcular
da destek alamadık
ları için morallerinin 
bozuk olduğunu öne 

olmadı- AS gazetesi, 
Ronaldinho'nun bu 
sezon 179 antren
mandan 98'ine çıkıp 
81'ine katılmadığını 
hatırlatarak, anjin 
olduğu haberlerinin 
de gerçek olmadığını 
savundu.
Ronaldinho'nun

sürerek takıma sahip 
çıkılması gerektiğini 
savundular.
Önümüzdeki 
hafta içinde sanayi 
kuruluşları yönetici
leri ile görüşeceğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, Gemlikspor'a 
maddi destek 
sağlamak için 
çalışacağı sözünü 
verdi.

Barça kulübü başkanı 
Joan Laporta ile 
arasında sorun 
olduğunu yazan AS, 
yıldız futbolcunun - 
gelecek sezon 
İtalya'nın AC Milan 
takımına gitme ihti
malini yüksek 
gösterdi.

Futbol heyeanı hafta 
sonunda oynanacak 
olan maçlarla devam 
ediyor. Süper Lig, 
Lig A, Yükselme 
Grubu ve Klasman 
Grubunda haftanın 
maç programı 
şöyle...
Futbolda Turkcell 
Süper Lig'e 28? hafta 
maçlarıyla devam 
edilirken, Türk 
Telekom Lig A'da 
29. hafta, Lig B 
Yükselme Grubu'nda 
14. hafta, Lig B 
1, 2 ve 3. klasman 
gruplarında da 10. 
hafta karşılaşmaları 
yapılacak. Futbol 
Federasyonu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Turkcell Süper 
Lig, Türk Telekom 
Lig A ve Lig B'de 
haftanın programı 
şöyle:
TÜRK TELEKOM 
LİG A
Bugün 
13.00 Orduspor- 
Gençlerbirliği 
OFTAŞ Spor 
(19 Eylül) 
15 Nisan Pazar: 
14.30 Istanbulspor- 
Diyarbakırspor 
(Bahçelievler İl Özel 
İdare)
14.30 Akçaabat 
Sebatspor- 
Kasımpaşa 
(Akçaabat Fatih) 
14.30 Eskişehirspor- 
Samsunspor 
(Eskişehir Atatürk) 
14.30 Mardinspor- 
Kocaelispor
(21 Kasım) 
14.30 Uşakspor- 
Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediyespor 
(1 Eylül)
13.00 İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor- 
Elazığspor (Atatürk 
Olimpiyat).
14.30 Türk 
Telekomspor-Altay 
(Türk Telekom)
16 Nisan Pazartesi: 
20.00 Karşıyaka- 
Malatyaspor 
(Alsancak)

LİG B YÜKSELME 
GRUBU
15 Nisan Pazar:
14.30 Şanlıurfaspor- 
Boluspor (11 .Nisan)
14.30 Kırıkkalespor- 
Sarıyer (Fikret 
Karabudak)
14.30 Arsinspor- 
Adana Demirspor 
(Arsin İlçe)
14.30 Kartalspor- 
Tarsus Idmanyurdu 
(Kartal)
14.30 Alanyaspor- 
Küçükköyspor (Milli 
Egemenlik)
LİG B 1. KLASMAN 
GRUBU
15 Nisan Pazar:
14.30 Etimesgut 
Şekerspor-Fatih 
Karagümrük (OSTİM) 
14.30 inegölspor- 
Dardanelspor (İnegöl 
Şehir)
14.30 Yalovaspor- 
Güngören 
Belediyespor (Yalova 
Atatürk).
14.30 Eyüpspor- 
OYAK Renault 
(Eyüp)
LİG B 2. KLASMAN 
GRUBU
15 Nisan Pazar:
14.30 Fethiyespor- 
Mersin Idmanyurdu 
(Fethiye İlçe)
14.30 Muğlaspor- 
Bucaspor (Muğla 
Atatürk)
14.30 Izmirspor- 
Marmaris 
Belediyespor 
(Alsancak)
14.30 Turgutluspor- 
Nazilli Belediyespor 
(7 Eylül)
LİG B 3. KLASMAN 
GRUBU
15 Nisan Pazar:
14.30 Kardömir
Karabükspor-Darıca 
Gençlerbirliği (Dr. 
Necmettin Şeyhoğlu) 
14.30
Zeytinburnuspor- 
Pendikspor 
(Zeytinburnu)
14.30 Gebzespor- 
Keçiörengücü 
(Gebze İlçe)
14.30 İstanbul 
Maltepespör-Çankırı, 
Belediyespor 
(Maltepe)

GEM1JK SİNEMA GONİjJÖÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
POLİS 
KÜÇÜK KIYAMET 
KİRLİ SIRLAR 
TUTKU SİNEMASI

Seanslar
16.00-20.30
12.00- 14.00-18.15
14.00 ■ 17.00 ■ 20.1Ş (Rezervasyon Tel: 513 33 21)

ROCKY BALBOA SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 • 20.30 (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
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Yorgunluk hastalık 
belirtisi olabilir

Kadın tiryakiler artıyor
İlkbahar aylarında 
artan yorgunluğun 
birçok hastalığın 
belirtisi olabileceği 
bildirildi, 
özellikle bahar 
aylarında birçok 
insanın yorgunluk
tan yakındığını 
belirten Halk Sağlığı 
ve İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. M. Emin 
Dinççağ, yorgun
luğun bahar yorgun
luğu diyerek 
geçiştirilmemesi 
gerektiğini söyledi. 
Her yorgunluğun 
bahar yorgunluğuna 
bağlı masum bir 
yorgunluk olmadığını 
belirten Dr. Dinççağ, 
"Bu durumda çok 
dikkatli olunmalıdır. 
Çünkü yorgunluk 
şikayeti aslında bir 
çok hastalığın 
belirtisi olabilir. 
Bahar yorgunluğu 
diyebilmek için 
hekimin hastayı 
muayene eoip, diğer 
hastalıkların olup 
olmadığını ayırması 
gerekir. Yorgunluk 
belirtileri en çok kan
sızlık (anemi), şeker 
hastalığı (diyabet), 
hepatit (sarılık), bazı 
enfeksiyon hastalık
larında, tüberküloz ve 
bazı psikolojik bozuk
luklarda olabilir.

Birçok hastalığın bir 
belirtisi olabilen 
kansızlık, aslında 
bir çok hastalığın ön 
belirtisidir. Kronik bir 
kan kaybının sonucu 
ortaya çıkabilir. 
Hepatitte yorgunluk 
önemli bir belirti 
olarak kendini 
gösterebilir" dedi. 
Uzun süren yorgun
luk belirtileri olan 
hastaların, hekim 
kontrolünden 
geçmeleri gerektiğini 
ifade eden Dinççağ, 
"Yorgunluk belirtisi 
olanlarda gerekli 
tetkik ve tahliller 
yaptırılmalı.
Çoğu kez bahar 
yorgunluğu deyip 
geçtiğimizde çok 

önemli bir hastalığı 
gözden kaçırmış ola
biliriz. Yorgunluk 
nedeni ortaya 
koyulduktan sonra 
bahar yorgunluğu , 
olduğu ortaya çıkar 
ise bu yorgunluğu 
yenmek için bol sıvı 
alınmalı. Taze sebze 
ve meyve ağırlıklı 
beslenilmeli. Egzersiz 
yapılmalı.
Antioksidanlar alın
malı. Sigara bırakıl
malı. Uyku düzenine 
dikkat edilmeli. Stres . 
ile başa çıkma yollan 
denenmeli.
Kahvehane, 
kıraathane gibi 
duman altı mekandan 
açık havaya çıkıl-, 
malıdır" diye konuştu.

Ülkemizde artık 
18 yaşından sonra 
kadınların yüzde 25'i, 
erkeklerin ise yüzde 
66'dan fazlası sigara 
içiyor.
Türk Kulak Burun 
Boğaz ve Baş Boyun 
Cerrahisi Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Nermin Başârer, 
akciğer ve gırtlak 
kanserlerinin yüzde 
90'ının sigara 
içmemekle 
önlenebileceğini 
bildirdi, Başârer, yap
tığı yazılı açıklamada, 
sigaranın, başta 
akciğer ve gırtlak 
kanseri olmak üzere 
"boyun, mide, 
pankreas, mesane ve 
uterus boyun kısmı 
kanserleri, kalp 
damar hastalıkları, 
beyin kanaması, kro
nik tıkayıcı akciğer 
hastalığı, astım, 
amfizem, gastrit, 
reflü, erken doğum, 
erken bebek ölümü, 
erken menopoz, 
erken yaşlanma" gibi 
bir çok hastalık ve 
soruna neden ola
bildiğini hatırlattı. 
Kulak burun boğaz 
hastalıklarında

I kanser ve kanser - 
dışı, sinüzit, farenjit, 
reflü, horlama gibi 
hastalıklarda en 
büyük etkenlerden 
birinin sigara 
olduğunu vurgulayan 
Başarer, alkol 
aliminin, sigaranın 

zararlı etkilerini 
körüklediğini, özellik
le ağız boşluğu ve 
yutak kanserli hasta
larda bu iki etkeni 
birlikte saptandığını ■ 
dile getirdi.
-GIRTLAK KANSERİ 
BİRİNCİ SIRADA 
Prof. Dr. Başarer, 
İstanbul Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz 
Ana Bilim Dalı'nda 
son 5 yılda cerrahi 
tedavi uyguladıkları 
453 vakalık seride, 
hastaların yüzde 
16'sını kadın, yüzde 
84'ünü de erkek 
hastaların oluştur
duğunu belirterek, bu 
tedâviler içinde gırt
lak kanserinin 293 
vaka ile birinci sırada 
yer aldığını ve bu 
hastaların yüzde 
100’ûnün uzun yıllar 
sigara içen kişilerden 
oluştuğunu bildirdi. 
Ağız boşluğu 
kanserinin 143 vaka 
ile ikinci sırada yer 
aldığını ve bu hasta

larda sigara ile birlik
te alkol alımına sık
lıkla rastlandığını 
ifade eden Başarer, 
453 vakalık serinin 
tümünde yüzde 
90'dan fazla oranda 
sigaranın birinci 
etken olarak 
görüldüğünü kaydet
ti. Söz konusu hasta
larda kansere rast
lanma sıklığında, bir
inci sırayı' 50-60 yaş 
arasının, ikinci sırayı 
60-70 yaş ve üçüncü 
sırayı da 40-50 yaş 
arasının aldığını vur
gulayan Nermin 
Başarer, "Akciğer ve 
gırtlak kanserlerinin 
yüzde 9O'ı sigara 
içmemekle 
önlenebilir" değer
lendirmesinde bulun
du. Başarer, 
sigaranın özellikle 
insan organizmasının 
tümüne zarar verdiği, 
hayat kalitesini boz
duğu, erken ölümlere 
neden olduğunu 
kaydetti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

tfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5I4 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74'
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 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. $1310 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 51310 51

C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 5İ3 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

•' ■ . • OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)Ft?! 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
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

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. 51345 21-122 
Su işlet 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

E TAKSİLER

Körfez Taksi .51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

14 Nisan 2007 Cumartesi 
AHSEN ECZANESİ 
15 Nisan 2007 Pazar 

İNCİ ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2723 

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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Dünya Belediye Başkanla» İstanbul’da buluştu

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALİYET . 
GÖSTEREN FİRMAMIZIN GEMLİK ŞUBELERİNDE 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE 
TAKIM ARKADAŞLARI ARANMAKTADIR. .

VETERİNER HEKİM
- Gemlik ilçesinde ikamet eden
- Tercihen yöneticilik tecrübesi olan
- 35 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

REYON GÖREVLİSİ
- Tercihen Lise mezunu
- Deneyimli, Deneyimsiz
- 30 yaşını aşmamış BAY PERSONEL

ŞARKÜTERİ GÖREVLİSİ
- Tercihen Lise mezunu

• - Deneyimli, Deneyimsiz
- 30 yaşını aşmamış BAY PERSONEL
Adayların 1 adet fotoğraflarla birlikte Gemlik 

Şubelerimize şahsen başvurmaları rica olunur. 
ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

www.saypa.com.tr

Dünya Belediye 
Başkanları Zirvesi, 40 
ülkeden 91 kentin 
belediye başkam ve 
temsilcisinin 
katılımıyla İstanbul'da 
başladı.
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, bu yıl 
4.'sü düzenlenen zir
venin kentler arası 
ilişkilerini geliştirerek, 
dolayısıyla dünya 
barışına katkıda 
bulunduğunu söyledi. 
Topbaş, şehirler 
diplomasisi ve 
medeniyet konularının 
ele alındığı zirvenin 3 
büyük imparatorluğa 
başkentlik yapan 
İstanbul'da düzenlen
mesinin organizasy
ona ayrı bir değer 
kattığını belirterek, 

"İstanbul, dünyâda 
çok kültürlülüğün 
yaşandığı birkaç 
şehirden biridir.
Yerel yönetimin dünya 
barışındaki önemi 
Topbaş'ın açılış 
konuşmasının ardın
dan yapılan ilk oturu
ma konuşmacı olarak 
katılan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, yerel 
demokratikleşme 
gayretleri olmadan 
sağlanan barışın

kalıcı olamayacağının 
altını çizerek, zirvenin 
bu yöndeki çabalara 
katkıda bulunacağını 
söyledi. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
medeniyetler ittifakı 
gibi bu zirvenin de 
fikir sahibi olduğu 
vurgulayan Şahin, 
katılımcılara 
Bursa'ijın tarihsel 
geçmişi hakkında kısa 
bir bilgi Verirken, 
"Kurulduğu günden 
bu yana sayısız 
medeniyetlere ev 
sahipliği yapan bir 
kenti yönetiyor olmak 
bana ve ekibime ayrı 
bir sorumluluk yük
lüyor. Bizde sorumlu
luğumuzun gereği 
olarak sadece halkın 
fiziksel, sosyal. 
ihtiyaçlarının karşıla
manın yanı sıra asır
lardır medeniyetlere 
beşiklik yapmış olan' 

kenti yönetirken, hem 
içeride halk arasında
ki adaletsizliği gider
meye, hem de dünya 
şehirlerinin toplumsal 
birlikteliği, demokrasi 
ve uluslararası işbir
liğine katkıda bulun
maya çalışıyoruz. 
Çünkü yerel yönetim
ler artık sadece klasik 
belediyecilik hizmet
lerinin verildiği birim
ler olmaktan çıktı, 
toplumlârın geleceğini 
belirleyen ve şekil
lendiren kurumlar 
haline geldi. Bugün 
yerel demokratik
leşme çabaları 
olmadan sağlanan ' 
barışın kalıcı 
olmadığını birçok 
örneği ile birlikte 
yaşıyoruz. Çünkü 
savaş her şeyden ‘ 
önce insanları ve 
kentleri vuruyor" 
diye konuştu.

UMURBEY BEİEDİYE DÜĞÜN SAİDNIARI 
GEMİİK'TE BİR İIKİ GERÇEKİEŞTİRİYOR.

I ç/unımuşMEVira
I tuuiisıuuımi

İv mp

I^PMNIU
I ^Fmtnopoın

SîMLİrE E Jİ BENZERİ OLMAYAN SM KİŞİLİK BALO SALONU «e 

«KİŞİLİKTERASSAIONUİLETANINMIŞENBÜYÛKOTELLERDEKİ
I I I

leHİZMEÎHMUİE^NMl

HAFTAİÇİCEMİYElLERİNİZİÇİNPEŞİNFİYATIId 
KREDİKARTINA12AYTAKSİTİMKANI

eoo KİŞİLİK (MİySMımB

YTL

2.5ÇXp YIL

HARA SONU

YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA İÇİ

YERİNE 2.000.00 YTL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 
AYRICA

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR. |

^Safirsin süren
İnşaat - Zeytincilik Ltd. Ştl.

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97 

www.suren.com.tr

http://www.saypa.com.tr
http://www.suren.com.tr


RURSR'VR GİTM€NİZ€ G€R€K KALMADI
HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ 
Bilgisayar ile benzin 
ve LPG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar
tarafından istasyonumuzda Yalova Yolu Özdilek karşısı 

yapılmaya başladı Tel : 513 14 25 GEMLİK

Belediye otobüsüne

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
16 Nisan 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

çarpan araçta 
2 kişi ağır yaralandı 
Yolcu indirmek için durağa yanaşan 
özel halk otobüsüne çarpan hususi 
otomobil hurdaya döndü. Kazada 
2 kişi ağır yaralandı.

21 Nisan 2007 günü Bursa'ya gelecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gemlik’e de gelerek spor salonunu açması bekleniyor.

Kapalı Spor Salonu açılıyor
İri GÜLER
_guler@hotmail.com

Güne Baku
25 Binlik plân hakkında (2)

Büyükşehir Belediyesi’nin görüşerek kabul 
ettiği 25 binlik Nazım imar Planlarında ilçenin 
nüfus, sanayi, ulaşım, turizm açısından gelişme
si dikkate alınmış..

Ama bu plan, kısa biri süre içinde yağ
malanan Gemlik Bursa karayolu kenarlarındaki 
güzelim zeytinlikler yerine konan kereste ve, 
hurda depolarını yasal hale getirecektir.

Gerhlik’in sânayi gelişmesi Serbest Bölge 
çevresiyle sınırlı kalması ğerekirken, birinci sınıf 
tarım arazileri, son'yıllarda devletini resmi 
kurumlarının gözünün içine baka baka yağma
landı. .

Plan bununla da kalmayıp, Küçük Sanayi 
Bölgesi karşı çevresine de yeni düzenlemeler 
getirdi mi birlikte göreceğiz.

Çünkü, konut alanı olan bu bölgeler de depo
lama tesisleri için yağmalanmaya başlandı.

Bizde planlar herkesin çıkarına göre yaptığı 
yasadışılığı, yasal hale getirmeye yarıyor.

Fay hattına yakın olan Sunğipek Fabrikası'nın 
karşı taraflarının imara açılması ne demeli.

Hem karayolunun dışında kalan bir alan, hem 
fay hattına 500 metre uzaklıkta..

Daha öncede yazdım.,Buralarda kimlerin yer
leri var. Tek tek bulup çıkaracağız.

Vatandaş bilsin.. .
Gemlik’in deniz yolu trafiğinden sonra hava 

yolu trafiğine açılması görüş olarak mantıklı 
gelebilir ama bu sorunu Bursa daha halledeme
di. Askeri Hara’nın havalahı yapılması istemine 
askerler onay vermiyor.

Demiryolu ise gerekli bir olgudur.
Planlar gelsin, yetkililer konuşşun, söylene 

| cek daha çok şey çıkacağını sanıyorum.

1994 yılında 
temelleri atılan Gemlik 
Kapalı Spor Salonu 
nihayet açılıyor. 
Önümüzdeki hafta 
sonunda açılacak olan 
Kapalı Spor Salonu 
.nu’nun açılışını 
21 Nisan 2007 günü 
Türkiye’nin en 
büyük feribotu olan 
Osmangazi Feribotu 
ile Bursa’ya gelecek 
olan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 
yapması için çaba 
gösterildiği öğrenildi.

Haberi sayfa

Yüzbinler Cumhuriyet için yürüdü
Ankara'da cumartesi günü düzenlenen 
Cumhuriyet Mitingi’nde "Cumhuriyete 
sahip çıkılsın" mesajı verildi. Tandoğan 
Meydanı'ndaki mitingin ardından 
Anıtkabir özel günlerinden birini daha 
yaşadı. Miting, olaysız sona erdi. 
Ankara'da yapılan Cumhuriyet mitingi 
sonrası Anıtkabir tarihi bir gün yaşadı. 
Genelkurmay Başkanlığı, Anıtkabir'i 
gün içinde 370 bin kişinin ziyaret 
ettiğini açıkladı. Haberi sayfa 5’de

Marmara 
DenizPnde 
deprem

Marmara Denizi'nde 
dün sabah saatlerinde 
hafif şiddette bir dep 
rem meydana geldi. 
Boğaziçi Üniversitesi

Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nden alınan 
bilgiye göre, dün 
sabah saat 03.52

sıralarında, merkez 
üssü Marmara Denizi, 
derinliği 8.3 kilometre 
olan 3.0 büyüklüğünde 
bir deprem kaydedildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:_guler@hotmail.com
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Belediye otobüsüne çarpan 
araçta 2 kişi ağır yaralandı.Cumhuriyet

Türkiye'yi karanlıklara boğan MC ikti
darlarını anımsıyor musunuz?

Benim belleğimden hiç çıkmıyor..
Dün yine geçmişe doğru bir yolculuk 

yaptım..
Ankara'da Tandoğan Meydam'nda..
Bir milyonu aşkın insanı Ankara'da bir 

araya getiren nedeni düşündüm.
Tehlikeye giren Cumhuriyet..
Süreç ne zaman başladı...
AKP iktidara nasıl ve neden geldi..
1977 seçimlerine doğru gelişen olaylar 

bir film şeridi gibi geçti gözümün önün
den..

MC..;
Kan, gözyaşı, utanç. ..
Ve CHP'nin Türkiye'ye aydınlıklar vade

den mitingleri t .
Yine Tandoğan Meydam'nda..
İnsan seli...
Karanlığı tarihin derinliklerine gömmek 

isteyen inançlı insanlar..
Yürekli söylemler..
Aradan dolu dolu 30 yıl geçti..
Dün yine Ankara'da Tandoğan 

Meydanı'ndaydım..
30 yıl önceki gibi...
18 yaşındaki genç insanın taşıdığı 

kararlılıkla, inançla, heyecanla, coşkuyla...
Cumhuriyetin değerlerine sahip çık

mak..
Atatürk ilkelerinin sorumluluğunu taşı

mak...
Laikliği yaşam biçimiyle 

özdeşleştirmek...
Gemlik'ten birlikte gittiğimiz 200 yürekli 

insanla birlikte..
7 yaşındaki çocuklarla 70 yaşındaki 

erişkinler..
Aynı heyecan...
Aynı coşku...
İlk mola yeri...
Bozöyük'de gördüğüm manzara...
İkinci mola yeri...
Sivrihisar'da karşılaştığım coşku...
Otobüsler dolusu insanın sel gibi

Ankara'ya akışı..
Barajlar taştı..
Bentler yıkıldı...
Hele Ankara'ya giriş...
Türkiye'nin dört bir yanından gelen 

umut dolu insanları taşıyan otobüslerin 
çıkardığı gümbürtüler..

Cumhuriyet insanının Cumhuriyet'e 
olan güvencini haykırıyordu..

Dün Ankara’da edindiğim en önemli 
duygu...

Türkiye'nin aydınlık insanları..
4O'h yıllardan bu yana yaşana gelen 

sözde milliyetçilerin yarattığı olumsuzluk
lara rağmen..

Karşı devrimcilerin akil almaz ayak 
oyunlarına rağmen..

ABD'ye, AB'ye rağmen..
Soroz'a rağmen..
Cumhuriyet'in arkasında kale gibi

duruyorlar..
Emeklerini esirgemiyorlar..
Yarın...
Bu mitinge destek vermeyenler...
Tarihsel sorumluluğunuzu yerine 

getirmediğiniz için çocuklarınıza hesap 
veremeyeceksiniz..

Vicdanlarınıza mahkum olacaksınız..

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kumla rampasındaki 
otobüs durağında 
meydana gelen 
kazada, yolcu 
indirmek için durağa 
yanaşan Tahsin

I

Cumhurbaşkanlığı seçim siteti bııcıiin haşlıyor
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi için adaylık 
başvuru süreci 
bugün başlıyor. 
Anayasa'nın 102'nci 
maddesine göre 
Meclis, bugün 
başlayacak ve on 
gün sürecek adaylık 
başvuru süresinden 
sonraki 20 günde 
oylama takvimi 
belirleyecek. 
Anayasa'nın 101'inci 
maddesine göre 
meclis dışından aday 
olacaklar için Meclis 
üye tamsayısının en 
az beşte birinin 
(110 milletvekili) 
imzası gerekiyor. 
25 Nisan saat 
00.00'da bitecek 
aday başvuru süre 
cinden sonra Meclis 
Başkanlık Divanı, 
seçim takvimini 
belirleyecek.
Seçilecek Cumhurbaş 
kanı da 16 Mayıs 
tarihinde Meclis'te 
yemin ederek göreve 
başlayacak. İktidar 
partisi AKP, adayını 
18 Nisan'da toplan
ması beklenen 
Merkez Karar Yönetim 
Kürulu toplantısında 
belirleyecek.
ADAYLIK 
BAŞVURULARI 
16-25 NİSAN 
ARASINDA 
YAPILACAK 
Türkiye'nin 11. ? 
cumhurbaşkanının 
seçilmesine ilişkin

* süreç bugün başlıyor. 
16 Nisan'dan 
25 Nisan Çarşamba 
günü saat 24.00'e 
kadar Cumhurbaş 
kanlığına aday 
olunabilecek veya 
aday gösterilebilecek. 
Kalan 20 gün 
içinde ise seçimler 

‘Durmuş idaresindeki* 
16 ZT 505 özel 
halk otobüsüne 
çarpan Süleyman 
Doğan'ın kullandığı 
34 DV 0985 plakalı 
hususi otomobil 
hurdaya döndü.

yapılacak.
TURLARI
DANIŞMA KURULU 
BELİRLEYECEK 
Cumhurbaşkanlığı 
adaylık başvurusu 
25 Nisan saat 
24.00'de sona erecek. 
26 Nisan'da, 
TBMM Danışma 
Kurulu, Meclis 
Başkanı Bülent 
Arınç'ın başkanlığın
da toplanarak, seçim 
turlarının hangi gün
lerde yapılacağını 
belirleyecek.
En az 3'er gün arayla 
yapılacak oylamaların 
ilk iki turunda, üye 
tam sayısının üçte iki 
çoğunluğunun (367) 
oyu sağlanamazsa 3. 
tur oylamaya geçile
cek ve 3. turda üye 
tam sayısının salt 
çoğunluğunu (276) 
sağlayan aday, 
cumhurbaşkanı 
seçilmiş olacak.
Bu turda üye tam 
sayısının salt çoğun
luğu sağlanamadığı 
takdirde, 3. turda en 

Sürücü Süleyman * 
Doğan (27) ve 
yanında bulunan 
İbrahim Maraş (18) 
ağır yaralandı. 
Çevrede bulunan 
vatandaşlar 
tarafından 

çok oyu alan iki aday 
arasında 4. tur yapıla
cak. Bu oylamada da 
cumhurbaşkanının 
seçilebilmesi için 
gerekli olan 276 oy 
sağlanamazsa TBMM 
seçimleri yenilenecek. 
MECLİS DIŞINDAN 
ADAY GÖSTERİLMESİ 
Anayasa'nın 101'inci 
maddesine göre;
Cumhurbaşkanlığına 
TBMM üyeleri 
dışından aday 
gösterilebilmesi 
halinde ise, Meclis 
üye tam sayısının en 
az beşte birinin 
(110 milletvekili) 
yazılı önerisiyle 
gerçekleşebilecek. 
OZAL, DEMİREL - 
VE SEZER 
3. TURDA SEÇİLDİ 
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin 8. Cumhurbaş 
kanı Turgut Özal, 
9 Kasım 1989'da 
Cumhurbaşkanı 
seçildi. TBMM'de 
yapılan 3. tur oylama 
sonucunda 
Cumhurbaşkanlığına 

otomobilden 
çıkarılan yaralılar 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

seçilen Özal. 
oylamaya katılan 
285 milletvekilinden 
263'ünün oyunu aldı. 
Özal'ın adaylığına 
karşı çıkan SHP 
ve DYP, oturuma' 
katılmadı.
SÜLEYMAN DEMİREL 
9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel, 
16 Mayıs 1993'te 
Cumhurbaşkanı 
seçildi. Oylamaya 
katılan 431 millet 
vekilinden 244'ünün 
oyunu alan Demirel, 
3. tur oylamada 
Cumhurbaşkanı 
seçildi.
AHMET NECDET 
SEZER 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin
10. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
TBMM'de yapılan 
3. turda, oylamaya 
katılan 533 
milletvekilinden 
330'unun oyunu 
alarak 16 Mayıs 
2000'de görevine 
başladı.

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



J6JNisan 2007 Pazartesi HABER Sayfa 3

21 Nisan 2007 günü Bursa’ya gelecek olan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Gemlik’e de gelerek spor salonunu açması bekleniyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Temel kazıkları 
1994 yılında çakılan 
ancak son 4 yılda 
yapımı tamamlanan 
Gemlik Kapalı 
Spor Salonu 
önümüzdeki hafta 
sonunda açılacak. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
programında 
olmamasına rağmen 
Gemlik'e getirilerek 
açılışın yapılması 
bekleniyor. 
21 Nisan 2007 
Cumartesi günü 
İstanbul'dan bineceği 
dünyanın ikinci 
büyük, Türkiye'nin 
en büyük feribotu 
olan Osmangazi 
feribotu ile Güzelyah 
Beldesinde yapılan 
İskeleye gelecek 
olan Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan buradan 
helikopter ile tamamı 
yandıktan sonra 
yeniden yapılan 
Karaköy'e gidecek. 
Bursa'da Medikal 
Hastanesi’nin 
açılışını da yapacak 
olan Başbakan

1 Erdoğan'ın yapımı
I tamamlanan 1500 
| kişilik Kapalı Spor 
I Salonu’nun açılışını 

yapması için 
çaba gösterildiği 
öğrenildi.
Bursa Büyükşehir 
sınırları içinde 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’ndan 
sonra en büyük 
salon olan 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonunda tüm 
hazırlıklar Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
programına Gemlik'i 
dahil edebileceği 
yönünde yapılıyor. 
Gemlik'te yapılan 
AKP ilçe Kongresine 
gelen ve Kapalı Spor 
Salonu’nun açılışını 
kendisinin 
yapacağını söyleme
si nedeniyle açılışa 
gelmesi beklenen 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Bursa programında 
olmamasına

rağmen, 
Gemlik'e getirilerek 
açılışı yapması 
bekleniyor.
6 Mart 1994 yılında 
dönemin Spordan 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Şükrü Erdem 
tarafından kazık 
temelleri atılan

Kapalı Spor
Salonu aradan
geçen uzun yıllara 
rağmen bir türlü 
başlanamadığı 
için sürüncemede 
kalmıştı.
Dört yıl önce 
yeniden başlatılan 
çalışmalar ve

çıkarılan yeterli 
.ödenek sonucu 
4 yıl gibi kısa 
bir sürede 
bitirilmesi 
sağlanan salon 
Gemlik'te 
sportif faaliyetlere 
büyük ölçüde 
katkı sağlayacak.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Büyü....
Büyük şair Cahit Sıtkı Tarancı bir vakitler 

şöyle yazmış;

"Öldük ölümden bir şeyler umarak.
Bir büyük boşlukta bozuldü büyü
Nasıl hatırlamazsın o türküyü
Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü, 
Alıştığımız bir şeydi yaşamak. *

Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok;
Yok bizi arayan, soran kimsemiz.
Öylesine karanlık ki gecemiz, 
Ha olmuş ha olmamış penceremiz;
Akarsuda aksimizden eser yok."

Yaşarken bir toplumun, bir ulusun ölmesi 
bundan daha başka türlü anlatılabilir mi?

Türkiye'de bir cani, bir Ermeni vatan
daşımızı öldürdüğü için, hepimiz sokaklara 
döküldük, üzüntümüzü yollara vurduk.

Duyduğumuz toplumsal teessür, dünya 
basınının manşetlerine geçti.

Komşumuz Irak'ta ise kardeş kardeşi her 
gün yüzlerle boğazlıyor.

Bağdat'taki cinayetler artık birer istatistik 
rakamdan öteye geçmeyen küçük haberlere 
konu.
. "İraklılar " dünya için yok artık.

Irak'a üzerinde kargaşanın bulunduğu bir 
coğrafyadan öteye anlam taşımıyor.

BOZMAK KOLAY
Aklı olan, sorumluluk taşıyan, ülkeşini 

seven ve bu topraklarla bağı olan herkes, 
"Birlikte yaşayabilmek" denilen o "Büyü”' 
nün, bir anda "Bir büyük boşlukta" bozula- 
bileceğini hep düşünmelidir.

Çünkü bu coğrafya, zalim, hatta gaddar bir 
coğrafyadır.

Tarihin başlangıcından beri, farklı olanların 
kendilerine benzemeyenleri yok etmelerine 
tanık olunmuştur bu coğrafyada.

Bizler "Büyü" yü, son dönemde yakaladık.
Cumhuriyet Türkiye'si, "Vatandaşlık"ı, 

"Laiklik"!, "Hukuk"u ve "Demokrasi"yi o 
büyünün temel öğeleri, en güçlü birleştirici
leri olarak değerlendirdi.

Hepimiz, ağzımızdan çıkan her cümleyi, her 
davranışımızı, Irak'ı hep hatırlayarak ölçmeli 
yiz.

Dini inançları da, milliyetçiliği de, bölenler 
değil, birleştirenler olarak görmeye çalış
malıyız.

Yoksa "Bir büyük boşluk"ta, bir anda 
"Büyü" bozulabiliyor.

İşte size bir örnek; İkinci dünya .savaşın
dan birlik içinde çıkan ve kendine bir lider 
bulan Yugoslavya, ölümünden sonra bir 
kaosa düştü ve parçalanarak, adeta kay
boldu.

Hani her alanda başarılı Yugoslav sporcu
ları, bilim adamları, sanayisi, ekonomisi..

Bunları düşünerek, ileriyi görerek, birlik 
içinde olmak, tarihi unutmamak, bu gün 
yaşayan her genç için mutlaka ama mutlaka 
bir hedef olmalıdır..

Yoksa sizi içindeki ve dışınızdaki hainler 
kolayca parçalar, lokma lokma yutarlar..

Gemlik KSrfez
ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik Lisesi
“Bir Dem C
Gemlik Lisesi öğren
cileri tarafından 
hazırlanan "Bir Dem 
Gelir" şiir dinletisi 
izleyenlere güzel 
bir akşam geçirtti. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen şiir 
dinletisini Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'İe 
birlikte izlerken salon 
tamamen doldu. 
Gemlik Lisesi öğren
cilerinin hepsi bir
birinden yetenekli 
şairlerimizin şiirlerini 
hatasız seslendirerek 
büyük alkış aldılar. 
Her yıl geleneksel 
hale getirilen

Gemlik Lisesi 
öğrencilerinin

hazırladıkları şiir 
dinletisine öğrenci

aileleri büyük ilgi 
gösterdi.

Bursa’nın demir yolu 
ağına bağlanması işlemi 

2008’de start alacak

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. SANCAR KAYA

Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) 
Bursa Milletvekili 
Şerif Birinç, 
Bursa’nın demir 
yolu ağına bağlan
ması işleminin 2008 
yılı itibariyle start 
alacağını bildirdi. 
Milletvekili Birinç, 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şube 
si'nin BUSKİ Konfe 
rans Salonu'nda 
düzenlediği 'Bursa 
ve Demiryolu' 
konulu toplantıya 
katıldı. Toplantıda 
bir konuşma yapan 
Birinç, Bursa’nın 
demir yolu ağına 
bağlanması işlemi
nin 2008 yılı itibariy 
le başlayacağını 
Sçikladı. Çahşmala 
nn takriben 4 yıl 
süreceğini ve bu 
süre zarfında Bur 
sa'nın demir yolu 
ağına dahil edile
ceğini belirten Bi 
rinç, yabancılarla 
kredi görüşmeleri 
nin tamamlandığını 
ifade ederek, 
"Bursa’nın demir 
yolu ağına dahil 
edilmesi konusun
da Ulaştırma Baka 
nı Binali Yıldırım'ın 
da olurunu aldık. 
Yabancılarla 
görüştük,

kaynaklarımızı ona 
göre belirledik. 
Ankara temasların
da ilk üzerinde 
durduğumuz konu, 
daha önce 
projelendirilen 
Bandırma-Bursa- 
Bilecik demir yoluy
du. Eski projeye 
göre, Bandırma- 
Bursa-Ayazma- 
Osmaneli demir 
yolu 640 milyon 
dolardı. Ayazma- 
İnegöl-Bozüyük 
hattı ise 340 milyon 
dolardı. Projede 
bir revizyon yapıldı 
ve revizyondan 
sonra maliyet 
yüzde 30 azaltıldı.. 
640 milyon dolarlık 
Bandırma-Bursa-

‘ Ayazma-Osmaneli ' 
projesi, 400 milyon 
dolara düştü.
Bir de ilk proje 200 
kilometreye göre 
hazırlanmıştı, son 
projede saatte 160 
kilometre hız baz 
alındı. Çalışmalar 
takriben 4 yıl 
sürecek. Burada 
projenin hayata 
geçirilmesini 
hızlandıracak 
hususlardan biri de 
arazinin büyük 
bölümünün kamu 
arazisi olmasıdır" 
dedi.

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

_ UYGUN FİYATLARLA ÎJSAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3® GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Yüzbinler Cumhuriyet için yürüdü

Ankara'da cumartesi 
günü düzenlenen 
Cumhuriyet Mitingi’n 
de "Cumhuriyete 
sahip çıkılsın" 
mesajı verildi. 
Tandoğan Meydam'n 
daki mitingin ardın
dan Anıtkabir özel 
günlerinden birini 
daha yaşadı. Miting, 
olaysız sona erdi. 
Türkiye'nin dört bir 
yanından gelen 
vatandaşlar, sabah 
erken saatlerden 
itibaren Atatürk 
Kültür Merkezi alanın
da toplanmaya 
başladı.
Kalabalık grup daha 
sonra mitingin yapıla
cağı Tandoğan

Meydam'na yürüdü. 
Miting nedeniyle 
Ankara'da 10 bin 
polis görev yaptı ve 
geniş güvenlik 
önlemleri alındı.
Tandoğan meydanına 
ulaşan vatandaşlar, 
güvenlik kontrolünün 
ardından miting 
alanına girdi. 
Çevredeki binaların 
çatısına keskin 
nişancılar , 
yerleştirildi. 
Cumhuriyet - 
Mitingi, Büyük Önder 
Atatürk ve silah 
arkadaşları ile 
şehitler için saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunması 
ile başladı.

Mitingde yapılan 
konuşmalarda 
Cumhuriyete sahip 
çıkılması istenirken, 
laiklik ilkesinin korun
masına vurgu yapıldı. 
Bazı sanatçıların, 
şarkılarını 
seslendirdiği 
mitingde Atatürk'ün 
Gençliğe Hitabesi de 
okundu.
Mitinge, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal, çok sayıda 
sivil toplum örgütü, 
siyasi parti ve bazı 
sendikaların temsilci
leri de katıldı.
Konuşmaların ardın
dan Tandoğan mey
danında bulunanlar

Anıtkabir'e doğru 
yola çıktı.
Üniversite rektörleri 
ve öğretim üyeleri 
mozoleye çelenk 
koyarken, * 
vatandaşlar Büyük 
önder'in mozolesini 
çiçekler ve Türk 
bayraklarıyla bezedi. 
Cumhuriyet Mitingi, 
hiçbir tatsız 
olay yaşanmadan 
sona erdi.
Anıtkabir'de 
Tarihi Gün 
Anıtkabir'i Cumartesi 
ziyaret saatleri 
içinde 370 bin 
kişi ziyaret etti.
Ankara'da yapılan 
Cumhuriyet mitingi 
sonrası Anıtkabir

tarihi bir gün yaşadı. 
Genelkurmay 
Başkanlığı, 
Anıtkabir'i gün 
içinde 370 bin 
kişinin ziyaret 

ettiğini açıkladı. 
Anıtkabir'e girebilen
ler ise Atatürk'e 
ve Cumhuriyeti'ne 
olan bağlılıklarını 
ifade ettiler.

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000-7804
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 3.0 Ghz. 
80 GB-7200 Rpm 
512DDR2 
PAYLAŞIMLI 
256MB 0/B PCI exp. 
DVD-CDRVV COMBO 
3,5” FLOOPY DRIVER F/M
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERLÖR
10/100 ETHERNET.
Orjinal Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe

'CA Antivlrüs + Antlspy

BİLGİSAYARÜCRETSİZ MODEM VE A1 AklA 
ADSL BAĞLANTISI + ALANA

N0W0M BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:1A Gemlik / BC1RSH 

Tel: O.ZZ4 512 25 63 — www.gvmllknowox.com

SÜPER PAKET

CASPER CAT 3400 - 7F85
ÖZELLİKLER 

Intel Pentium 4 650 3,4 Ghz. 
160 GB 7200 SATA 
512DDR2 
128/256 MB GEFORCE7100 PCI 
exp. TURBO CACHE 
DVD-RVVDUAL 
Card Reader 
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE 
HOPARLÖR 
10/100 ETHERNET 
Orjinal Microsoft Wlndows 
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antlspy

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.gvmllknowox.com
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İHALE İLANI 
T.C.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI 

BURSA
HAVUÇ (2 NCİ SINIF) ALIMI işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2007 / 45669

Hisarcıklıoglu’ndan müjde
1.i darenin
a) Adresi
b) Telefon ve Faks no
c) Elektronik pösta-adresi
2. ihale konusu malın
a) Niteliği Türü ve miktarı

: Dikkaldırım Cad. 16070 Çekirge-Osmangazi-BURSA
: 0 224 232 21 50 Fax : 0 224 233 06 43

b) Teslim Yerleri
c) Teslim Tarihi/tarihleri

3. İhalenin^
a) Yapılacağı yer

"Projesi olup, kaynağı 
olmayanlara kredi için 

TOBB kefil olacak."

: Teknik Şartnıamesine göre;
82.500 Kg. 2 nci Sınıf Havuç '

: As.Vet.Ok. ve Eğt.Mrk.K.hğı Tük. Mlz. *668 Mal Saymanlığı - GEMLİK 
: 10 MAYIS 2007 tarihinden başlamak üzere 365 (Üçyüzaltmışbeş) 
takvim günüdür.

: MSB. BURSA İç Ted. Blg. Bşk.lığı 1 Nolu İhale Salonu
: 24.04.2007 - 10.00 b) Tarihi ve Saati -------------- ------

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde Uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler'
4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta

adresi *
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi 
.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgi

sine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 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.

4.1.3. 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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 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. Vekaleten ihaleye.katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tas

dikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyanname

si
4.1.9. İhale konusu ahmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin 

yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları

na dair nüfus cüzdanı suretlerini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını 
gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunacaklardır.

7- İhale dokümanı MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı adresinde görülebilir ve 20.oo YTL karşılığı 
MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı İlan Memurluğu adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif vere
cek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 24.04.2007 tarihi saat 10.00’a kadar MSB BURSA iç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu İhale 
Kom. Bşk.lığı adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir..
19. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonu
cu 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 % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale târihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar
Tüzel kişiliklerde şirketi temsile yetkili kişi/kişiler ve şirketin % 50 sinden fazla paya sahip ortak/ortak- 

lar, TC Kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını ihale komisyonuna sunacaklardır. B -1791

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
yeni devreye giren 
Kredi Garanti 
Fonu'yla projesi 
olup, sermayesi ve 
ipoteği olmayan 
kişilere, kendilerinin 
kefil olacağını 
söyledi.
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odasınca 
düzenlenen "Türkiye 
Ekonomisindeki Son 
Gelişmeler", konulu 
toplantıda, bu tür 
müteşebbislerin 
yararlanabilmeleri 
için 11 bankayla

kredi anlaşması yap-, 
tıklarını ifade etti.
TOBB Başkanı: 
"Eğer projesi olan, 
kaynağı olmayan 
veyahut da gayri
menkulu olmayıp 
ipotek veremeyecek 
bir arkadaşım 
varsa, bu yıl tam 170 
milyon dolarlık proj
eye kefil olabile
ceğim. 170 milyon 
dolar." dedi.
Hisarcıklıoğlu. bu 
kredinin kullanıla
bilmesi haliıide ilerkı 
zamanlarda bu 
rakamın 450 
milyon YTL'ye kadar 
çıkarılabileceğini de 
belirtti.

şiir KÖŞESİ
Sal i ha BAYRAM 
Namık Kemal İlköğretim 
Okulu öğretmeni

Zengin çeşit: ve kataloglarımızı 
görmeden korçır vermeyin' ...

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ---

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbânk Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

EGEMENLİK - ÖZGÜRLÜK
Kara bulutlar sarmıştı yurdumun üstünü, 
İsyan içindeydi toprak, kan ağlıyordu Anadolum. 
Rüzgar Hüzünlü esiyor, sular çığlık çığlık.
Ay-yıldızh bayrağını arıyordu burçlar, 
Ezan sesine aşinaydı ufuklar, 
Neden cılız yanıyordu yurdumdaki ışıklar? 
Neyi yitirmiş, neden yorgundu Anadolu 'm? 
Türk 'e umutsuzluk yok, esaret yok, . 
Kabullenmek niye, kan, yine o asil kan değil mi? 
ve
Bir şimşek gibi parlak, titreten bir gürlük, 
Seni sana, beni bana getiren bir özgürlük. 
Milli egemenlik ateşi ısıtmıştı her yanı, 
Gerilmişti her yana, Mustafa Kemal'in kolu, kanadı 
Kara bulutlar kaçışıyor, çınlıyordu egemenlik adı 
Kuşlar özgürlük şarkısı söylüyor, sular ahenkle akıyor 
Burçlar ay-yıldızh dostuna, semalar ezan sesine kavuştu 
Benim eşsiz milletim, 
Egemenlik özgürlük aşkıyla cçoştu 
Tüm dünya çocukları, 
23 Nisan’da benim yurduma koştu 
Çünkü Çocuk Bayramı hiçbir ülkede yoktu.
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GEMLİK'TE BU STANDARTLARDA 
SALON OLMADIĞINI İDDİA EDİYORUZ!
Iııt ıjı başında işUijiıi ıldıjiH taiej leltdije feisloM 
şok kısa sinde halta son îemijetleriniıtle fil dtlıH oranı liışli 

Gemlik'te yine bir ilki gerçekleştirerek, 
Hafta içi cemiyetleriniz için

PEJİN FİYATINA 12 H TMSİI İMKANINI
yine biz sağlıyoruz,

Göstermiş olduğumuz başarıda emeği geçen 
başta Umurbey Belediye Başkam 

Sayın Fatih Mehmet Güler 
olmak üzere Umurbey ve Gemlik halkına, 

Gemlik Körfez Gazetesi’ne, Malcan Ajans’a 
katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

fersin 
, İNŞflRT Ze/TİNCİLİK TURİZM SAN. TİC. ITD. ŞTİ.
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17.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Fotoğraf Sanatçıları 
Derneği (BUFSAD) ve 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti işbirliği ile 
bu yıl 17'sini düzenle* 
nen Bursa Fotoğraf 
Günleri sürüyor. 
Bursa'nın kültür ve 
sanat klasiği haline 
gelen etkinliklerinden 
Fotoğraf Günleri, 
Tayyare Kültür 
Merkezi'hde düzenle
nen, gazetecilerin ve 
fotoğraf sanatçıları 
nın birbirinden eşsiz 
fotoğraflarının yer 
aldığı sergiler ile 
başladı. Büyükşehir 
Belediye Başkşnvekili 
Recai Ekmekçi, 
Büyükşehir r# 
Belediye si, altyapı, 
kentşel dönüşüm ve 
çevre yatırımlarının 
yanı sıra sosyal ve 
kültü rel alanlardaki 
hizmet (eriyle de öne 
çıktığını söyledi. 
Ekmekçi, 
17. Fotoğraf 
Günleri'nin 
Türkiye'nin hatta dün 
yanın dört bir yanın

s1
% 
%

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ

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 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 Hektep Solak No:2 0:4 Sadık Falına Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire. B
Bağ-Kur Sânayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan, p» 

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 PoliçesLYapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP I
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 I

dan gelen »fotoğraf 
sanatçılarının eser
leriyle BursalIlara her 
yıl bahân rengarenk 
karşılama fırsatı 
verdiğini belirtti. 
Bursa Fotoğraf

Günleri'nde geçen yıl 
olduğu gibi bu yılda 
Bursa simgelerinden 
oluşan foto-bloklarda 
vatandaşlar ücretsiz 
hatıra fotoğrafı 
çektirebilecekler.
BursalIları sanatsever 
leri 11 gün boyunca 
dünyanın tüm renk
leriyle buluşturacağı 
etkinliğin yarınki 
programı şöyle: 
17 Nisan Salı 
09:30 12:00 Atölye 
Çalışması: BUFSAD- 
Derya Duyar gözeti

h

i devam edi

minde Öğrencilere 
Fotoğraf Eğitimi 
Mekan: Bursa Necati 
bey Kız Meslek Lisesi 
18:00 Temel Fotoğraf 
Eğitimi-BUFSAD 
(Fotoğrafa Giriş, 
Makinalar, Objektifler) 
19:00 Fotoğraf 
Ğösterisi: Şafak 
Taner ile 'Panaromik 
Seyir Defteri' 
19:30 Fotoğraf 
GösteriskOsman 
Önder ile 
'Memleketim İnsanı' 
20:00 Fotoğraf 
Gösterisi : Selçuklu 
Fotoğraf Sanatı 
Derneği-Rehş Bilir ile 
'Tek Nefeste Aşk', 
'Hiç' ve 'Sonsuzluk' 
18 Nisan Çarşamba 
09:30 - 12:00

¥

Atölye Çalışması: 
BUFSAD-Derya 
Duyar gözetiminde 
Öğrencilere Fotoğraf 
Eğitimi
Mekan: Bursa Necati 
bey Kız Meslek Lisesi 
14:30 Film * 
Gösterimi: 
Salvador-Salvador 
(ABD, 1986, 123 dk.) 
Yer:TKM Küçük Salon 
17:30 Belgesel 
Gösterimi:
Ara Güler- 
Bir Yudum İnsan 
Yer:TKM Küçük Salon 
18:00 Temel Fotoğraf 
Eğitimi - BUFSAD 
(Fotoğraf Çekimi ve 
Temel Aydınlatma 
İlkeleri), Yer:TKM 
19:00 Fotoğraf 
Gösterisi: Ömer 
Yağlıdere ile 
'Gezilerden'
Yer:TKM
19:30 Fotoğraf 
Gösterisi: Tarık Aker 
ile 'Fiyortlardan: 
Norveç ve Dani 
marka'
Yer:TKM 20:00 
Söyleşi ve Fotoğraf 
Gösterisi: Yusuf Tuvi 
'Hindistan' YenTKM

Köpek 
kavgası 
ölümle 

sonuçlandı 
Bursa'nın Büyükorhan 
ilçesinde, yaklaşık 
bir yıl önce iki çoban 
arasında 2 köpeğin 
öldürülmesi yüzünden 
başlayan husumet 
cinayetle sonuçlandı. 
Çobanlardan biri 
diğerini tüfekle 
vurarak öldürdü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Büyükorhan'a 
bağlı Kınık beldesinde 
İ yıl önce mera 
yüzünden iki çoban 
arasında tartışma 
çıkmış.
Tartışma sonucu 
Ali Güleç (26), 
Ömer A'ya (43) ait 
2 çoban köpeğini 
av tüfeğiyle vurarak 
öldürmüştü. 
Önceki gün 
akşam saatlerinde 
koyun güderken 
Sapdere mevkiinde 
karlışan iki çoban 
arasında köpeklerin 
öldürülmesi 
yüzünden yeniden 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
büyümesi sonucu 
Ömer A., elindeki 
tüfekle Ali Güleç'i 
vurarak öldürdü.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi çalışanları

yüzde 13 ile 40 
oranında zam alacak

Bursa Büyükşehir. 
Belediyesi ile Hak-İş'e 
bağlı Hizmet-İş 
Sendikası temsilcileri 
arasında yaklaşık 
uzun Süredir 
sürdürülen toplu iş 
sözleşme görüşmeleri 
nihayet sonuçlandı. 
Varılan anlaşma sonu
cunda çalışanlara yıl
lık ortalama yüzde 13 
ile yüzde 40 arasında 
maaş zammını öngö 
rüldü. Büyükşehir

I Belediyesi adına, 
i sendika ile 

ELEMAN RRRNIVOR
Firmamızda çalışacak 

Askerliğini yapmış, 
30 yaşını aşmamış, ehliyeti olan 
Lise Mezunu, BAV PAZARLAMA 

ELEMANI ARANIVOR. 
BARIŞ TİCARET - Barış BABÜR 
Orhangazi Cad. No:161 - GEMLİK 

TEL: 514 3168 
GSM: 0.533 301 47 74

e€fflflNRRfiNWORr-, | 1 •
Büyük bir Kozmetik firması- 
cıdıncı Gemlik'te çalışacak 

25-30 yaşlan arasında
BAVAN PAZARLAMA 
ELEMANI AAANIVOA

Müracaat Tel
0 532 472 52 64 (Murat Bey)

görüşmeleri yapan 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Muammer Subaşı, işçi 
temsilcileri ile gerçek
leştirdikleri 6. oturum
dan el sıkışarak.kalk- 
tıklarını belirtti. İşçi
lerin sözleşmeden 
memnun kalacaklarını 
belirten Subaşı, bele 
diyenin olumlu yak
laşımı ile görüşme 
lerin uzamadan 
sonuçlandırıldığını 
belirtti.
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Türkiye asgari 
ücrette Avrupa’da 

13. sırada

Türkiye, asgari 
ücrette, asgari ücret 
uygulaması olan 
Avrupa ülkeleri 
arasında 13. sırada 
yer alıyor.
Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali 
Babacan, Denizli 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan'ın soru 
önergesine, Hazine 
Müsteşarlığı tarafın
dan hazırlanan veril
erle yanıtladı.
Babacan, Türkiye 
nin, asgari ücrette, 
dünya sıralamasın
daki yerinin ne 
olduğuna ilişkin . 
soruya verdiği yanıt
ta, Türkiye'nin, 
OECD.tarafından 
Satın Alma Gücü

Paritesine göre 
hesaplanmış olan 
dolar cinsinden 
saatlik reel asgari 
ücret sıralamasında 
ise 2005 yılı itibarıy
la 17. sırada bulun
duğunu kaydetti. 
Babacan, son 10 
yılda, yıllar itibarıyla 
milli gelir açısından 
Türkiye'nin dünya 
sıralamasındaki 
yerinin ne olduğuna 
ilişkin soruya 
verdiği yanıtta ise 
Türkiye'nin, 
Danya Bankaşı'nın 
2005 yılı verilerine . 
göre milli gelir 

açısından dünya 
sıralamasında, 19. 
sırada bulunduğunu 
ifade etti.

■IMIU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÖCRETSİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY Eî
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

SATIUKVİLLA
Cumhuriyet Mahalleşi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

Gemlik KHrffez
I Bfl'M ııı u IW

Sayfa 9

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFÖR ve BAYAN TEZGAHTAR 

ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ
Tel: 514 78 77

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur.

NAKİLİ ZEYTİNLERİ 
Müracaat Tel: 

0.535 354 19 95

İHLASARMUTLUTATİLKÖYO’NDE 
16-30 MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR
GSM: 0 533 340 41 41

■ ■ v-..i,_.■/ . 7-î-

KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK veyc AYLIK 
W İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ HfiYIN.
AIİÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542422 53(10 0.539491 8960

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Gemlikspor çok farklı 4-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Deplasmanda Emek 
Belediyespor'u 
Ahmet (2) Cengiz ve 
Nazım'ın golleriyle 
deviren kırmızı beyaz 
hlar, zirve inadını 
sürdürdü.
Birinci Amatör Küme 
2. Grup'ta zirve 
mücadelesi yapan iki 
takım arasındaki 
maçta gülen taraf, 
deplasmanda Emek 
Belediyespor'u farklı 

| skorla mağlup eden 
I Gemlikspor oldu.
I Karşılaşma boyunca 

daha etkili bir oyun 
sergileyen kırmızı 
Beyazlı ekip, 14. 
dakikada Ahmet'in 
golüyle devreyi 1-0 
önde kapadı.İkinci 
yarıda tehlikeli ataklar 
geliştiren Gemlikspor, 
62'de yine Ahmet'le 
farkı ikiye çıkardı. 73 
dakikada Cengiz ve 
81'de Nazım'ın gol
leriyle sahadan 4-0'lık 
galibiyetle ayrılan 
konuk takım, 
şampiyonluk yolunda 
çok önemli bir engeli 
daha aşmış oldu. 
SAHA : Veledrom Dış

HAKEMLER : 
Abdurrahman Lale (7) 
Bahadır Özekici (7) 
Ahmet Aslan (7) 
EMEK BELEDİYE : 
Fariz (4) Oğuzhan (4) 
(K. Mehmet 3) Adem 
(4) Coşkun (4) B. 
Mehmet (4) Okan (4) 
(Birol 4) Tayfun (4) 
(Hüseyin 4) Recep (5) 
Selahattin (4) 
Abdullah (5) Eren (4) 
GEMLİKSPOR Diner 
(7) İsmail (7) Arif (6) 
Şener.(6) Serdar (6) 
Aykut (6) Volkan (5) 
(Fatih 4) Sinan (4) 
(Orhan 5) Ahmet (7)

Nazım (7) Cengiz (7) 
(Emrah 4)

GOLLER :Dk. 14-62 Dk. 81. Nazım
Ahmet, Dk. 73 Cengiz, (Gemlikspor)

Öz Karadenizspor yönetimi yenilendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İkinci olağan 
kongre sini yapan 
Öz Karadenizspor'da

yeni oluşturulan 
yönetim görev 
dağılımı yaptı. 
Geçtiğimiz yıl

kurulan ve ilk yılında 
gösterdiği başarıyı 
eleme maçında 
gösteremeyen Öz

Karadeniz spor'da 
bu sezon hedef 
değişmedi. 
Önceki akşam 
Halil İbrahim Ayvaz 
başkanlığında 
toplanan Öz Karade 
nizspor yönetimi 
yeni hocaları 
Cengiz Bıyıklı 
ve Veis Koçum'la 
birlikte yemek 
yiyerek durum 
değerlendirmesi 
yaptılar. 
Halil İbrahim 
Ayvaz başkanlığında 
yeni den oluşturulan 
Öz Karadenizspor'da 
Başkan Yardımcılık 
larına Yurdal 
Yılmaz, Murat 
Dülger ve 
Zeki Boylu

getirilirken Fatih 
Ayvaz Saymanlığa, 
Ahmet Arslan 
Basın Yayın 
Sekreterliğine, 
Sinan Bozkurt ile 
Fatih Gandaş 
Genel Kaptanlığa 

getirilirken 
Dr. Faruk K. 
Sevilmiş, Mehmet 
Erdoğan, Alparslan 
İnan ile Mesut 
Bilek Sportif 
faaliyetler görevine 
getirildiler.

PaimIîL AaLiimIavimim Hamitler : 4 Kumla BelediyesporuGIÎIIIK tSKimiânnin İznik Boyalıca ; 0 Öz Karadenizspor

Maç Sonuçları: Yenişehir Yolören : 8 Körfezspor
Yenişehir Çeltikçi : 1 Kurşunlu Belediyespor : 9

‘Gemlik Körfez'internette
ww.gemlikkorfezgazetesi.com

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Akciğer ve gırtlak kanserleri
sigarasız önlenebilir Güneş gözlüjii seçimine dikkat

Türk Kulak Burun 
Boğaz ve Baş Boyun 
Cerrahisi Derneği 
Başkanı Prof. Dr.
■Mermin Başarer, 
akciğer ve-gırtlak 
kanserlerinin yüzde 
90'ının sigara içme 

. mekle önlenebileceği
ni bildirdi.
Başarer, yaptığı açık
lamada, sigaranın, 
başta akciğer ve gırt
lak kanseri olmak 
üzere "boyun, mide, 
pankreas, mesane ve 
uterus boyun kısmı 
kanserleri, kalp 
damar hastalıkları, 
beyin kanaması, kro
nik tıkayıcı akciğer 
hastalığı, astım, 
amfizem, gastrit, 
reflü, erken doğum, 
erken bebek ölümü, 
erken menopoz, 
erken yaşlanma" gibi 
bir çok hastalık ve 
soruna neden ola
bildiğini hatırlattı. 
Kulak burun boğaz 
hastalıklarında kanser 
ve kanser dışı, sinüz
it, farenjit, reflü, hor-

I lama gıbi-hastalıklar- 
I da en büyük etkenler- 
I den birinin sigara 

olduğunu 
vurgulayan Başarer, 
alkol aliminin, 
sigaranın zararlı etki
lerini körüklediğini, 
özellikle ağız boşluğu 
ve yutak kanserli 
hastalarda bu iki

etkeni birlikte 
saptandığını dile 
getirdi.
Prof. Dr. Başarer, 
İstanbul Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz 
Ana Bilim Dalı'nda 
son 5 yılda cerrahi 
tedavi uyguladıkları 
453 vakalık seride, 
hastaların 
yüzde 16'sını kadın, . 
yüzde 84'ünü de 
erkek hastaların oluş
turduğunu belirterek, 
bu tedaviler içinde 
gırtlak kanserinin 293 
vaka ile birinci sırada 
yer aldığını 
ve bu hastaların 
yüzde 100'ünün uzun 
yıllar sigara içen kişil

erden oluştuğunu 
bildirdi.
Ağız boşluğu 
kanserinin 143 vaka 
ile ikinci sırada yer 
aldığını ve bu hasta
larda sigara ile birlik
te alkol atımına sıklık
la rastlandığını ifade 
eden Başarer, 453 

vakalık serinin 
tümünde yüzde 
90'dan fazla oranda 
sigaranın birinci 
etken olarak 
görüldüğünü 
kaydetti.
Başarer, sigaranın 
özellikle insan orga
nizmasının tümüne 
zarar verdiği, hayat 
kalitesini bozduğu, 
erken ölümlere neden 
olduğunu 
kaydetti.Türkiye'nin 
şu anda sigara üretim 
ve tüketiminde 
dünyada 6. sırada 
bulunduğunu anlatan 
Prof. Dr. Başarer, 
1970-1990 yılları 
arasında gelişmiş 

ülkelerde sigara kul
lanma oranı yüzde 25 
azalma gösterirken, 
geri kalmış ülkelerde 
ortalama yüzde 10, 
Türkiye'de ise yüzde 
13 civarında artış 
göstermesinin, 
"çok vahim" 
olduğunu bildirdi.

»Anadolu Gözlükçüler 
ve Optisyenler 
Derneği Başkanı 
Türker Küçüker, 
güneş gözlüğü 
konusunda 
vatandaşları uyardı. 
Küçüker, gözlük 
kullanırken taklitler
den kaçınılması , 
gerektiğini, aksi 
takdirde gözlerde 
ciddi 
sorunlar oluşabile
ceğini kaydetti, 
konuyla ilgili 
olarak yazılı 
açıklama yapan 
Küçüker, güneş 
gözlüklerinin yıllarca 
moda, rahatlık, 
gözleri rüzgar, kar, 
yağmur ve yabancı 
objelerden korumak 
amacı için kul
lanıldığını hatır- 
latarak, "Artık 
biliyoruz ki doğru 
seçilmiş güneş 
gözlükleri ve geniş 
gölgelik kısmı olan 
bir şapka, gözlerimizi 
UV radyasyonundan 
koruyacaktır.
Güneş gözlüklerinin.

| uluslararası bir 
standarda göre 
üretilmesi- göz ve 
görme sağlığını 
korur, göz ve yüzün 
yaralanmalara karşı 
güvenliğini sağlar. 
Kolaylıkla tutuşmaz, 
alerji ve tahriş yap
maz, kanserojen ve 
zehirli bir materyal 

içermez. Trafikte 
araç kullanırken, 
sinyal ışık renkleri"* 
kolaylıkla fark edilir" 
ifadelerini.kullandı. 
Göz ve görme sağlığı 
açısından son 
derece zararlı olan 
ünlü markaların 
kötü taklidi, sahte 
işporta gözlüklerinin, 
çok ucuz olması, 
satın alan ya da kul
lanan için suç teşkil 
etmemesi nedeni 
ile ne yazık ki hala 
önemli miktarda 
pazarda yer bulun- - 
duğuna dikkat çeken 
Küçüker, "Dünyada 
olduğu gibi, ülkem
izde de bu sahte 
taklit ürünlerin

. satışının tamamen 
sıfırlanması mümkün 
değildir. Ancak 
eğitimle yasal 
önlemlerle ve ulus- ■ 
lararası standartlara 
uygun üretim ile 
azaltılabilir. Maalesef 
Türkiyemiz'de bizim 
insanımız UV 
radyasyonu 
konusunda oldukça 
bilgisiz, ve duyarsız 

bir duruş sergilemek
tedir. İnsanlar tüm 
hayatları boyunca 
maruz kaldıkları.
UV radyasyonunun 
yaklaşık olarak 
yüzde 80’ini 18 
yaşına kadar, 
almaktadır. Bu 
nedenle toplumların 

eğitiminin daha ilk 
yaşlardan itibaren 
başlaması, güneşlen
me ve UV radyasy- 
onundap korunma 
alışkanlıklarının 
kazandırılması halk 
sağlığı açısından 
çok önemlidir. 
Güneş Dünya’dan 
150 milyon kilometre 
uzaktadır. Isı, ışık ve 
UV radyasyonu 
yayar. Isı ye ışık 
dünyamızda yaşayan 
milyonlarca canlının 
yaşam kaynağıdır. 
Kısa dalga UV 
ışınları enerji 
bakımından daha 
yüklüdür.
Canlı dokular için ' 
son derece zararlıdır 
ve dokuların 
zamanından önce 
yaşlanmasına sebep 
olur. Gpneş ışın
larının 400-700 
nanometrelik çok 
az bir kısmını göre
biliriz (1 nanometre 
milimetrenin milyon
da bir büyüklüğünü 
ifade eder.) UV 
radyasyonu, güneş 
ısınlarının yüzde 
5'ini oluşturmasına 
rağmen çok 
tehlikelidir.
Radyasyonu 
gözlerimizle göre
meyiz ve hissede
nleyiz ancak 
zararlı etkilerini 
gözlemleyebiliriz" 
açıklamasını yaptı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

■.te;
M

i

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme' 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5^3 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95

I 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 43
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
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

H 
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 513 12 95
Tekgaz 5Î3 16 37

Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 51.4 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

E TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40*
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

16 Nisan 2007 Pazartesi 
ALAGÖZ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 88 

Tel: 514 85 65 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI: 2724 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Uluslararası Müzik Sanatçısı Büyük Usta Kültür Merkezi’nde boş koltuklara çaldı...

Haşan Cihat Orter’den 40, sanal yılı konseri

Berkay KARABULUT 
40. sanat yılını 
kutlayan uluslararası 
Müzik Sanatçısı 
Haşan Cihat Örter 
Gemlik'te hayran
larıyla buluştu. 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen konsere, 
Arkadaş Müzik Evi, 
Türk Eğitim-Sen,

Atamer Otel, 
Körfez Fm, Kafe 
Cafe destek, verdi. 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt' un ailesi ile 
birlikte izlediği 
konsere Gemlik 
halkı ilgi göstermedi. 
Bilet fiyatlarının 10 
YTL‘ den satılması 
da Gemlik halkının 

ilgisizliğinin 
artmasına sebep 
olurken, Menajer 
Serdar Akkaya 
ilgisizlikten yakındı. 
Akkaya, sanatçının 
daha önce de 
Gemlik'te konser 
verdiğini;
Gemlik ve Bursa' ya 
da çok değer 
verdiğini 

belirtirken sözlerini 
şöyle sürdürdü;
"Haşan Cihat 
Örter boş koltuklara 
çalmaya alışık bir 
sanatçı değildir. 
Gemlik halkının 
bugün kendisini 
yalnız bırakması 
kendisini son 
derece üzmüştür. 
Bu tip konserlerle 

her zaman 
karşılaşmayabiliriz. * 
Olanların da 
halkımız tarafından 
değerlendirilmesi 
gereklidir.
Yetkililerin teşvikleri 
ile halkımızın az 
sayıda ki sanat 
etkinliklerine katıl 
ması sağlanmalıdır" 
Bugüne kadar 

pek çok albüm 
çıkaran ve son 
albümü 'FRETLESS 
SONGS' Sözün 
Bittiği Yer ile 
hayranlarının 
beğenisini 
kazanan Haşan 
Cihat Örter'in 
Gemlik'le ilgili bir 
senfonisi de 
bulunuyor.

I0YIL

KJYTL

^oınu|9MiMU

./«IHIM

UMURBEYBEİEDIYEDUGUNSALONİARI 
GEMİİK’TE BİR İIKİ GERÇEKİEŞTİRİYOR

GEMUntEŞIBfflZEItiaMAYAN8MKIŞIUmO$ALONUve 
(MIŞU(TBSMlONUIL!TANMŞ!NröMTİLLİffiB 

veHİZMETÎTANMWİl£IMŞINIZDAYIl

■^(smıomııı
■/«KMmımttnu

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 
AYRICA

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR,

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey/ GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97 
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HABAŞ TUNCAY OTO GAZ 

HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİ 

Bilgisayar ile benzin 
ve LPG gaz ayarlan, 

TSE belgeli Teknik elemanlar 
tarafından istasyonumuzda 

yapılmaya başladı
Yalova Yolu Özdilek karşısı 
Tel : 513 14 25 GEMLİK
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Kutlu Doğum 
Haftası 

kutlanıyor
İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Gemlik Şubesince hazırlanan 
Kutlu Doğum Haftası nedeniyle 
panel yapıldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Kapalı Cezaevinden iki ay önce Açık Cezaevine dündüştürülmüştü

Ankara mitingi hafife alınamaz..
Ankara. Ankara olalı boylesine büyük bir mit

ing yaşamadı.
Önceki günkü gazete yorumlarında birleşilen 

tek görüş buydu.
Yüzbinler Cumhuriyetimizin tehlikede oldu 

ğu inancıyla, Ankara'da biraraya geldi.
Edirne’den Erzurum'a kadar Türkiye'nin dört 

bir köşesinden güzel insanlar Ankara’da Tando 
ğanda biraraya gelerek, Laik Cumuhriyet ve 
Atatürk devrimler! için tek bir ses oldular. Ve 
AKP iktidarına biz varız dediler..

Bu büyük miting hafife alınamaz. 
Görmemezlikten gelinemez.

Alanlar aldanırlar..
Cumhurbaşkanı adaylığı düşüncesini Türki 

ye de değil de Almanya da açıklayan Başbakan, 
Ankara’daki laik cumhuriyeti savunanları 
görmezse vay haline..

Önceki gün ulusal basında yayınlanan köşe 
yazılarından bazılarını sizlerle paylaşmak istiyo
rum.

Vatan, Güngör Mengi:
"Aklı olan kulak verir,.
Ankara da toplanan yüzbinler Cumhuriyet’e 

sahiplik ruhunu şaha kaldırırak bir tarih yazdılar.
Hep aracı kişiler eliyle yürütülen demokrasimiz 

dün doğrudan halkın sahne aldığı bir değişim, hatta 
bir devrim yaşadı.

.Vatan sevgisi ve Atatürk’e bağlılığı gözlerinden 
okunan temiz ve güzel insanlar, yarattıkları o 
muhteşem kalabalığın iletişimi ile Cumhuriyet’ln, onu 
sonsuza kadar yaşatacak kitlesel güce de İnanç ve 
ruha da sahip bulunduğunu bütün dünyaya göster
diler."
/ “Milliyet, Güngör Uras:

Ankara’nın taşına bak, 
gözlerimin yaşına bak..
.... Bu insanların tek bir derdi vardı. Türkiye özgür 

olsun, Türkiye laik kalsın (Din politikaya alet 
edilmesin) Türkiye ileri gitsin... Türkiye çağdaş 
yaşam çizgisinden geriye dönmesin... Mustafa 
Kemal'in başlattığı devrimler sürsün. Hayatta en 
hakiki mürşit İlim olsun. Ülke dine göre değil, bilme 
göre yönetilsin."

Cumhuriyet, Mustafa Balbay: 14 Nisan Süreci
Cumhuriyet mitingi İlk amacına ulaştı... 14 Nisan 

da Ankara’da biraraya gelen milyonu aşkın aydınlık 
İnsan Içe-dışa, dosta-düşmana Anadolu halkının 
herşeyln farkında olduğunu, gerektiğinde ülkenin 
kaderinde en belirleyici rolü oynayacağını gösterdi.”

Açık cezaevinden ilk firar
Bursa’nın İmralı’dan sonra ilk açık cezaevi olan Gemlik Cezaevi’n&en 

ilk firar gerçekleşti. İki ay onarımdan sonra açık cezaevine dönüştürülen 
cezaevinde önceki gün akşam saat 23.oo sıralarında yapılan sayımda 
Güven Kurtuluş adlı mahkumun olmadığı belirlendi. Firar ettiği anlaşılan 
mahkumun yakalanması için jandarma ve polise bildirildi. Sayfa 3’de

Marmarabirlik’te sular durulmuyor
Marmarabirlik mali genel kurulunda divan 
başkanlığına seçim önergesi veren muhalif 
grup, kapalı yapılmasını istediği oylamanın 
açık usûl gerçekleşmesi üzerine toplantıyı 
terk etti.Yönetime aday olduğunu belirten 
Mudanya Kooperatif Başkanı İbrahim 
Başaran, genel kurulda Marmarabirlik Ana 
Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini, haklarını 
mahkemede arayacaklarını söyledi.
Oy çokluğuyla önergenin reddedildiği 
genel kurula misafir olarak alınmadıkları 
için tepki gösteren bazı üyeler de Birlik 
binasına resmi araçla gelen Mudanya 
Ziraat Odası Başkanvekih Hayrettin Seviç 
ile tartıştı. Haberi sayfa 3’de

Özdilek’e iki ödiil birden
Tüketici Bilincini gelişmesine katkı 
sağlamak amacıyla her yıl T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafın
dan Tüketici Ödüllerini Özdilek’e 
‘Tüketici Memnuniyet Ödülü’ ve 
‘Tüketici ile Dost Altın Kalite Ödülü’ 
verildi. Haberi sayfa 12’de

ATO’dan kriz uyarısı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı 
Sinan Aygün, cumhurbaş kanlığı 
seçimi sürecinde temkinli davranıl- 
ması gerektiğini vurgulayarak, 
2001 yılındaki ekonomik krizin 
siyasi bilinçsizlik nedeniyle yaşan 
dığını söyledi. Haberi sayfa 8’de

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesLcom
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Sayfa 2

Karacaalli Tanıtım
Dernegi’nden

Çanakkale şehitlerine 
ziyaret

Umre’de Gemlik tanıtılacak

Karacaalli Köyü 
Tanıtım Derneği 
tarafından 
düzenlenen 
Çanakkale gezisinde 
Çanakkale şehitleri 
için 350 hatim 
okundu.
Karacaalli Köyü 
Tanıtım Derneği 
Göksal Noca 
tarafından 
düzenlenen gezi 
geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirildi. 
Karacaali 
Köyü’nden 50 kişi 
ile Çanakkale 
Şehitliğini gezerken 
duygulu anlar 
yaşadıklarını 
söyleyen Göksal 
Noça, şehitlerin 
ruhuna 350 hatim

CHP Bursa Milletvekili Ali 
Dinçer yoğun bakımda

Bir süre önce yaka
landığı kanser 
nedeniyle karaciğer 
nakli yapılan TBMM 
Başkanvekili ve 
CHP Bursa 
Milletvekili Ali 
Dinçer'in durumunun 
ağırlaştığı bildirildi. 
Ankara İbni Sina 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Dinçer'in 
kalbinin iki kez dur
duğu ve komada 
olduğu öğrenildi. 
TBMM Başkan Vekili 
Dinçer'e, Ankara 
Üniversitesi İbni 
Sina Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde daha 
önce karaciğer nakli 
yapılmıştı. Uzun 
süre lenf kanseri 
tedavisi gören 
Ali Dinçer, tedavi 
sürecinde 

okuduklarını 
belirterek, 
“Bizlerin bugünlere 
kadar yaşamasını 
sağlayan aziz 
şehitlerimizin 
kabirlerinde 
duygulu anlar 
yaşadık. Karacaalli 
Köyü’n den de 
Çanakkale 
Savaşı’nda ölenleri 
bir kez daha andık. ! 
Dernek olarak 
önümüzdeki yıllarda 
da Çanakkale 
gezilerini sürdüre
ceğiz. Her Türk’ün 
Çanakkale 
Şehitliğini mutlaka 
gezmesi ve 
çocuklarına göster
melerini tavsiye 
ediyoruz” dedi.

karaciğerlerinin 
yetersiz kalması 
nedeniyle sarılık 
hastalığına tutulmuş
tu. Dinçer, uzun 
süren kanser ve 
sarılık tedavilerinin 
ardından Ankara'da 
kritik bir ameliyat 
geçirdi. Sarılık 
tedavisi kapsamında 
karaciğer yetmezliği 
sorununu çözmek 
için karaciğer 
nakli kararı alan 
İbni Sina Hastanesi 
doktorları, aranan 
uygun karaciğerin 
İstanbul'da bulun
ması üzerine 
harekete geçti.
Dinçer, uygun 
karaciğerin uçakla 
Ankara'ya geti 
rilmesinin ardından 
ameliyata alındı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın 
organizasyonunda 
Gemlik'ten Umre'ye 
giden 42 kişilik 
kafile yola çıktı. 
Çarşı Camii 
Müezzini Sabri 
Aslan'ın İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Şahin'in onayıyla 
rehberlik yaptığı 
Umre kafilesini 
Suudi Arabistan'a 
götüren otobüsün 
önüne Gemlik 
posteri ile tanıtıcı 
zeytin amblemi 
konuldu.
İskele Meydam’ndan 
hareket eden kafile 
İstanbul Atatürk 
Havalimanından 
kalkan uçakla 
başladıkları Umre 
yolculuğu süresince 
Gemlik'i tanıtıcı 
amblemi de 
taşıyacaklar. 
Kafile rehberi 
Sabri Aslan, 
Medine'de 8 
Mekke'de ise 
12 gece kalarak 
Gemlik'in selamını 
Peygamber 
efendimize arz 
ederek dualarda 

'bulunacaklar.
Otobüsün üzerindeki 
Gemlik'i tanıtan afiş 
konusunda bilgi

Bursa’da kaza
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde bir 
otomobil 
kanaletlere uçtu. 
Önceki gün saat 
11:40 saatlerinde 
Orhaneli'ye bağlı 
Çöreler köyü 
önündeki yolda mey
dana gelen kazada, 
Abdi Mıngın idaresin-

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

veren Sabri Aslan, 
Hac için gittiği 
dönemde yaptığı 
tespitler neticesi 
insanların kendi 
otobüslerini 
bulmaları için 
özellikle ülkelerinin 
bayraklarını astık
larını belirterek, 
"Bu defa güzel 
Gemliğimizin amble
mi üzerine zeytin ve 
zeytinyağı damlasını 
koydurarak tanıtımda 
bulunmak istedim: 
Bundan sonra 
yurt dışına gidecek 
gruplara ve iş 
adamları ile dernek
lerin örnek alarak 
Gemlik'in tanıtılması 
geliştirilebilir" dedi.

deki 16 N 4801 
plakalı özel oto, bir 
kamyonu solladıktan 
sonra yolun solunda
ki 7 metrelik 
şarampole uçarak 
su kanaletlerinin 
üzerinde durdu. 
Sürücünün burnu 
bile kanamazken, 
soruşturma sürüyor.

Gemlik'ten 
hareket eden 
42 Umre yolcusunun 
kendisine olan 
güvenlerini sars
madan onlara en 
iyi Umre ziyareti 

yaptıracağını 
söyleyen Rehber 
Müezzin Sabrı Aslan, 
kendisine rehberlik 
onayı veren İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Şahin'e teşekkür etti.
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Açık cezaevinden ilk firar
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Onarımı yapılarak 
iki ay önce açık 
cezaevi olarak açılan 
Gemlik cezaevinden 
bir mahkumun 
firar ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye

Marmarabirlik’te sular durulmuyor
Marmarabirlik mali genel kurulunda divan başkanlığına seçim önergesi veren muhalif grup, kapalı 
yapılmasını istediği oylamanın açık usûl gerçekleşmesi üzerine toplantıyı terk etti.Yönetime aday 
olduğunu belirten Mudanya Kooperatif Başkanı İbrahim Başaran, genel kurulda Marmarabirlik Ana 
Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini, haklarını mahkemede arayacaklarını söyledi. Oy çokluğuyla öner
genin reddedildiği genel kurula misafir olarak alınmadıkları için tepki gösteren bazı üyeler de Birlik
binasına resmi araçla gelen Mudanya Ziraat Odası Başkanvekili Hayrettin Seviç ile tartıştı.
Günlerdir konuşulan 
Marmarabirlik 
mali genel kurulu 
olaylı geçti. 
Sabah saatlerinde 
başlayan genel 
kurula delege 
olmayan üyeler ve 
gazeteciler alınmadı. 
Muhalif kooperatif 
üyelerinin dışarıdan 
telefon bağlantısı 

। kurarak takip ettiği 
genel kurulun 
ilk bölümü ise 
tartışmalı geçti. 
Divan Başkanhğı'na 
seçim önergesi veren 
Mudanya Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Başaran öncülüğün
deki 29 delege, bu 

! oylamanın kapalı 
i usûl yapılması gerek- 
' tiğini savundu.

Divan Başkanlığı'nın 
görüşmeleri açık 

| oylama usülü yapaca 
I ğını duyurması 
I üzerine salonda 

gergin anlar yaşandı. 
Yönetim Kurulu’nun 

! azledilerek yeniden 
i belirlenmesi istenen 
I önerge, 149 oyla 

reddedildi.
Oylamaya katılmayan 

, İbrahim Başaran ise 
Ana Sözleşme'nin 

ı 28. Maddesi ihlal 
edildiği gerekçesiyle 
genel kurulu terk etti, 

i Oylamanın ardından 
muhaliflerin genel 
kurul salonunu 
boşalttığı dakikalar
da, içeri alınmayan 
bazı üyelerle Mudan 
ya Ziraat Odası 
Başkanvekili Hayret 
tin Seviç arasında 
tartışma çıktı. 
Önergenin geri 
çekilmesine öfkele
nen bazı Mudanyalı 
lar, Marmarabirlik
genel kuruluna Ziraat 
Odası'nıh resmi 
aracıyla gelen 
Sevinç'e tepki 
gösterdi. Kısa süreli 
yaşanan gerginliğin 

göre, önceki 
akşam saat 23.00 
sıralarında yapılan 
sayımda Güven 
Kurtuluş isimli 
mahkumun 
olmadığını tespit 
eden görevliler^

ardından jandarma 
nırç araya girmesiyle 
kavga büyümeden 
önlendi.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanhğı'na aday 
olduğunu belirten 
Mudanya Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Başaran, Ana Söz 
leşme'nin ihlal 
edildiğini ve haklarını 
mahkemede araya
caklarını söyledi.
Ayrıca .genel kurulun 
demokratik olmadığı 
nı savunan Başaran, 
"Ana Sözleşme'nin 
ilgili maddeleri çok 
açık. Divan seçimleri 

kendisinin firar ettiği 
anlayarak durumu 
polis ve jandarma'ya 
bildirdiler.
Açık cezaevi olarak 
cezalarını
çekecek mahkumlara 
çeşitli el sanatları 

dışında tüm oyla
malar kapalı oylama 
usulü ile gerçekleş 
tirilme ama burada 
kurallar çiğnendi, 
hatta bizi konuştur
madılar bile.
Hükümet komiserleri 
yanlışları tek tek not 
etmiştir, hakkımızı 
mahkemede araya
cağız" diye konuştu. 
BASINA YERİMİZ 
YOKTU 
Marmarabirlik
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu ise 
muhaliflerin bu 
iddialarının 
bilgisizlikten kay- 

ile meslek eğitimi 
vermek amacıyla 
yeniden onarılan 
firar ettiği 
öğrenileli Güven 
Kurtuluş'un aran
masına başlandığı 
öğrenildi.

YaaYORVM

naklandığını ileri 
sürdü. Yönetimin azli 
ve yeniden belirlen
mesine ilişkin gen
soru niteliğindeki 
önergenin genel ku 
rul hazirunu tarafın
dan görüşüldüğünü 
ve reddedildiğini 
anlatan Taviloğlu, 
"Bazı arkadaşlar 
oylamanın Ana Söz 
leşme gereği kapalı 
usûl yapılmasını iste
di ancak, böyle bir 
zorunluluk yok. 
Seçime geçilseydi 
eğer ilgili madde 
uygulanabilirdi 
ancak, seçim yapıl
madığı için kapalı 
oylamaya gerek 
kalmadı. Çünkü biz 
burada önergeyi 
gündeme alıp alma 
yacağımızı oyladık. 
Sayın Başaran'a söz 
verilmemesi gibi 
bir durum da yok. 
Divan, konuşmaların 
sadece gündemin 
dışına çıkmaması 
yönünde kendisini 
uyarmıştı" dedi.
Genel Kurulun 
neden basına kapalı 
yapıldığı sorusunu 
yanıtlayan Taviloğlu, 
"Seçim yapılacağı 
iddiaları uzun 
zamandır dillerde 
dolaşıyordu ve bu 
nedenle tüm dele 
gelerin buraya akın 
edeceğini düşündük, 
öyle de oldu.
Merkez binamızda 
yaşadığımız yer 
sıkıntısı nedeniyle 
toplantıyı basına 
kapattık. Karmaşayı 
önlemek ve hem 
gazetecileri, hem de 
delegeleri rahat 
ettirmek için bu 
karan aldık. Yer 
problemini aşana 
kadar bu konuda 
bize iyi niyetle 
yaklaşılmasını 
bekliyoruz" dedi.
(BHA)

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcan vura 11933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Kötü adam BARZANİ !...
Barzani'ye sorarsanız, Kuzey Irak'ı.her an 

müdahale edeceğini söyleyen Türkiye'ye karşı 
koruyor.

Türkiye ise, Barzani'yi tahrikçi, kendini 
besleyen eli ısıran, nankör bir lider gibi görü i 
yor.

Eski işbirliği, şimdi düşmanlığa dönüşüyor.
Bir yanda, 70 milyonluk koskoca bir Türkiye 

var, öte yanda cılız bir PKK ile cılız bir Kuzey 
Irak Kürt yönetimi var.

Güçler son derece dengesiz. Ancak Barzani'yi 
yüreklendiren, cesaretini arttıran ve bu mace 
raya iten üç unsur var:

Barzani'nin bu çıkışının altında, önemli oranda 
iç politika yatıyor.

Türkiye'ye çatarak, hem Kuzey Irak'ta, hem de 
bölgedeki Kürt gruplar arasında daha da 
güçleniyor.

Aynı zamanda, en önemsediği rakibi 
Talabani'yi de köşeye sıkıştırıyor.

Talabani, Erdoğan ile kucaklaşırken, Barzani 
Türkiye'ye meydan okuyan bir lider konumuna 
giriyor.

Yaşlı Talabani'den sonra, Kuzey Irak'ın tek li 
deri olarak yerini garantiliyor.

Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahalesine kesin
likle karşı çıkan ABD'nin tutumu.

VVashington bunu, Kürtler'i Türkiye'ye tercih 
ettiği için yapmıyor.

Zaten karmakarışık olan Kuzey Irak'ı, daha da 
içinde çıkılmaz duruma sokmamak

Hatta Erdoğan'ın Talabani ile kucaklaşarak 
yolladığı "bu işleri diyalogla çözelim" mesajının 
böylece çöp tenekesine atıldığını görüp hayret
lerini de saklamıyorlar.

Bu duruma bakıp, "Eğer ABD Türkiye'nin 
müdahalesini’engelleyecekse, o zaman Barzani 
neden kışkırtıcı demeçler veriyor?"

Bunun yanıtı da, Barzani, ABD'nin bir gün 
tutum değiştirip,

Türkiye'ye yeşil ışık yakabileceğine inanıyor. 
Bundan dolayı da, PKK unsurunu kullanıyor.

PKK'nın Türkiye'yi rahatsız etme gücü,
Barzani'nin işbirliği çağrısının altında yatan, 

ikinci unsurdur.
Kuzey Irak Kürtleri'nin lideri, DTP'nin hatta 

PKK'nın Türkiye'deki 10 milyonluk Kürt ke 
simin bir bölümünü etkileyebildiğini biliyor.

Ayrıca kendinin de, Güneydoğu'daki Kürt 
aşiretlerinin bir bölümünde etkili olduğunun 
çok farkında. PKK ve DTP ile birlikte adının anıl
masının, birlikte hareket ettikleri izlenimi ver
mesinin Türk kamuoyuna büyük rahatsız hk 
vereceği görüşünde. Bunu da, Türkiye'ye karşı 
bir caydırıcı unsur olarak kullanmak istiyor.

BU GİDİŞ, BÖLGEYİ KANA BULAR...
Barzani, PKK, DTP işbirliği, belki kağıt 

üzerinde veya demeç aşamasında gerçekleşe
bilir. Karşılıklı dayanışma gösterilerine de 
dönüşebilir. Hatta Türkiye'yi rahatsız edecek, 
kaygıları arttıracak noktalara kadar da ulaşa
bilir. Eğer Barzani bu tip demeçleri, Türk aske 
rine gözdağı vermek, Ankara'yı caydırmak için 
kullanıyorsa çok hata ediyor.

Türkiye, bu üçlünün işbirliğinden rahatsız hk 
duysa dahi, özellikle bölücülük açısından alı
nacak önlemlerden asla caymaz.

Türk toplumüyla, zaten giderek incelen bağla 
rını daha da zayıflatmaktadır.

Son olarak, Barzani'nin Güneydoğu'da bir 
ayaklanmayı teşvik edecek güçte olduğuna da 
inanmıyoruz... Eğer bu ortak yaklaşım, Güney 
doğu'yu cehenneme çevirmek, Türkiye nin 
rahat ve huzurunu bozmak ise, belli bir oranda 
başarılı olabilirler.

Ancak, Türkiye'yi bölünme noktasına götüre
bilecek bir kalkışmayı başaramazlar. Bütün bu 
olasılıklardan en fazla zararlı çıkacaklar ise, ne 
yazık ki bölge halkıdır. Boş yere hırpalanacak- 
lar, boş yere rahatsız olacaklar.

mailto:11933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Umurbey Düğün Salonu açılışa hazırlanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yapımı Umurbey 
Belediyesi 
tarafından 
gerçekleştirilen 
700 kişilik salon 

açılış için gün 
sayıyor.
Mart ayında Umurbey 
Belediyesinden 
işletmeciliğini aldığı 
salonda son 
hazırlıklarını 

yapan Ersin Süren, 
bu standartlarda 
Gemlik'te salon 
bulunmadığını 
söyledi.
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih

Mehmet Güler'in 
yapım sürecinde 
bizzat ilgilendiği 
çok amaçlı etkinlikler 
için kullanılabilecek 
salonda yaptığı 
incelemede işletmeci 

Ersin Süren'den 
bilgi aldı.
Salonda düğün 
ve cemiyetler için 
müşteri rezervasyon
larını kabul etmeye 
başladıklarını

duyuran
Ersin Süren, 
hafta içi cemiyetler 
için peşin fiyatına 
12 ay taksit imkanı 
sağladıklarını 
söyledi.

DUYURU
ALTINTAŞ CAMİ ve KUR AN KURSU 

YAPTIRMA ve YAŞATMA DERNEĞİ NE 
AİT OLAN GAZİOSMANPAŞA CAMİ ALTINDA 

YER ALAN 300 M2 KAPALI ALAN AÇIK ARTIRMA 
KAPALI ZARF USULÜ İLE KİRAYA VERİLECEKTİR.

İLGİLENENLERİN 21 NİSAN 2007 TARİHİ 
SAAT 15.00'E KADAR AŞAĞIDAKİ ADRESE 
MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

NOT: TABAN FİYAT 800YTL DİR 
GAZİOSMANPAŞA CAMİ DERNEK BAŞKANLIĞI 

CEMAL AKTAŞ 
TEL: 0.533 727 88 72

Büyükşehir Belediyesinin satış kararı 
alt geçit esnafının uykularım kaçırdı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçesi 
Heykel Semti'nde 
bulunan Atatürk Alt 
Geçidi'nde iş yapan 
esnaflar, Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nin 3 
caddede bulunan alt 
geçitlerde yer alan 
121 dükkanı satma 
kararı almasının 
Ahilik-Löncalık- 
Esnaflık. geleneğine 
ters olduğunu öne 
sürdü.
Satış kararı alınan 
dükkanların sahipleri, 
Atatürk Alt 
Geçidi'nde bir basıp 
açıklaması yaptı.
Esnaf adına açıklama 
yapan ve belediye 
meclisinin aldığı 
satış kararının uyku
larını kaçırdığını 

belirten Bursa 
Altgeçit Çarşıları 
Esnafları Geçici 
Yürütme Kurulu 
Sözcüsü Rüstem 
Avcı, "Bilindiği gibi 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi, Atatürk- 
Haşim Işcan ve İnönü 
caddelerinde yer alan 
alt geçitlerde bulu
nan toplam 121 
dükkanı satma kararı 
aldı. Bizler bu yerler 
için kiracı olarak talip 
olup ihaleye girerken, 
mülk sahiplerinin 
kaprislerinden-çeşitli 
bahanelerle oluştura
cağı huzursuzluktan 
uzak, bu kamu yer
lerini 'kiralarımızı 
ödediğimiz müdde
tçe' kendimiz ve 
hatta çocuklarımız. 

için huzur içerisinde 
çalışacak iş yerleri 
olarak düşünmüştük. 
Ancak Bursalılar'ın 
tümünün mülkü olan 
alt geçitlerin 
pazarlanacağını 
hiçbir zaman düşün
medik. Yapılan iş ne 
yasal, ne etik ve ne 
de meşrudur” dedi. 
Alınan satış kararının 
Ahilik-Loncalık- 
Esnaflık geleneğine 
ters olduğunu ifaden 
eden Avcı, "Hem idari 
yargı hem de 
mülkiyet hukuku 
açısından problemler 
barındıran bu satış 
karârı hakkında? 
gerekli yargı yolların
da sonuna kadar 
savaş vereceğiz" 
diye konuştu.

KRŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Faz: 513 35 95



Kutlu Doğum Haftası kutlanıyor
w

Seyfettin 
SEKERSÖZ
İlçe Müftülüğü ve 
Türkiye Diyanet 
Vakfı Gemlik 
Şubesince 
hazırlanan Kutlu 
Doğum Haftası 
nedeniyle 
panel yapıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
yapılan panele 
konuşmacı olarak 
İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin ile 
İlçe Vaizleri İlyas 
Narin ve Salih

Kılıç katıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Ali Osman 
Cura'nın da hazır 
bulunduğu paneli 

. çok sayıda 
vatandaş izledi. 
Saygı duruşu ve 
okunan İstiklal 
Marşı ile başlayan 
panelde İlçe 
Müftülüğü 
tarafindan Kutlu 
Doğum Haftası 

nedeniyle 
açılan Şiir ve 
Kompozisyon 
yarışmasında 
ilk sırayı eserler 

' seslendirildi.
Hamidiye İlköğre
tim Okulundan 
M. Fatih Pekcanh, 
birinci olan 
"Şensin Yüce 
Pey'gamberim" 
isimli şiirini

> seslendirirken, 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi" 
Didem Akar'da

• "Düş mü Gerçek 

mi" isimli 
birinci gelen 
kompozisyonunu 
okudu.
Panele konuşmacı 
olarak katılan 
İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin ile 
İlçe Vaizleri 
İlyas Narin ve 
Salih Kılıç 
yaptıkları 
konuşmalarda 
pandle katılan 
izleyenlere 
Peygamberimizin 
hayatından 
çeşitli bilgiler 
verdiler.

NOW0X bilgisayarda
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT3Ö00-7804
*7 ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 3.0 Ghs. 
80 GB-7200 Rpm 
512DDR2
PAYLAŞIMLI 
256MB O/B PClekp.?- 
DVD-CDRWCOMBO 
3,5” FLOOPY DRIVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERtöR 
10/100 ETHERNET 
Orjinal Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe
’CAAntivirüs+Antispy

Ha

CASPER

ÜCRETSİZ MODEM VE BILGISAYAR 
ADSL BAĞLANTISI + ALANA

NOVVOK BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BCJRSfl

Tel: O.ZZA 512 Z5 63 .----- .g.m,IknowOK.c7m

CASPER CAT 3400 - 7F85
M^A^zâLİKLB-:'';;
INTEL PENTIUM 4 650.3,4 Ghz. ;

'160 GB 7200 SATA
512DDR2
128/256 MB GEFORCE 7100 PCI <
exp. TURBO CACHE
DVD-RVVDUAL

: Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE
HOPARLÖR
<10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windows
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + ArıtiSpy

SÜPER PAKET

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE
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Maliye yeşil kartlıların peşine düştü
Maliye Bakanlığı, 
Ankara'dan sonra 
İstanbul, İzmir, Bursa, 
Adana ve Gaziantep' 
de de yeşil kartlıları 
mercek altına aldı. 
Ankara'daki denetim
lerde, şirket ortaklan 
ile 4 evi bulunanların 
bile yeşil kart sahibi 
oldukları anlaşıldı.
Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel Mü 
dürü Ömer Duman' 
dan edinilen bilgiye 
göre, Muhasebat 
Kontrolörleri, pilot 
bölge olarak seçtikleri 
Başkentte geniş çaplı 
bir yeşil kart denetimi 
yaptı. Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan onayı 
ile gerçekleştirilen bu 
çalışmada, Sağlık Ba 
kanlığının Yeşil Kart 
Bilgi Sistemin den, 
Ankara'daki yeşil kart 
sahiplerinin T.C Kim 
lik Numaraları alındı. 
Bu liste, daha sonra 
Gelir İdaresi Başkanlı 
ğının VEDOP sistemi 
bilgileri ile çapraz 
kontrole tabi tutuldu. 
Bü şekilde bu kişiler
den motorlu taşıtı, 

vergi mükellefiyeti ve 
şirket ortaklığı bulu
nanlar ile bankalarda 
10 bin YTL ve üzerin 
de parası olanlar 
tarandı. Ardından da 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 
Bilgi İşlem Merkezin 
den, söz konusu kişi-, 
lerin gayrimenkul 
sahibi olup olmadık
ları araştırıldı.
4 EVİ OLAN 
YEŞİL KARTLILAR 
BİLE VAR
Bu çalışmada, 220 bin 
yeşil kartlının bulun
duğu Ankara'da 17 
bin 638 yeşil kart 
sahibinin, ekonomik 
açıdan çok iyi durum
da olduğu ve yeşil 
kart sistemini suisti- 
mal ettiği tespit edildi. 
Bu kişilerin aileleri de 
dikkate alındığında, 
haksız yere yeşil kart 
kullanan kişi sayısı 
nın 40-50 binleri bula
bileceği tahmini yapıl 
dı. Denetim sonucun
da, Ankara'da yalan 
beyanla yeşil kart 
alanların 2 bin 600'ü 
nün 1 ile 4 arasında 

gayrimenkulü bulun
duğu saptandı. 5 bin 
200 kişinin, 1 veya 
birden fazla taşıtı 
olduğu anlaşılırken, 
bu taşıtlar arasında 
son model BMW ve 
Passat'lar da yer aldı. 
Söz. konusu araştır
ma, 2 bin 400 kişinin 
ticaret erbabı, 693 
kişinin şirket ortağı, 
bin 166 kişinin ise 
bankada 10 bin YTL 
ve üzerinde parası 
olduğunu da ortaya 
koydu. Bankada 
parası olanların 
600'ünün hesabının 
50 bin YTL'ye kadar 
ulaştığı gözlenirken, 
70'inin banka mevdu
atının 50 ile 100 bin 
YTL, 14’ünün 100 ile 
150 bin YTL arasında 
bulunduğu, 12'sihin 
ise 150 bin YTL'nin de 
üzerinde bir paraya 
sahip olduğu belirlen
di. Bu arada 14 
kişinin hem evinin, 
hem işinin, hem 
arabasının, hem de 
bankada parasının 
bulunduğu görüldü. 
5 İL DAHA

BÜYÜTEÇ 
ALTINDA 
Muhasebat Kontrolör 
leri, Başkentin ardın
dan İstanbul, İzmir; 
Adana, Bursa ve Gazi, 
antep'de de yeşil kart 
denetimlerine başladı. 
İllerdeki Muhasebe 
Denetmenlerinin de 
katkı sağladığı bu de 
netimlerde de sözko 
nusu 5 ildeki yeşil 
kart sahiplerinin mal 
varlıkları, banka he 
sapları ve halen ne iş 
yaptıkları tek tek 
ortaya çıkarılacak, 
CEZA DAVALARI 
KAPIDA 
Muhasebat Genel 
Müdürü Ömer Duman, 
bu çalışmanın ardın
dan yanlış beyan ile 
haksız yere yeşil kart 
alanlara yönelik idari 
ve adli sürecin başla 
yacağını bildirdi. 
Ankara'da tamam
lanan denetimin 
ardından yeşil 
kartta suistimale 
yönelenlerin lis
tesinin, gereğinin 
yapılması için Valiliğe 
gönderildiği bildirildi.

Takla atan minibüsle 
burnu bile kanamadı
Bursa'da Ahıskalı bir 
şahıs, kullandığı 
minibüsün takla 
atması sonucu . 
muhtemel ölümden 
kurtuldu. Burnu. . 
kanamadan araçtan 
çıkmayı başaran 
sürücü olayın 
şaşkınlığını yaşadı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
İlçesi Kurtbasan 
Mahallesi'nde önceki 
gece meydana gelen 
olayda, Kazım 
Seyfullah'ın kul
landığı minibüs, 
dikkatsizlik ve tedbir
sizlik sonucu önce 

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

EL KOYUN

elektrik direğine 
çarptı sonra da 
parkın demirlerine 
çarparak yan yattı. 
Sürücü Kazım 
Seyfullah, vatan
daşların yardımıyla 
araçtan çıkmayı 
başardı. Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
sürücünün alkol 
muayenesini yaptılar. 
Bir arkadaşı ile 
eğlenip onu evine 
bıraktığını söyleyen 
Kazım Seyfullah, 
araçtan yara 
almadan kurtulduğu
na inanamadığını 
ifade etti.

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: 31B GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)513 35 95
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GEMLİK’TE BU STANDARTLARDA 
SALON OLMADIĞINI İDDİA EDİYORUZ!
frl i)i başınia işletmecilijini aldığımı limite) iıtfje Tesisleıroie 
;ol kısa nHâsctı^InlzHlIılılıU hii ıl* 

Gemlik'te yine bir ilki gerçekleştirerek, 
Hafta içi cemiyetleriniz için 

PCJİNFİVATINfllSAVTflKSİîİMKflNINI 
yine biz sağlıyoruz.

Göstermiş olduğumuz başarıda emeği geçen 
başta Umurbey Belediye Başkam 

Sayın Fatih Mehmet Güler 
olmak üzere Umurbey ve Gemlik halkına, 

Gemlik Körfez Gazetesi’ne, Malcan Ajans’a 
katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

4^ ersin siza?’I w. ._ . .. _ . r-~
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Dünya’da her gün bin kişi intihar ediyor DGS başvuruları başladı
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMU) Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 
Anabilirri Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hatice 
Güz, dünyada her gün 
bin kişinin intihar 
ettiğini, intihar 
vakalarının ilkbahar ve 
yaz mevsimlerinin ilk 
aylarında artış 
gösterdiğini bildirdi 
İntihar edenlerin yanı 
sıra binlerce kişinin 
intihar girişiminde 
bulunduğunu kayde
den Doç. Dr. Hatice 
Güz, tüm ölümlerin 
yaklaşık yüzde 1'ini 
intihar vakalarının 
oluşturduğuna dikkat 
çekti. Bekar, erkek, 
şizofreni, depresyon 
tanısı konulanlar ve 
30-40 yaş arası İşsiz 
olanlarda ölümle 
sonuçlanan intiharların 
daha çok görüldüğünü 
ifade eden Doç. Dr.

ATO’dan kriz uyarısı
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmptleri

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

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

H 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 atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli
--------------------- I-- ----- ----- - --------------- 1 II...... —

' K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
| Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta " 

. . . . ’
Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.| ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax:5141021

Güz, intihar girişim
lerinin ise daha ziyade 
30 yaş altı, bekar, 
işsiz, kadın ve 
depresyon tamlı 
hastalarda kendini 
gösterdiğini dile 
getirdi.
İntihara yol açan 
önemli yaşam olay
larının 30 yaş altında 
boşanma, reddedilme, 
işten çıkarılma-işsizlik 
ve yasal sorunlar, 30 
yaş üzerinde ise fizik
sel hastalıklar olarak 
belirlendiğine işaret 
eden Güz, "İntihar gir
işimlerinde risk faktör
lerinin belirlenmesi 
önemlidir. Çünkü bu 
kişilerde çoğunlukla 
amaç yardım çağrısıdır 
ve ilk girişimi takiben 
bir yıl içinde yüzde 1- 
2'sinin ölümle 
sonuçlanan ikinci bir 
intihar girişimi olmak
tadır. Fiziksel hastalık 

ve ailede intihar 
öyküsünün olması da 
intihar davranışına 
yatkınlığa neden 
olmaktadır. İşsizliğin 
risk faktörü olduğu 
kesinleşmiş, fakat 
erkeklerdeki işsizliğin 
kadınlara göre daha 
fazla risk taşıdığı belir
lenmiştir" dedi. 
Beyindeki serotonin 
maddesindeki azal
manın da intihar 
olasılığını arttırdığını 
kaydeden Güz, intihar 
vakalarında en önemli 
nedenlerden birinin de 
olumsuz yaşam şart
ları olduğuna ve bu 
kişilerde normal 
yaşam şartlarına sahip 
bireylerden 4 kat daha 
fazla intihar olgusuyla 
karşılaşıldığına değin
di. Mevsim ve hava 
durumunun intihar 
oranlarını etkilediğini 
vurgulayan Güz, ilkba

har ve yaz mevsiminin 
başlangıç aylarında 
intihar vakalarına daha 
yüksek oranlarda rast
landığını açıkladı 
Avukatlık ve doktorluk 
gibi bazı mesleklerin, 
yüksek zeka düzeyinin 
ve kentsel yaşamın da 
intiharlarda risk 
faktörleri arasında yer 
aldığını belirten Güz, 
şu bilgileri verdi: 
"İntiharı düşünen 
bireyler gönellikle 
etrafındaki kişilere 
bazı ipuçları veriyor 
veya direkt olarak 
'Beni yalnız bırak
mayın' mesajını 
iletiyor. İntihar 
önlenebilecek ölüm 
nedenidir. Bu nedenle 
doğru tanı ve tedavinin 
önemi vardır. İntihar 
mesajları veren 
kişiler uzmanlara yön
lendirilmelidir. Bu en 
büyük yardımdır.”

Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Başkanı 
Sinan Aygün, 
cumhurbaş kanlığı 
seçimi sürecinde 
temkinli davranılması 
gerektiğini vurgula
yarak, 2001 yılındaki 
ekonomik krizin 
siyasi bilinçsizlik 
nedeniyle yaşandığını 
söyledi. Aygün, 
"Seçim sürecinin 
çok iyi şekilde 
aşılması gerekiyor. 
Bir takım hevesler 
uğruna Türkiye 
tehlikeye 
atılmamalı" dedi. 
ATO Başkanı Sinan 
Aygün ANKA'ya 
yaptığı açıklamada,. 
2001 yılındaki 
ekonomik göstergele 
rin 2007 yılına göre 
daha iyi olduğunu 
vurgulayarak, 
Türkiye'nin 
ekonomisinin bıçak 
sırtında olduğunu 
söyledi. Son yıllarda 
cari açığın ve 
özelleştirmelerin 
hızla arttığını belirten 
Aygün, siyasi 
istikrarsızlığın 
ekonomiyi olumsuz 
etkileyebileceğini 
belirtti. Aygün, 2001 
yılında yapılan hata
ların yeniden tekrar
lanmaması gerektiği 
vurgusunu yaptı.

‘Gemlik Körfez’ 
internette 

öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), önlisans pro
gramlarından lisans 
programlarına geçiş 
yolu olan dikey geçiş 
sınavına (DGS) başvu
ruların alınmaya baş
landığını bildirirken, 
sınava girecek aday
lar toplam 52 YTL 
-ödeme yapacak.
ÖSYM Başkanı 
Prof.Dr. Ünal Yarıma 
ğan yaptığı yazılı açık
lamada, "Meslek 
Yüksekokulları ile 
Açıköğretim Önlisans 
Programları Mezunla 
rının Lisans Öğren
imine Dikey Geçiş 
Sınavı"nı 15 Temmuz 
2007 tarihinde gerçek
leştireceklerini kay
detti. 40 il ile Lefkoşa 
da düzenlenecek sına
va 2007-DGS'ye 
meslek yüksekokulları 
ve açıköğretim önli 
sans programlarından 
mezun olanlar ile son 
sınıfta olup da staj 
dışındaki mezuniyet 
şartlarını yerine getir
miş olanlar başvura
bilecek. Adaylar 
dikey geçiş için 
yapılacak sınavlara 
aynı önlisans alanın

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Askerliğini yapmış, 
30 yaşını aşmamış, ehliyeti olan 
lise Mezunu, BAY PAZARLAMA

ELEMANI ARANIYOR.
BARIŞ TİCARET-Barış BABÜR 
Orhangazi Cad. No:161 - GEMLİK

TEL: 514 31 68
GSM: 0.533 301 47 74

€l(MRN RRRNIVOR
Büyük bir Kozmetik firması 
adına Gemlik'te çalışacak 

25-30 yaşları arasında 
BAYAN PAZARLAMA 
ELEMANI ARANIYOR 

Müracaat Tel

0532 472 52 64 (Murat Bey)

dan en çok üç kez 
girebilecek.
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) 
meslek yüksekokulları 
nın son sınıf öğrenci
leri ve mezunları ile 
Türkiye'deki meslek 
yüksekokulu adını 
taşımayan fakat bir 
mesleğe hazırlayan 
önlisans program
larından mezun ola 
lar ve aynı koşullar
da yurtdışından me 
zun olup denkliği 
kabul edilenler de 
2007-DGS’ye başvura
bileceği belirtilen 
açıklamada, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi İlahiyat 
Lisans Tamamlama 
(İLİTAM) Programına 
başvuracak adaylar
da, en çok üç kez 
DGS’ye girme 
koşulu aranmayacağı 
kaydedildi.
Yerleştirmenin Ankara 
Üniversitesi tarafın
dan adayların DGS 
puanlarına göre 
yapılacağı vurgu
lanırken, bu 
programa başvuracak 
adayların da DGS’ye 
girmelerinin zorunlu 
olduğunu bildirildi.

4
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İşsizlik oranı 
yüzde jVe 

geriledi

Türkiye'de Aralık 
2006-Ocak-Şubat 
2007 dönemini 
kapsayan üç aylık 
hareketli ortala
malara göre 
işsizlik oranı, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
11'e geriledi. 
Geçen yıl aynı 
dönemde işsizlik 
oranı yüzde 11,8 
düzeyinde 
Duiunuyordu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumamın 
(TÜİK) üçer 
aylık dönemler 
itibarıyla her ay 
açıkladığı

Hanehalkı işgücü 
Anketinin "Aralık 
2006-Ocak-Şubat 
2007" dönemini 
kapsayan 
Ocak 2007 
sonuçlarına göre, 
bu dönemde 
işgücüne katılım 
oranı ise yüzde 
46,8 olarak 
hesaplandı.
İşsizlik oranı 
kentlerde yüzde 
12,a, kırsal 
kesimde yüzde 
7,9 olarak 
belirlendi. Bu arada, 
2006 yılında işsizlik 
oranı yüzde 9,9 
düzeyinde idi.

O

ELEMAN ARANIYOR S ATI LIK DEVR E MÜLK

■■IhlDIU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛCRE15İZ KESİM HİZMEIİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

ELEMANARANIYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ 

Müracaat Tel: 
0.535 354 19 95

İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYÜME 
M MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR
GSM: 0 533 340 41 41
KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK veye AYLIK 
W İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.539491 8960

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Avrupa Halter Şampiyonası başlıyor
Türkiye, şampiyonaya erkeklerde 8, 
bayanlarda 7 sporcuyla katılıyor.
Avrupa Büyük 
Erkekler ve Bayanlar 
Avrupa Halter 
Şampiyonası, 
bugün Fransa'nın 
Strasbourg 
kentinde başlıyor. 
48 ve 53 kilo bayan
lar ve 56 kilo erkekler 
müsabakaları ile 
başlayacak şampiy
ona, 22 Nisan Pazar 
günü yapılacak 
erkekler 105 ve 105 
kilo müsabakaları ile 
sona erecek. 
İlk günkü 
müsabakalarda 
bayanlar 48 kiloda 
Olimpiyat Şampiyonu 
Nurcan Taylan, 
Genç Bayanlar 
Dünya Şampiyonu 
Sibel Öskan ve 
erkekler 56 kiloda 
Akdeniz Oyunları 
Şampiyonu Gülbeyi 
Âktı podyuma

Beşiktaş’tan GSGM Tahkim'e tepti

çıkacak.
Milli takım 
kafilesinde şu 
sporcular bulunuyor: 
Erkekler: Gülbeyi 
Aktı (56 kilo), Erol 
Bilgin (62 kilo), 
Mücahit Yağcı (62 
kilo), Ekrem Çelil (69 
kilo), Yasin Aslan (69 
kilo), Taner Sağır (77 
kilo), İzzet İnce (85 

kilo), Hakan Yılmaz 
(94 kilo).
Bayanlar: Nurcan 
Taylan (48 kilo), Sibel 
Özkan (48 kilo), 
Yeşim Çelikkaya (53 
kilo), Aylin Daşdelen 
(58 kilo), Seda İnce 
(58 kilo), Sibel 
Şimşek (63 kilo), 
Derya Açıkgöz ( 75 
kilo)

Potada Kupa Heyecanı
Tadım Erkekler Türkiye Kupası 8'li 
finali 20-22 Nisan'da oynanacak.
Basketbolda Tadım 
Erkekler Türkiye 
Kupası 8'li final müs
abakalarının kura 
çekimi İstanbul'da 
yapıldı.
Kura çekimine, 
Basketbol 
Federasyonu yetk
ililerinin yanı sıra 8'li 
finalde mücadele 
edecek takımların 
yöneticileri katıldı. 
Antalya Dilek 
Sabancı Spor 
Salonu'nda 20-22 
Nisan tarihleri arasın
da Bandırma 
Banvitspor, Beşiktaş 
Cola Turka, Casa 
TED Ankara 
Kolejliler, Efes 
Pilsen, Fenerbahçe 
Ülker, Galatasaray 
Cafe Cröwn, Pınar 
Karşıyaka ve Türk 
Telekom'un katılımıy
la yapılacak Tadım 
Erkekler Türkiye 
Kupası 8'li final

müsabakalarında ilk 
gün eşleşmeleri ve,, 
maç saatleri şöyle*^ 
20 Nisan Cuma ** 
14:00 Bandırma 
Banvitspor-Casa TED 
Ankara Kolejliler 
16:00 Beşiktaş Colaç^ 
Turka-Pınar 
Karşıyaka ı s 
18:00 Fenerbahçe 
Ülker-Turk Telekom

20:00 Efes Pilsen- 
Galatasaray Cafe 
Çrown 
Tûrnuvanın ilk 
gününde kaybeden 
takımların kupa 
dışında kalacağı 
mücadelede, 
kazanan ekipler 

yine aynı gün 
kura çekimiyle 
eşleşecek.

Beşiktaş Cola Turka 
Basketbol Şube 
Koordinatörü Haşan 
Bozkurter, ligde 
Darüşşafaka ile yap
tıkları maçın son 
saniyelerinde 
yaşananlar nedeniyle 
Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü 
(GSGM) Tahkim 
Kurulu'nun, maçı 
Darüşşafaka'nın 
lehine onaması - 
kararını sert bir 
şekilde eleştirdi. 
Erkekler Tadım 
Türkiye Kupası 
8'li final kura 
çekimine katılan 
Bozkurter, tahkim 
ve disiplin 
kurullarının da 
federasyon seçimi 
gibi delegelerin 
hür iradesiyle 
seçilmesi

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı Seanslar
POLİS 16.00 • 20.30
KÜÇÜK KIYAMET , 12.00- 14.00- 18.15
KİRLİ SIRLAR 14.00-17.00-20.15 (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
TUTKU SİNEMASI
ROCKY BALBOA SEANSLAR 12.00 • 14.00 • 16.00 • 18.00 • 20.30 (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

gerektiğini 
savunarak, tahkim 
kurulunun 
Beşiktaş- 
Darüşşafaka 
maçıyla ilgili 
kararında 'bir taşla 
4 kuş vurduğunu' 
ifade etti.
"Bu kararları alırken 
tahkim üyelerimizin 

enine boyuna 
düşünmesi lazım. 
Bana göre federasy
on mahcup oldu" 
diyen Bozkurter, 
kararla ilgili FIBA'ya 
başvurma yöntemi 
olduğunu, ancak 
bunu yapmak 
istemediklerini 
ifade etti

Alpella’da ligde kalma sevinci
Beko Basketbol 
Ligi'nde genç kadro
suyla son haftalarda 
başarılı bir perfor
mans ortaya koyan 
Alpella'da, ligde 
kalmanın sevinci 
yaşanıyor.
Alpella Antrenörü 
Alaaddin Yakan, 
oyuncularını müca 
delelerinden dolayı 
kutlayarak, "Zaten 
ligde kalmama gibi 
bir olasılık bizim 
açımızdan azdı" dedi. 
Son haftalarda aldık
ları galibiyetlerle 
ligde kalmayı başar 
dıklarını vurgulayan 
Yakan, "Ligde kalma

mücadelesi verdiği 
miz takımlar kaybetti. 
Bu bakımdan ligden 
düşme ihtimali çok 
düşüktü. Galatasaray 
Cafe Crovvn karcısın
da çalıştığımız oyun 
planlarını sahaya 
yansıttık. Dördüncü 
sırada yer alan bir 
takımı yenmek oyun
cuların moral kondis 
yonunu ve güvenini 
artırdı. Savunma 
olarak çok başarılıy
dık. Çok önemli bir 
maçı kazandığımız 
için mutluyuz.
Ligdeki son maçımız
da Pınar Karşıyaka'yı 
yenerek galibiyetle 
sona erdirmek isti 
yoruz" diye konuştu. 
Gelecek Sezon 
Daha İyi Olacağız 
Yakan, bu sezon 
büyük tecrübe 

kazandıklarını ve 
gelecek yıl daha iyi 
olacaklarını söyledi. 
Alaaddin Yakan, ilk 
yarıdaki maçlarda 
kötü oynamadıklarını 
vurgulayarak, şunları 
söyledi:
"Ancak sonuç 
elde edemiyorduk. 
İyi oynayıp kaybedi 
yorduk. Zaman 
içinde tecrübe 
kazandık. Oyuncular 
iyi oyunlarını 
sürdürdü.
Savunmayı biraz 
daha geliştirdik. 
Yabancı oyuncuların 
uyumu arttı.
Ayrıca iyi çalıştık. 
Mücadeleden kimse 
vazgeçmedi.
Sürekli kaybeden 
bir takımın dirilip 
kazanan bir ekip 
olması kolay değil."
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Yemekle içilen çay 
kansızlık nedeni

Bahar yorgunluğu deyip geçmeyin

Adnan Menderes 
Üniversitesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim' 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Erdal Beşer, çayın 
yemekle birlikte 
tüketilmemesi gerek
tiğini söyledi.
Prof. Dr. Erdal Beşer, 
çayın vücuttaki kan 
düzeyi üzerindeki 
etkilerini saptamak 
üzere, 200 üniversite 
öğrencisi üzerinde 
araştırma yaptıklarını 
belirtti.
Prof. Dr. Beşer, 
öğrenciler arasında 
çayı hatalı tüketen
lerin kan düzeylerinin 
daha düşük bulun
duğunu vurguladı. 
Çayın, yemeklerden 
en az bir saat önce 
ya da en az bir saat 
sonra içilmesi gerek
tiğini ifade eden Prof. 
Dr. Beşer, "Çay 
yemekle birlikte 
tüketilmemeli. Çayın 
basit bazı kurallara 

uyulmadan içilmesi 
halinde başta kansı
zlık gibi çeşitli olum
suz etkileri 
görülebilir." dedi. 
Prof. Dr. Beşer, 
yemeklerden bir saat 
sonra içilen çayın 
kan düzeyi üzerinde 
olumsuz etkisi 
olmadığını belirterek, 
"Günde ortalama 
5-6 fincan şekersiz 
çay içilebilir.
Yaşlılara ve ergenlere 
günde 1-2 
fincandan fazla 
çay önermiyoruz. 
Çünkü çayda 
bulunan kafeinin 
kaisiyum-mineral 
dengesi için olumsuz 
etkileri olabilir." 
diye konuştu. 
Prof. Dr. Beşer, 
çayın açık ve limonla 
içilmesini önerdikleri
ni, mide ülserine 
yatkın olanların 
çaydan sakınmaları 
gerektiğini bildirdi.

Bahar aylarında artan 
yorgunluğu hafife 
almayın.Her yorgun
luk bahar yorgunluğu 
olmayabileceği gibi 
ciddi hastalıkların da 
habercisi olabilir... 
İlkbahar aylarında 
artan yorgunluğun 
birçok hastalığın 
belirtisi olabileceği 
bildirildi.
Özellikle bahar 
aylarında birçok 
insanın yorgunluktan 
yakındığını belirten 
Halk Sağlığı ve İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. M. Emin Dinççağ, 
yorgunluğun bahar 
yorgunluğu diyerek 
geçiştirilmemesi 
gerektiğini söyledi. 
Her yorgunluğun 
bahar yorgunluğuna

Şişmanlığa yol açan gen bulundu
İngiltere'de Oxford 
Üniversitesi ve 
Peninsula Tıp 
Fakültesi bilim 
adamlarının ortaklaşa 
yürüttükleri araştır
mada, şişmanlığa yol 
açan bir genin tespit 
edildiği açıklandı. 
Bilim adamları, 
İngiltere'de her 6 kişi
den birinin bu genin 
etkisiyle obezite 
sınırında şişmanla
ması ihtimalinin 
yüzde 70 olduğunu 

bağlı masum bir 
yorgunluk olmadığını 
belirten Dr. Dinççağ, 
"Bu durumda çok 
dikkatli olunmalıdır. 
Çünkü yorgunluk 
şikayeti aslında bir . 
çok hastalığın belir
tisi olabilir.
Bahar yorgunluğu 
diyebilmek için 
hekimin hastayı 
muayene edip, diğer 
hastalıkların olup 
olmadığını ayırması 
gerekir. Yorgunluk 
belirtileri en çok kan
sızlık (anemi), şeker 
hastalığı (diyabet), 
hepatit (sarılık), bazı 
enfeksiyon hastalık
larında, tüberküloz ve 
bazı psikolojik bozuk
luklarda olabilir.
Birçok hastalığın bir 

belirtirken, bu kişi
lerin vücutlarında 
diğerlerine göre 
yüzde 15 oranında 
daha fazla yağ 
olduğuna işaret etti. 
Araştırmacılar, 
ayrıca gelecekte 
kişilerin bu geni 
taşıyıp taşımadıkları
na dair testler 
yaptırmalarının 
mümkün olabileceği
ni, hatta çiftlerin 
şişmanlık geni 
taşımayan çocuk 

belirtisi olabilen kan
sızlık, aslında bir çok 
hastalığın ön belirti
sidir. Kronik bir kan 
kaybının sonucu 
ortaya çıkabilir' 
Hepatitte yorgunluk 
önemli bir belirti 
olarak kendini 
gösterebilir" dedi. 
Uzun süren yorgun
luk belirtileri olan 
hastaların, hekim 
kontrolünden 
geçmeleri gerektiğini 
ifade eden Dinççağ, 
"Yorgunluk belirtisi 
olanlarda gerekli 
tetkik ve tahliller yap
tırılmalı. Çoğu kez 
bahar yorgunluğu 
deyip geçtiğimizde 
çok önemli bir 
hastalığı gözden 
kaçırmış olabiliriz.

doğurmalarının da 
mümkün 
olabileceğini belirtti. 
Bilim adamlarının 
bulgularının, modern 
yaşamın en Önemli 
hastalıklarından biri 
olan obezitenin 
yenilmesinde önemli 
bir adım olabile
ceğine dikkati 
çeken İngiliz basını, 
Ingiltere'de her 
dört kişiden birinin 
obez olduğuna dair 
istatistiklere de

-Yorgunluk nedeni 
ortaya koyulduktan 
sonra bahar 
yorgunluğu 
olduğu ortaya çıkar 
ise bu yorgunluğu 
yenmek için bol 
sıvı alınmalı.
-Taze sebze ve 
meyve ağırlıklı 
beslenilmeli.
-Egzersiz yapılmalı. 
-Antioksidanlar 
alınmalı.
-Sigara bırakılmalı.
-Uyku düzenine 
dikkat edilmeli.
-Stres ile başa çıkma 
yolları denenmeli. 
-Kahvehane, 
kıraathane gibi 
duman altı 
mekandan açık 
havaya çıkılmalıdır" 
diye konuştu.

yer verdi.
Ülkede erkeklerin 
yarısı ve kadınların 
üçte ikisinin aşırı 
kilolu olduğuna 
dikkat çekilen haber
lerde, şişmanlık 
geninin bulunmasın
da rol oynayan bilim 
adamlarının 40 bin 
yetişkinin DNA 
yapılarıyla sağlıkları 
ve vücut yapıları 
arasındaki ilişkiyi 
incelediği 
kaydedildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye 110
^olis 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. 51.3 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük • 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77.
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 513 10 53

C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

|
i
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 5.13 20 77
Süzer Turizm 4 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur . 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37'
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalğaz 51417 00

|—d HASTANELER

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

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

| ' TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 51314 25

NÖBETÇİ ECZANE

17 Nisan 2007 Salı 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Maydanı 
Tel: 513 20 05 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2725

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 *
MatbaacI ık-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Özdilek’e iki ödül birden -«*« W
»=

Tüketici Bilincini 
gelişmesine 
katkı sağlamak 
amacıyla her yıl 
T.C. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
tarafından 
Tüketici Ödüllerini 
Özdilek’e 
‘Tüketici 
Memnuniyet Ödülü’ 
ve ‘Tüketici ile 
Dost Altın Kalite 
Ödülü’ verildi. 
2006-2007 
döneminde 
gerçekleştirilen 
Tüketici 
Memnuniyeti 
ve eğitimlerini 
belirleme araştır
maları sonunda 
Özdilek kalitesi, 
tüketici haklarına 
karşı duyarlılığı, 
sosyal duyarlılık 
anlayışı, tüketici 
gözünde saygınlığı 
ve güvenilirliği

i'L'K£rich'i£ Döst.Altin Kalite Sertİfİi ■ ÖZDİLEK . . '
ile tüketici ile 
dost altın ödülleri 
kapsamında 
‘Tüketici Dostu 
Marka Ödülü’nü 
almaya

layık görüldü. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın 
Tüketici 
memnuniyetini ilk 
edilen firma ödülüne 

hak kazanan 
firmada 4 temel 
özellik aranıyor.
1- Tüketici 
memnuniyetini firma 
politikası olarak 

benimsemesi ve 
buna uygun 
davranmış olması 
2- Tüketicilerde 
kanunlar ve diğer 
mevzuatlarda 
tanınan haklardan 
daha, ileri haklar 
tanınması
3- Firmanın tüketi
cilere yönelik 
“Tüketici Danışma 
Masası’ veya ücret
siz danışma hatttı 
kurmuş ve bunları 
fiilen işlemiş olması 
4- Firmanın tüketici
leri bilgilendirici 
çalışmalar yürütmüş 
olması aranıyor. 
Özdilek A.Ş. den 
yapılan açıklamada, 
Özdilek Alışveriş 
merkezlerinde 
insana ve insanın 
gelişmesine önem 
verilerek, kalite bir 
yaşam tarzı olarak 
benimsenmiş

10.

durumda olduğu, 
tüketici korumanın 
en önemli 
yolunun tüketiciye 
sahip olduğu 
haklar konusunda 
bilinçlendirme 
anlayışıyla 
müşteri varsa 
biz varız 
düşüncesiyle 
satış politikaları 
müşteri tatmini 
üzerine kurulduğu 
belirtildi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Manastır’da bulunan 124 daireden oluşan EVKO Sitesi’ne girişler Belediye ekipleri tarafından tehlike arz ettiği gerekçesiyle mühürlenmişti.

EMa çözüm arayışı sürüyor
EVKO Sitesi’nin zeminden yukarıya doğru genişleyen AB bloğunun yaklaşık 25 
santimetrelik açıklık ve binanın hafifçe dönmesi nedeniyle alt kısımda bulunan 
binalar tarafından tehlike arz ettiği gerekçesiyle şikayet edilmiş ve girişleri 
mühürlenmişti. Dün AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, Belediye Meclis üyeleri ve 
apartman sakinleri biraraya geldiler. Büyükşehir İmar Daire Başkanı ile görüştük
lerini söyleyen Enver Şahin, İTÜ tarafından verilen rapor doğrultusunda vakit 
geçirilmeden ıslah çalışmasının başlatılması gerektiğini belirtti. Haberi sayfa 3’de

G E M L İ K ’ İ N İ L K GÜNLÜK Sİ Y AS I GAZETESİ
18 Nisan 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Osman Gazi Feribotu 
Türkiye’ye geldi
Bursa-İstanbül arasındaki mesafeyi 
75 dakikaya indirecek olan Osman 
Gazi Feribotu da, Avustralya'dan 
Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Sü 
veyş kanalını aşarak Yenikapı İDO 
İskelesi'ne yanaştı,

İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül ve daire müdürleri biraraya gelerek, bilgi alışverişinde bulundu

Gemlik’in sorunları masaya yatırıldı
Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@tiotmail.com

EVKO Kooperatif Evleri (1)
Manastır’daki yapılaşmanın yanlışlığı üzerine 

bugüne kadar onlarca yazı ve haber yazıldı.
Tekrarlıyorum.
Manastır yapılaşmaya açılırken, belediye imara açtığı 

alanların zemin etüdlerin i yaptırmadı.
Vatandaşa da siz yapacaksınız demedi.
Manastır’da rantın kol gezdiği dönemde bir sürü 

müteahhit türedi ve imar alanlarına 10-11 katlı binalar di 
kildi.

EVKO Kooperatif evleri de bunlardan biri.
Hatırlarsanız, Av. Nezih Dimili'nin Belediye 

Başkanlığı döneminde, EVKO Kooperatifi’nin alanı 
Maliye’ye ait makilikti.

İr Kaymakam 
Mehmet Baygül başkan
lığında Kütüphane 
Salonu’nda Gemlik’in 
genel sorunlarını ve 
ihtiyaçlarını belirlemek 
amacıyla toplantı yapıldı. 
Dâire müdürlerinin de 
katıldığı toplantıda 
konuşan Kaymakam 
Baygül, "Kamu görev 
tileri halka eşit ve 
tarafsız davranmalıdır" 
dedi. Baygül, devlet 
memurlarının kesinlikle 
siyasete bulaşma
malarını söyledi.
Haberi sa

Kent planları içinde kalan makilikler belediye mülkü 
sayılıyordu..

Belediye’nin o günkü Fen İşleri Müdürü Seher Ay’ın 
dedesinin adıyla bir Kooperatif kuruldu. "Lütfü Kırdar 
Yapı Kooperatifi”.. Bu kooperatife Adliye mensuplan ve 
bazı rütbeli subaylar ortak alındılar.

Amaç mâliyenin arazisine inşaat yapmaktı.
Ama, bu arada yasada bir değişiklik yapıldı. Hazine 

arazilerin açık arttırma suretiyle satılması hükme bağ
landı.

Belediye Başkanlığı Nurettin Avcı’ya geçtiği 
dönemde, bu arazi satışa, çıktı.

Bu kez Hakkı Çakır zamanında Fen İşleri Müdürlüğü 
yapan Erol Şener binlerinin desteği ile ihaleye sokuldu. 
Erol Bey, belediyede görevli olduğu halde ihaleye ğirdi 
ve en uygun fiyatı vererek Mâliyenin arazisini aldı. Sonra 
sanırım 10 ortak bulup, Hâzineye arsa bedelini ödedi. 10 
ortak ile birlikte arsanın sahibi oldular ve EVKO kuruldu 
ve bugünkü o 11 katlı büyük konutlar inşa edildi.

Kooperatifin en önemli iki ortağı Belediye Fen 
İşlerinde çalışan kişilerdi.
. Şimdi bu kişilerin öncü olduğu binalarda kayma 
olduğu için mühürlendi. Daire alan ortaklar ise yıkım 
korkusuyla evlerinde oturuyor. Sorunu çözmesi İçin 
siyasilerden destek bekliyor.

Seri katiller gıyabında yargılanıyor
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde seri 
katiller Yiğit Bekçe ve Mehmet Karaha 
san’ın Bur sa’da Hüseyin Çalışkan’ı 
öldürmesi gerekçesiyle yargılanmasına 
başlandı. Bursa Barosu tarafından 
görevlendirilen sanık avukatları duruş
maya katılmadılar. Ankara Sincan 
Ceza evi'nde tutuklu bulunan sanıkların 
Bursa'ya gönderilmesi için Adalet 
Bakanlığı'ndan izin çıkmadığı belirtilen 
duruşma, sanıkların savunma yapması 
İçin ileri bir tarihe ertelendi. Sayfa 2’de

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Köy Enstitüleri...
Nisan Türkiye'nin aydınlanmasında önem

li kilometre taşlarının olduğu ay..
23 Nisan 1920... Ulusal egemenliğin kayıt

sız koşulsuz halka ait olduğunun ilan edilişi..
17 Nisan 1940... Köy Enstitülerinin kuru

luşu..
14 Nisan 2007... Ulusseverlerin Ankara'da 

tek yürek tek ses olarak buluştukları 
Cumhuriyet Yürüyüşü..

Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temelleri 
üzerine kurulup ülkenin geleceğine ışık tutan 
bir eğitim projesi olan Köy Enstitüleri.. 1940 
yılında kuruldu..

14 yıl yaşadı.. •
Ulusun 50 yılını aydınlattı..
Eğitim ve. Öğretim Birliği Yasası'ndan yola 

çıkan Köy Enstitüleri, Haşan Ali Yü cel'in 
Milli Eğitim Bakanlığı, İsmail Hakkı 
Tonguç'un İlköğretim Genel Müdürlüğü 
döneminde ve onların mimarlığıyla yaşama 
geçirildi.

Tamamen yıkılmış bir ülkeden, kendi kül
lerinden doğrulup ayağa kalkan ve kendi 
kendine yetmenin gereksinimi, zorunluluğu 
ve onuruyla; hem de dünya nın acımasız 
savaşlar, yıkımlar yaşadığı bir zaman dili
minde, yaşama geçen Köy Enstitüleri, top 
yekûn kalkınmanın adıydı

Tüm baskı ve engellemelere karşın 
direnerek 14 yıl süreyle ülkeyi aydınlatan 
Köy Enstitüleri'nin kısa zamanda başardık
ları..

Yüzyıllardır biriken feodal toplumun üre
tim ve yaşam biçimini ortadan kaldırdı.. 
Bilimsel ve felsefi anlamda laik eğitime ışık 
tuttu..

Feodal toprak rejiminin değişimi toprak 
ağalarının kendilerinin ortadan kaldırılma 
tehdidini hissetmelerine neden oldu..

Sanayi için eğitilmiş, nitelikli iş gücü oluş
maya başladı..

Sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji de 
olumlu beklentiler oluştu..

Atatürk'ün özlediği demokratik toplum ve 
kültür için kurumsal alt yapı oluştu..

Ataerkil toplumdan çekirdek aile toplumu- 
na dönüş, belirtilerini vermeye başladı..

Ezberci değil, analitik düşünen- sorgu
layan birey yetiştiren demokratik ve üretici 
eğitim başladı..

Kurulduğu günlerde dudak bükülen, alpy 
edilen bu eğitim öğretim kurumlarının filiz 
lenmeye, sonra meyvelerinin toplanmaya 
başlamasıyla, bü başarıyı kıskananlar, 
toplumun gelişmesinden, Uyanmasından 
korkanlar, kendi saltanatlarının yıkılacağın
dan ürken feodal egemenler hemen kolları 
sıvayıp bu gelişmenin önünü kapamaya 
çalıştılar. Bir süre sonra da bu çalışmaların
da başarılı oldular. Onlar için karanlık ışıktan 
yeğdi. Çünkü saltanatlarının sürmesi bu 
karanlıklara bağlıydı. Bu kurumlan alaşağı 
ettikten sonra, Imam-Hatip okullarını 
çoğaltıp, gelişmenin, düşünmenin önüne 
kaderciliği koydular, bağımlılığı geliştirdiler.

1946'lardan sonra baskjlar, korkutmalar, 
Ödünler nedeniyle hızının kesilmesine karşın, 
bir on-oniki yıl süren Köy Enstitüleri deneyi
minden, değişik düzey ve alanlarda eğitim, 
öğretim erleri yetişti. Ama işte, o engellenen, 
düşüncenin, insan yetkinliğinin, onurun 
etkin olduğu eğitim öğretim kurumlarından 
yetişen o erlerin ellerinde, tüm yıkıcı, engel
leyici siyasetlere karşın, Anadolu uyanması 
gerçekleşti; özekinsel gelişme kök saldı. Bir 
elli yıldır o kökleri kazıma eylemleri 
yıkıcılığını sürdürse de, Türkiye Cumhuriyeti 
kendine özgü, akılcı aydınlanmacı geleneğini 
oluşturdu.

14 Nisan'da Ankara'da gerçekleşen ve 
milyonların katıldığı Cumhuriyet Yürüyüşü 
de bu geleneğin sürdüğünü kanıtlıyor.

Sokak'ta meydana 
gelen olayda, 
Merter Ö. (22) 
isimli şahsa ait 
köpek, yoldan 

w geçen 14 yaşındaki
Y. Y. ve 72 yaşındaki

doğuşuyla artık 
bankaların para alan 

' satan kurumlar 
olmanın yanı sıra 
farklı sorumluluklar 
da üstlenmeye 
başladığına dikkat 

- Çekti. Bursa'da
gerçekleştirilen KOBİ 
Akademisi'nin Türk 
ekonomisinin bel 
kemiği küçük ve orta 
ölçekli işletmelere 
yararlarına vurgu

Seri katiller gıyabında yargılanıyor
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde seri katiller Yiğit Bekçe ve 
Mehmet Karahasan’ın Bursa’da Hüseyin Çalışkan’ı öldürmesi 
gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Bursa Barosu tarafından 
görevlendirilen sanık avukatları duruşmaya katılmadılar. Ankara 
Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıkların Bursa'ya gönderilme
si için Adalet Bakanhğı'ndan izin çıkmadığı belirtilen duruşma, sanık
ların savunma yapması için ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye'yi dehşete 
düşüren ve bir hafta 
içinde 7 kişiyi 
öldürüp bir kişiyi 
yaralayan seri katiller 
Yiğit Bekçe ve 
Mehmet Karaha 
sah'ın, üniversite 
öğrencisi Hüseyin 
Çalışkan'ı öldürdük
leri gerekçesiyle 
Bursa'da yargılan
masına başlandı. 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davada, 
20 yaşındaki üniver
site öğrencisi 
Hüseyin Çalışkan'ı 
pompalı tükfekle 
öldürdükten sonra 
kasada bulunan 
60 YTL'yi aldıkları 
İddiasıyla müebbet 
hapis cezası talebiyle 
yargılanan sanıklar, 
güvenlik sebebiyle 
bugünkü duruşmaya

katılmadı. Çalışkan
Davaya, ölen gencin ye Avukatı Hakan
banası İbrani'm uıi’ek katııai.

Bursa Barosu tarafın
dan görevlendiriler 
sanık avukatları 
duruşmada hazır 
bulunmadı.
Halen Ankara 
Sincan Cezaevi'nde 
tutuklu bulunan 
sanıkların Bursa'ya 
gönderilmesi için 
Adalet Bakanhğı'ndan 
izin çıkmadığı 
belirtilen duruşma, 
sanıkların savunma 
yapması için ileri bir 
tarihe ertelendi.
Diğer yandan 
öldürülen Dumlupınar 
Üniversitesi son şınıf 
öğrencisi Hüseyin 
Çalışkan'ıh pantolo
nunun Gölbaşı 
Cumhuriyet 
Başsbavcılığı'na 
gönderilerek üzerin 
deki kan lekelerinin 
incelenmesine karar 
verildi.

Saldırgan köpek 3 kişiyi hastanelik etti
Gemlik’te bir 
köpeğin ısırdığı 
3 kişi hastanelik 
oldu.
Alınan bilgiye göre, 
Eşref Dinçer 
Mahallesi 11 Eylül

Nuriye Ç. ile sahibi 
Merter O.'yü ısırdı. 
Kontrol amacıyla 
hastaneye 
kaldırılan 3 kişinin de 
hayati tehlikesinin ' 
bulunmadığı 

öğrenildi.
Polis ekipleri, 
köpek sahibinin 
ifadesine başvu
rurken, belediye de 
şoruşturmâ 
başlattı.

“Türkiye yeniden doğuşu yaşıyor”
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Türkiye'de son 
dönemde ekonomik, 
siyasi ve sosyal 
açıdan yeniden 
doğuşu yaşadığını 
belirterek, "Ülke 
yönetimindeki bu 
gelişim ve değişimin 
hızına bizde yerel 
yönetimler olarak 
gerçekleştirdiğimiz 
hizmetlerle uyum 
sağlıyoruz" dedi.. 
Başkan Şahin, Türk 
Ekonomi Bankası 
(TEB) tarafından 
gerçekleştirilen ve 
iki gün sürece KOBİ 
Akademisi'nin 
açılışında yaptığı 
konuşmada, 
Türkiye'nin özellikle 
ekonomideki yeniden

yapan Şahin, "Bu 
Türkiye'nin ekono-

bunu görebilirsiniz" 
dedi.
BUSMEK'le 13 bin 
kişi meslek 
sahibi yapıldı 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
çalışmaları ile 
Bursa'nın da 
ülkedeki değişim ve 
gelişime uyum * 
sağladığını ifade 
eden Şahin, yaptıkları

yansımasıdır. 
Krizlerle boğuşan 
ekonomi hala 
hafızalarımızda.

«Türkiye son 
dönemde ekonomik, 
siyasi ve sosyal açı* 
dan yeniden doğuşu 
yaşıyor. Nereye 
bakarsanız bakın

yeraltı ve üstünde 
mideki dönüşümün, olduğu gibi inşana 
yeniden doğuşun bir da yatırım yaptıklarını 

söyledi. Bursa'da 
- işsizlikten çok 

nitelikli çalışan 
sorunu olduğunu 
dile getiren Şahin, 
sanat ve meslek 
edindirme kursları 
ile bu ihtiyaca cevap 
vermeye çalıştıklarını 
belirtti. ■
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Manastır’da bulunan 124 daireden oluşan EVKO Sitesi’ne girişler 
Belediye ekipleri tarafından tehlike arz ettiği gerekçesiyle mühürlenmişti.

EVKO'da çözüm arayışı sürüyor ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/bl6g/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Yüz kızartan yoklamayı 
bilgilerinize sunuyorum..

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye ekipleri 
tarafından tehlike arz 
ettiği gerekçesiyle 
girişleri mühürlenen 
Manastır EVKO 
binalarında çözüm 
arayışları sürüyor. 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
Belediye Meclis 
üyelerinin de 
katıldığı toplantıda 
zeminden yukarıya 
doğru genişleyen 
AB bloğunun yak
laşık 25 santimlik 
açıklık ve binanın 
hafifçe dönmesi 
nedeniyle alt kısımda 
bulunan binalar 
tarafından 
tehlike arz ettiği 
gerekçesiyle 
şikayet edilmişti. 
1-2 ve 3 blokta 
124 daireden oluşan 
EVKO sitelerinin 
AB bloğunda 44 
daire bulunduğu 
belirtilirken, halen 
26 ailenin zor şartlar 
altında ikamet 
ettikleri gözleniyor. 
İmar Müdürlüğü 
elemanlarının sadece 
gözle görerek rapor 
verdikleri ileri 
sürülen EVKO 
binasının tehlike 
arz ettiği gerekçe
siyle mühürlenmiş 
olmasına tepki 
gösteren daire 
sahipleri belediyeyi 
suçluyorlar.
İTU'ye yaptırılan 
zemin sondaj çalış
masında 20 metre 
derinliğe inildiği 
belirtilirken erişilen 
yerde taş ve toprak 
bulunduğu, zamanla 
sular nedeniyle 
toprağın akması 
nedeniyle binanın 
hafifçe yattığının 
ortaya çıktığını 
anlatan daire sahip
lerine bilgi veren 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, rapor 
üzerine bina etrafına 
yapılacak fora 
kazıkları sayesinde 
binanın yıkılma 
tehlikesinden 
uzaklaştırılabi- 
ledeğini söyledi. 
4996 yılında 
Manastır'da zemin 
etüdü yapıldığını ve 
binaların bu rapora 
göre yapılaşmasına 
izin verilmesi 
gerektiğinin 
bilindiği halde

inşaat ruhsatı veren 
belediyeye yüklenen 
daire sahipleri, 
"Evimizden 
çıktığımızda bizi 
görenler 'siz yıkıla
cak evde mi oturu 
yorsunuz' diyerek 
korkumuza korku 
salıyorlar. Aslında 
altımızda bulunan 
binanın istinat 
duvarryapı esnasın
da duvarın altına 
çök girildiği için 
bu oynama oldu. 
EVKO ismini 
duyanlar ürküyor. 
Mühürle bu iş olmaz 
bunun ayıbı yapan
lara aittir" diyerek 
tepki gösterdiler.

BİNA YIKILMAYACAK
Büyükşehir İmar 
Daire Başkanı ile 
görüştüklerini 
ileten Enver Şahin, 
İTÜ tarafından 
verilen rapor 
doğrultusunda vakit 
geçirilmeden ıslah 
çalışmasının 
başlatılması gerek
tiğini belirterek, 
"Projeleri vakit 
geçirmeden yap
malısınız. Projeler 
hazırlandığında 
bana onaylanacağı 
yönünde söz verildi. 
Fora kazıklarının 
çakılması sonucu 
tehlike ortadan 
kalkacak. Geç 

kalmadan bu işleri 
yapmalısınız" 
uyarısında 
bulundu.
EVKO'nun AB 
bloğunun 44 
daireden oluştuğunu 
bildiren daire sahip
leri ise belediyeye 
dava açacaklarını 
söylediler.
Kişi başına proje 
hazırlamak ve 
yapmak için daire 
başına 7 bin YTL 
paraya ihtiyaçları 
olduğunun altı 
çizilirken bankalar? 
dan faizle kredi 
çekmek için arayış 
içinde olunduğu 
söylendi.

63’üncü birleşim. 14 Şubat 2007, çarşamba, 
yani önceki gün. Saat 19.42.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde saatlerin 
durduğu an.

Saatler o anda duruyor, çünkü bir yoklama 
yüz kızartan bir sonuç veriyor.

Önceki gün TBMM’de, yabancı doktorların 
çalışmasıyla ilgili yasa görüşülüyor.

Madde madde oylanıyor.
Buraya kadar her şey normal.
Ancak, CHP’liler, toplantı yeter sayısının 

olup olmadığından kuşku duyuyor.
CHP Gurup Başkan Vekili Kemal Anadol 

yoklama istiyor.
Yoklama ya elektronik cihazla ya da başkan

lığa, isim yazarak pusula göndermekle.
Ortada bir gariplik var. Başkanlıkta çok fazla 

pusula var. Yani, bazı milletvekilleri elektron
ik düğmeye basıp, orada olduğunu göster
mek yerine, pusula göndermeyi tercih ediy
or.

CHP, pusulalarda adı geçen milletvekil
lerinin isimlerinin tek tek okunmasını istiyor.

Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili 
Sadık Yakut (AKP), kendisine gelen pusu
lalardaki isimleri tek tek okuyarak yoklama 
yapıyor.

Pusulada ismi geçen 39 AKP milletvekili, 
genel kurul salonunda yok.

Yani, genel kurulda yoklar, ama varmış gibi 
görünüyorlar.

Kemal Anadol, çikan sonuç için, tutanaklar
da var, "Meclis’jn saygınlığına gölge düşüy
or" diye feryat ediyor.

Sami Tandoğan, Başkana, "bunları ceza
landırmayacak mısınız" diye soruyor.

39 eksik çıkınca, Başkan "toplantı yeter 
sayımız yoktur" diyor ve birleşimi kapatıyor. 
Burada pek çok soru var.

Önce, görevleri olduğu halde, isimleri var
mış gibi geçen, ama gerçekte olmayan o mil
letvekilleri Meclis’e neden gelmiyor?

Mazeret bildirenler olabilir, onların dışındak
iler nerede?

Ama, asıl diğer soru. Burasını dikkatle 
okuyun....

Genel kurul salonunda olmadığı halde, 
orada imiş gibi görünmek nasıl mümkün? .

Salonda bulunan bazı milletvekilleri, 
olmayan arkadaşlarının ismini pusulalara 
yazıyor.

Böylelikle çoğunluk varmış gibi görünüyor.
Çoğunluk olduğu için, yasa oylanıyor ve 

kabul ediliyor ve milli irade gerçekleşmiş 
oluyor.
Yüz kızartıcı, çok ayıp. Anadol’un deyimiyle, 
Meclis’in saygınlığına gölge düşüren, bir 

durum. Sahtekarlık. Büyük ayıp...'
Yeri geldiğinde, nutuklarda Yüce Meclis ve 

milli irade deyimlerini duymayan yok.
Olmayan biri adına pusulaya isim yazmak 

milli irade mi?
Yoksa, ne? Bu tanımı size bırakıyorum.
Başkası için pusulaya isim yazanlar kimler? 

Bunu bilmek mümkün değil.
Milli irade,çoğunluk esasına dayandığına 

göre, çoğunluk böyle mi sağlanıyor?
Mümkün değil, inanmıyorum.
Bu tutum demokratik nezaketle bağdaşıyor 

mu?
Yanıtı size bırakıyorum.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/bl6g/%25c3%25b6zcan


18 Nisan 2007 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 4

Sırası 
Geldikçe Gemlik’in sorunları masaya yatırıldı
İnan TAMER

Bravo Sabri Aslan Hoca
Ne zeytin üreticisi, ne zeytin tüccarı ve 

ne de zeytinyağı fabrikatörü..
O, yurtsever, aydın genç bir din 

görevlisi.
Günün beş vaktinde; güzel ve gür sesi 

ile Gemlik semalarını Allahuekber, 
Allahuekber diyerek çınlatıp, insanı 
Allah’ın davetine çağran, açık öğretimle 
kendisini geliştiren, bilgisayar kullanan, 
Gemlik Türk Sanat Müziği Korosu’nda yer 
alan, hem dünyasına hem ahiretine çalışan 
aydın, olgun bir insan. Kim mi?

Çarşı Merkez Cami Müezzini Sayın 
Sabri Aslan!

Bakmış, ne Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı, Ne Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 
ne TOOB,. ne Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası, ne Gemlik Ticaret Borsası ne 
Belediyesi ne de her yıl Umre ve hac 
ziyaretinde bulunan zeytin üreticisi ve tüc
carı ve ne de diyanet görevlisi, Gemlik 
için, ülke ekonomisi için yapılması 
gerekeni yapmıyor.

Ben yapayım bu görevi demiş, kendini 
sorumlu kılmış, vatandaşlık görevidir 
demiş, binlerce müslümana Gemlik’imi 
dünyanın en iyi siyah incisi, Allah tarafın
dan övülmüş zeytinimizi, onun ürünü altın 
sarısı, şifa kaynağı zeytinyağlınızı tanıtmak 
için kolları sıvamış.

Bu tanıtım nasıl olmalı diye kafa yor- 
I muş. Cebinden para harcamış, karar 
। kıldığı tanıtıcı reklamı içeren pankartlar, 
j yolda koyulduğu Umre ziyaretinde hizmet 

alacak otobüslere çepe çevre sararak kut
sal topraklara Umre ziyareti için dünyanın 
dörtbir yanından gelmiş binlerce müslü
mana Güzel Gemlik’i, Gemlik’imizin 
dünyaca ünlü zeytinini, şifa kaynağı 
naturel zeytinyağlınızı tanıtacak.

Brova Sabri Hoca!
Bugüne kadar kimselerin akıl edip yap

madığı bir görevi, bir yurtsever olarak tek- 
başına yapıyorsun kutlarım sizi.

Dilerim, bu görevi asıl yapması 
gerekenler bundan sonra Umre ve hac 
ziyaretlerinde başlattığınız bu önemli ve 
yurt için yararlı görevi devam ettirirler.

Milyonlarca müslüman din kardeşlerimi ' 
zin sofralarında Gemlik zeytin ve 
zeytinyağının yer almasına çalışırlar, 
üreticimizin yüzlerini güldürürler.

Şabri Hocam!
Ülken yararına yaptığın hayırlı işin Allah 

indinde kabul ola...
Üreticimin, tüccarımın yüzü güle...
Kazasız, belasız ekibinden noksansız 

yurduna dönersiniz inşallah...
İnşaallah !

Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik’in genel 
sorunlarını ve 
ihtiyaçlarını belir
lemek, görüş 
alışverişinde 
bulunmak amacıyla 
Kaymakam
Mehmet Baygül'ün 
başkanlığında Daire 
Müdürleri'nin 
katıldığı toplantı 
kütüphane 
salonunda yapıldı. 
Daire Müdürleri ve 
Amirlerinin dairesi 
ile ilgili genel 
değerlendirme ve 
ihtiyaç sorunlarının 
görüşülerek rapor 
sunulduğu toplantıda 
ayrıca yaklaşan 
seçimler nedeniyle 
Kaymakam Baygül 
tarafından daire 
müdürleri ve 
amirlerine açıkla
malarda bulunuldu. 
Asayişten sağlığa, 
huzurdan güvenliğe, 
ticaretten siyasete, 
kamu görevlilerinin 
yapması gerekenler
den hizmete kadar 
bir dizi konunun 
görüşüldüğü toplan

tıda özellikle yak
laşan yaz ayları 
nedeniyle asayişin 
denetim altında 
tutulması ön plana 
çıktı.
Kamu görevlilerinin 
günün 24 saatinde 
görev ve hizmet 
anlayışıyla hareket 
ederek devlete 
olan bağlılık ve 
sadakatlerini yerine 
getirmeleri bilincinde 
olmalarını isteyen 
Kaymakam Baygül, 
"Kamu görevlileri • 
halka eşit ve tarafsız 
davranmalıdır" dedi. 
Gemlik’in geçmişten 
kalan takıntılarından 
bir türlü kurtula
madığının altını 
çizen Baygül, 
"Örnek bir ilçe oldu

KflŞ€D€ BCKUMCK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

İJSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

Kapalı Spor Salonu Haziranda açılacak
Seyfettin SEKERSÖZ
Cumartesi günü 
Bursa'ya gelecek 
olan Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
programında 
boşluk olması 
durumunda 
açılışının planlandığı 
Gemlik Kapalı

ğumuzu her yere 
göstermeliyiz, bu 
görevde biz kamu 
çalışanlarına aittir. 
Dairelerinizin 
önündeki bayrak 
direkleri ile çekilen 
Türk bayrağının 
ulusumuza layık 
olması gerekir, 
yapacağım denetle 
melerde buna dikkat 
edeceğimi bilin” 
diye konuştu.
Gemlik'e havadan 
bakıldığında çok 
güzel bir ilçe olduğu
nun görüldüğünü 
hatırlatan Baygül, 
“Bu görüntüyü 
aynen muhafaza 
etmemiz lazım, bu 
da başta belediyeler 
olmak üzere biz 
kamu görevlilerine 
düşüyor. Bunun 
yanında kamu 
görevinde çalışan
ların kılık kıyafetle 
rine dikkat etmeleri, 
kot pantolonun 
tercih edilmeyip 
mutlaka kravat tak
malarına dikkat 
edilmesini istiyorum" - 
şeklinde konuştu.
SİYASETE 
BULAŞMAYIN 
Devlet memurlarının 
kesinlikle siyasete 
bulaşmamalarını da 
hatırlatan Kaymakam 
Baygül, "Partileri 
öğücü ve karalayıcı

Spor Salonu 
programın yoğun 
olması nedeniyle 
Haziran ayına 
ertelendi.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
yaptığı açıklamada, 
Cumartesi günü 
Güzelyalı'ya 
feribotla gelecek

konuşmalardan 
kaçının, belli görüşte 
insanlar olabilir, 
davranışlarınıza 
dikkat edin ve 
kimsenin dolmuşuna 
gelmeyin. Açık ve 
kapalı yerlerdeki 
siyasi toplantılara 
kesinlikle katılmayın 
ve kendinizi 
kullandırtmayın " 
ikazında bulundu. 
Devlete karşı 
faaliyetlere ve 
eylemlere kamu 
görevlilerinin katıla
mayacaklarını da 
hatırlatan Kaymakam 
Baygül, ilçe seçim 
kurulunun isteklerine 
cevap verilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Bulundukları birimde 
geleceğe.dönük 
yenileme ve proje 
üreten daire amir 
lerine ihtiyaçları 
olduğunu belirten 

olan Başbakan 
Erdoğan'ın 
programının belli 
olduğu ve 
programda 
Gemlik’in 
bulunmadığını 
bildirdi.
Yıllardır yapılması 
beklenen ve 
şimdi de açılışı

Kaymakam Baygül, 
"Her birim amiri 
ilçenin önünü açacak 
girişimleri çok iyi 
değerlendirmelerini 
istiyorum" dedi. 
Emniyet 
Müdürlüğünün 
araç ve motosiklet, 
Jandarmanın 
desibel ölçme cihazı, 
Liman Başkanlığının 
sahil şeridinin 
korunması ve temiz 
tutulması, sağlık 
grup başkanlığının 
doktor açığı ve 
tıbbi araç ihtiyacının 
olduğu, Nüfus 
müdürlüğünün 
eleman ihtiyacı, 
Müftülüğün ilçe 
merkez camisinin 
yıkılıp yapılmasının 
öncelikli ihtiyaçlar 
olarak sundukları 
daire amirleri 
toplantısı yaklaşık 
iki saat sürdü.

için gün sayılan 
Kapalı Spor 
Salonunun 
Mayıs ayında 
teslimi yapılacak 
olan çevre yolu 
dışındaki Çınar 
İlköğretim Okulu 
ile birlikte açıl
masının planlandığı 
öğrenildi.
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Osman Gazi Feribotu Türkiye’ye geldi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
3 yılda 5 kavşak ile 
2 arıtma tesisinin 

açılışını yapan, 2 
yatırımının ise temeli
ni atan Başbakan 
Erdoğan, 21 Nisan 
Cumartesi günü de 
BursalIların yıllardır 
hayalini kurdukları 
hızlı feribot seferlerini 
başlatacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
seçim beyan
namesinde verdiği 
sözlerden-biri daha 

hafta sonunda 
hayata geçiyor. 
Bursa-İstanbul 
arasındaki mesafeyi 
75 dakikaya indirecek 
olan seferlerin 
yapılacağı 
Güzelyalı'daki iske
lenin açılışı, 21 Nisan 
Cumartesi günü 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından yapılacak. 
GÜZELYALI’YA 
GERDANLIK
Deniz doldurularak, 
53 dönüm arazi 
üzerine inşa edilen 
iskelede, 370 metre 

uzunluğundaki 
rıhtımın yanı sıra 90 
metre uzunluğunda 
10 metre genişliğinde 
iskelelerin yanı sıra 
1380 metrekare alan 
üzerinde terminal 
binası yer alıyor. 
İskele yapımında 
denizin 45 metre 
derinliğine toplam 3 
bin ton çelik boru ve 
3 kilometre beton
arme fore kazık 
çakıldı.
OKYANUSLARI 
AŞACAK
Bu arada açılış için 
Başbakan Erdoğan'ı

Bursa'ya getirecek 
olan Osman Gazi 
Feribotu da, 
Avustralya'dan Hint 
Okyanusu, Kızıldeniz 
ve Süveyş kanalını 
aşarak Yenikapı İDO 
İskelesi'ne yanaştı. 
Yüklü hali ile 36 deniz 
mili (Yaklaşık 67 
km/saat) hıza ulaşan, 
88 metre boyunda, 
1200 yolcu ve 225 
araç kapasiteli, 
2 kattan oluşan 
feribot, İstanbul'un 
Bursa arasındaki 
mesafesini 
75 dakikaya

indirmesinin yanı 
sıra Güney Marmara, 
Batı ve Güney Ege 
illerine ulaşımı da
2 saat kısaltacak.

İDO yetkilileri, 
sefer saat ve fiyat 
tarifelerinin önümüz 
deki günlerde açık
lanacağını bildirdi.

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000 - 7804
ÖZELLİKLER 

INTEL PENTİUF/14 3.0 Ghz. 
80 GB-7200 Rpm 
512DDR2 
PAYLAŞIMLI 
256MB 0/B PCIexp. 
DVD-CDRVV COMBO 
3,5” FLOOPY DRIVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERLÖR 
10/100 ETHERNET 
Orjinal Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe

*CA Antivîrüs + Antispy

BİLGİSAYAR 
ALANA

CASPER CAT 3400 - 7F85
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 650 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA
512DDR2
128/256 MB GEFORCE7100 PCI
exp. TURBO CACHE
DVD-RWDUAL
Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE
HOPARLÖR ?
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windowş
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + AntİSpy

SÜPER PAKET

notbook alana
ÇANTA HEDİYE

ÜCRETSİZ MODEM VE 
, ADSL BAĞLANTISI

NOINOK BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSA 

Tel: O.Z24 512 25 63 ” www.gemllknGWOX.com

http://www.gemllknGWOX.com
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Foseptik çukuruna 
düşen 5 yaşındaki 

çocuk öldü

Bursa'da kaza; 1 yaralı

BURSA’da 
5 yaşındaki 
Muhammet 
Güzel, hurda 
deposundaki 
foseptik çukuruna 
düşerek hayatını 
kaybetti. Küçük 
çocuğun cesedi 
depoda işçi 
olarak çalışan 
Abuzer Güzel 
tarafından bulundu. 
Güzel, Geçit 
mahallesindeki 
Gündoğdu 
Sokak’ta bulunan 
depoda temizlik 
yaparken foseptik 
çukurunda bir 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

çocuk cesedibularak 
''155 Polis 
İmdat” hattına 
bildirdi. 3 metre 
derinliğindeki 
çukurdan çıkarılan 
cesedin, depoda 
temizlik görevlisi 
olarak çalışan İkbal 
Kılıç’ın oğlu olduğu 
ortaya çıktı. Küçük 
Muhammet’in, 
annesiyle birlikte 
işyerine geldiği, 
depo çevresinde 
oynarken açıkta 
bulunan foseptik 
çukuruna düşerek 
yaşamını yitirdiği 
belirlendi.

Bursa'da resmi 
plakalı bir polis 
otomobilinin 
karıştığı trafik 
kazasında 1 polis 
memuru yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi, 
ilçesine bağlı 
Mudanya Yolu Geçit 
Kavşağı'nda mey-1 
dana gelen kazada, 
Nuri B.'nin (51) kul
landığı 34 FB 6063 
plakalı otomobil 
Bursa istikametinden 
Mudanya istikame
tine seyrederken, 
Geçit Kavşağı'hdan 
dönüş yapmak 
isteyen Süleyman 
Ergün idaresindeki 
16 A 4841 plakalı 
resmi polis otomobi
line çarptı. Kazada 
sürücü Süleyman 
Ergün'üri yanında 
bulunan ekip 
arkadaşı Yunus 
Baloğlu yaralandı. 
Yaralı polis memu- • 
runâ ilk müdahale, 
olay yerine gelen 
arkadaşları ve 
Vatandaşlar tarafın
dan yapıldı. Bir 
süre yol kenarında 
yatarak ambulans

bekleyen Yunus 
Baloğlu'na 
tesadüfen yoldan 
geçen bir doktor 
çift de müdahale 
etti. Sağlık ekibinin 
olay yerine 
gelmesinin ardından 
sedye ile ambulansa 
konulan yaralı polis 
memurû, Bursa 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Sürücü Nuri B.'nin 
gözaltına alındığı 
bildirilirken, polis 
memurunun 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Kazayla alakalı 
soruşturma 
sürdürülüyor.

İnternet kafe cinayetinin 
zanlısı yakalandı

Bursa'da internet 
kafede çıkan tartış
mayı ayırmak isteyen 
bir genci göğsünden 
bıçaklayıp ölümüne 
neden olduğu öne 
sürülen zanlı, polis 
tarafından yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Gürsıu ilçesi Zafer 
Mahallesi Fevzi Çak
mak Caddesi 
üzerindeki bir inter
net kafede 4 gün 
önce çıkan tartışmayı 
ayırmak isteyen 
Selim Uluözen (27), 
çıkan kavga sırasın
da Ali Hikmet G. (22) 
isimli şahıs tarafın
dan göğsünden 
bıçaklanmıştı. 
Ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 

2007/125 Esas no ve 2007/242 karar nolu 
İle Haşan Gürol olan ismim Gürkan olarak 

düzeltilmiştir. İlan olunur.
GÜRKAN GÜZEL

Uluözen hayatını 
kaybetmişti.
Olayın ardından 
kimliği belirlenen 
şüpheli şahsın 
peşine düşen 
Gürsu Polisi, zanlıyı 
yakaladı. Cinayetin 
ardından İstanbul'a 
kaçtığı belirlenen 
Ali Hikmet G. ilçeye 
geri döndü.
Bir parkta olduğu 
öğrenilen şüpheli 
kişi polisler 
tarafından gözaltına 
alındı. Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
suç kaydı bulunan 

Ali Hikmet G.'nin,. 
sorgusunun 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
öğrenildi.

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

isliUıl Cı: Bora Sok. Atak Arılığı Kg : 3TB GEIIİK Tel: M SU li Fil: (0 224I 513 ÎS i!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GEMLİK’TE BU STANDARTLARDA 
SALON OLMADIĞINI İDDİA EDİYORUZI 
kİ ayı taşırt işletniKİliğini iliğin Hey Belediye MM 
çok kısa surede hafta som cemiyetaimİKİe ’ W doluluhranına ulaştık, 

Gemlik’te yine bir ilki gerçekleştirerek, 
Hafta içi cemiyetleriniz için 

PEŞİNFIVADNA 12fl¥TfiKSİTİMKfiNINI 
yine biz sağlıyoruz.

Göstermiş olduğumuz başarıda emeği geçen 
başta Umurbey Belediye Başkam 

Sayın Fatih Mehmet Güler 
olmak üzere Umurbey ve Gemlik halkına, 

Gemlik Körfez Gazetesi’ne, Malcan Ajans’a 
katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

a» ^TZ™™K™RİZMSm TİC-Lm51''
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Hızlı trende ikinci raund Ekonomik kriz uyarısı
Türkiye, hızlı tren 
kullanan dünyanın 8 
ülkesinden birisi 
olmak için gün sayıyor. 
Ankara-Eskişehir 
arasında hızlı tren 
deneme seferleri 23 
Nisan 2007 tarihinde 
başlayacak.
Ankara-İstanbul 
arasında demiryolu 
ulaşımını 3 saat 15 
dakikaya indirecek 
Hızlı Tren Projesi'nin 
Ankara-Eskişehir 
etabındaki çalışmalar 
tamamlandı.
Projenin ilk etabı 
olarak da adlandırılan 
bu bölümde ticari 
taşımacılık için ölçüm
lere geçildi. Hızlı tren 
hattında ticari taşı
macılığa başlamadan 
önce belirli sûre 
kontrol ve test sürüşü 
yapılması gerektiği için 
Ankara-Eskişehir 
hattında yaklaşık 
4 ay deneme seferleri

BTSO; ‘Nakit sıkıntısı sürüyor’
a II

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İCİNBİZİARAYIfflZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE
j| 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_ _ _ _ _

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

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Ümurbey’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 S GORTA

Mac/de ÖZALP
Tel:5132474 Fax:5141021

1

%&

yapılacak. 
TCDD Genel 
Müdürlüğü, deneme 
seferlerinde kullanıla
cak ve saatte 250 
kilometre hıza uygun 
hızlı tren setinin temini 
için çıktığı ihalede 
İtalya'dan RFI-MER 
MEC firmasıyla 
sözleşme imzaladı. 
Hızlı tren setiyle araç 
yer belirleme, pan- 
tograf-katâner uyumu, 
havai hattın video 
sistemiyle kontrolü, 

demeraj-frenaj sırasın
da yoldan kaynaklanan 
3 eksende araç ivme 
değerleri, yoldan 
çıkmalara karşı 
emniyet ölçümleri 
gerçekleştirilecek. 
Denemeler, hat boyun
ca hız 250 kilometreye 
ulaşıncaya kadar süre
cek. Denemelerde elde 
edilen verilere göre 
yolda gerekli 
düzenlemeler 
yapılacak.
YOLCU TAŞIMACILIĞI

ıs

§ .fe 
t .s
£

YIL SONUNDA 
TCDD Genel 
Müdürlüğü, yıl sonuna 
kadar Ankara- 
Eskişehir arasında 
hızlı trenle yolcu taşı
macılığına başlanıl
masını hedefliyor. 
Hızlı trenlerin devreye 
alınmasıyla bu iki 
kent arasında 206 kilo
metrelik demiryolu 
ulaşımı 1 saat 15 
dakikaya inecek. 
Ankara-İstanbul Hızlı 
Tren Projesi'nin ikinci 
bölümünü oluşturan 
Eskişehir-İstanbul 
bölümünde ise 
yapım çalışmaları 
ihale sürecindeki 
gecikmelerden dolayı 
henüz başlamadı. 
Projenin bu 
bölümünün 
yapımının 24 ayda 
tamamlanması ve 
2009 yılında hattın 
tümünün devreye alın
ması öngörülüyor.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından gerçekleş 
tirilen İç Piyasa 
Anketi'nin Mart ayı 
sonuçlarına göre, 
geçtiğjmiz ay satışlar
da az da olsa hareket 
lenme gözlenmesine 
rağmen, piyasalardaki 
nakit sıkıntısı sürüyor. 
Ankete katılanlara 
yöneltilen "Mart ayında 
satışlarınızın, 
durumu ne oldu?" 
sorusuna katılımcıların 
yüzde 3,5'i 'arttı' cevabı 
nı verirken, "reel sek
törün içinde bulun
duğu sıkıntıların en 
önemlisi hangisidir?" 
sorusuna katılımcıların 
yüzde 65'i 'nakit sıkın
tısı ve ödemelerde 
yaşanan sorunlar' 
cevabını verdi.

KAYIP
Bursa Emniyet 
Müdürlüğünden 

aldığım 
ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
NEŞET HAKAN 
KARABULUT

‘Gemlik Körfez’ 
internette
www.gemlilıl«)rfezgazetesi.com 

İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
(İSMMMO) 
"Türkiye’nin Risk 
Haritası" isimli 
raporunda, krize 
neden olabilecek ana 
sorunların, aşırı 
değerli YTL ve yüksek 
reel faiz, işsizlik ve 
buna bağlı olarak suç 
oranındaki artış, kaygı 
verici boyuttaki cari 
açık, bütçe açığı ve 
seçim ekonomisi 
olduğu vurgulandı. 
İSMMMO "2007 yılı 
Türkiye'nin Risk 
Haritası" isimli 
raporunu açıkladı. 
Raporda, bugün geli
nen noktada doğru 
adımlar atılmazsa 
gelecek dönemlerde 
kriz doğurabilecek 
ekonomik ve 
sosyal sorunlara 
dikkat çekildi.
MUHASEBECİLEDEN 
TOBB'A FON 
DESTEĞİ 
Türkiye'deki işsiz 
sayısının 2.5 milyon 
görünse de gerçekte 
bunun daha yüksek 
olduğu tahminlerine 
yer verilen raporda; 

CUMAN ARANIYOR
Firmamızdo çalışacak

Askerliğini yapmış, 
30 yaşını aşmamış, ehliyeti olan 
Lise Mezunu, BAV PAZARLAMA

CL6MANI AAANIVOA.
BARIŞ TİCARET ■ Barış BABÜR 
Orhangazi Cad. No:161 - GEMLİK

TEL: 514 31 68
GSM: 0.533 301 47 74

ELEMAN ARANIYOR
Büyük bir Kozmetik firması 
adına Gemlik'te çalışacak 

25-30 yaşları arasında 
BAVAN PAZARLAMA 
€L€MANI AAANIVOA 

Müracaat Tel
0 532 472 52 64 (Murat Bey)

kriz potansiyeli 
taşıyan işsizlik soru
nunun çözümü için 
‘istihdamı’ teşvik edici 
politikalar uygulan
ması gerektiği ifade 
edildi. Raporda, 
bunun için de kaynak 
olarak Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) önerdiği gibi 
toplam 25 milyar YTL 
biriken İşsizlik 
Fonu'nun kullanıla
bileceği kaydedildi. 
İstihdam teşviğinin 
kayıtdışının önlen
mesinde önemli bir 
adım olabileceği belir
tilen raporda, bu 
çerçevede vergi ve 
prim yüklerinin 
düşürülebileceği, 
işçi sayısına göre 
prim ödeme oran
larının gündeme 
gelebileceği 
vurgulandı.
Raporda, "Aşırı 
değerli YTL, 
Türkiye'yi ithalat 
cennetine çevirmiş 
durumda. Bu da dış 
ticaret açığını ve cari 
açığı besliyor. Bu 
nedenle ithalat talebi 
kontrol altında 
tutmalı" denildi.

rfezgazetesi.com
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Yeni kurulan 
şirket sayısı 

yüzde 4,9 azaldı
Türkiye'de bu yılın 
Mart ayında kurulan 
şirket ve kooperati
flerin sayısı, 2006 
yılının aynı ayına 
göre yüzde 4,9 
azaldı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
"Kurulan-Kapanan 
Şirketler Mart 2007" 
verilerini açıkladı. 
Verilere göre, 
Mart'ta kurulan 
şirket ve kooperatif 
sayısı 5 bin 353 
oldu. Geçen yılın 
aynı ayında bu 
rakam 5 bin 627 
idi.Mart'ta yeni kuru
lan 5 bin 353 şir
ketin 1893'ü İstan
bul. 632'si
Ankara, 333'ü

İzmir ve 2495'i 
diğer illerde 
bulunuyor.
Kurulan şirket ve 
kooperatiflerin 
yüzde 91,7'si 
limited, yüzde 5,1'i 
anonim şirket ve 
yüzde 3,2'si 
kooperatif 
türünde oldu.
Mart'ta kapanan 
şirket ve kooperatif 
sayısı ise geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 2,9 azalarak 
1820'den 1767'ye 
geriledi.Bu yılın Mart 
ayında kurulan 
şirket ve 
kooperatiflerin 
1594'ü, 
ticaret sektöründe 
faaliyet gösterecek

■IIIMOIU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARI

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GŞM: (0536) 222 0712

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAYŞOFORve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ
Tel: 514 78 77

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi 

hlidurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ 

Müracaat Tel: 
0,535 354 19 95

SATILIK DEVRE MÜLK*

İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYÜ’NDE 
M MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR
GSM: 0 533 340 41 41
KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK voyofiHIK 
flMÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİÖZDEMİR i/likail ÖZDEMİR 

0.542422 51011 0.539491 8960

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:hlidurmaz@hotmail.com
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2012'nin ev sahibi belli oluyor
Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek ülke belli olacak.
Avrupa Futbol 
Şampiyonası'nı 2012 
yılında düzenleyecek 
ülke veya ülkeler 
bugün belli olacak. 
Galler'in başkenti 
Cardiffte yapılacak 
UEFA Yönetim 
Kurulu toplantısında, 
2012 Avrupa Futbol 
Şampiyonası'nı 
düzenlemek için 
aday olan 
Hırvatistan- 
Macaristan, 
Polonya-Ukrayna 
ortaklıklarının yanı 
sıra İtalya'dan biri 
seçilecek.
UEFA Yönetim 
Kurulu'nun toplan
tısında 3 adayın da 
birer sunum yapacağı 
belirtilirken, toplan
tının hemen ardından 
2012 Avrupa Futbol

I

Bilardo şampiyonu lııız pistimle şovyapacak
'Şarkı Söylemek 
Lazım' yarışmasında 
başarılı bir perfor
mans sergileyen 
"bilardo sihirbazı" 
Semih Saygıner, 
şimdi de Bursa As 
MerkeZ'deki buz 
pistinde bilardo 
şovu 
gerçekleştirmeye 
hazırlanıyor.
Dünya Bilardo 
Şampiyonu Saygıner, 
As Merkez'de hem 
heyecanlı hem de 
eğlenceli bir gösteri 
sunacak. Ünlü bilar
do ustasının özel 
Bursa şovu, buz pis
tine yerleştirilen 
bilardo masasında 
başlayacak.

| ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Beşiktaş-Antalya biletleri satışta
Turkcell Süper Lig'de 
Beşiktaş ile 
Antalyaspor takımları 
arasında 21 Nisan 
Cumartesi günü 
yapılacak maçın 
biletleri satışa 
çıkarıldı...
Beşiktaş - Antalya 
biletleri satışta

Şampiyonası'nı 
düzenleyecek 
ülkenin açıklanacağı 
kaydedildi.
UEFA
denetlemelerinden 
çıkan ön raporun da 
değerlendirilmeye 
alınacağı karar aşa
masında ülkelerin

BJK İnönü 
Stadı'nda 
saat 19.00'da 
başlayacak maçın 
biletlerinin satışına 
Biletix gişelerinden 
başlandı.
Karşılaşmanın 
bilet fiyatları 
şöyle: 

ulaşım, stat ve tesis 
yapılanmaları, yasal 
uygunluk ve güvenlik 
gibi konuların ön 
planda tutulacağı 
bildirildi.
Gizli oylama usulüyle 
yapılacak seçimde, 
ilk tur seçimleri 
sonunda toplam

VIP Üst B-E Tribün: 
200 YTL
VIP Üst A-F Tribün: 
150 YTL
VIP Alt C-D Tribün: 
150 YTL
VIP Alt B-E Tribün: 
135 YTL
VIP Alt A-F Tribün: 
110 YTL 

oyların yarısından 
fazlasına ulaşan 
ülke, 2012 Avrupa 
Futbol 
Şampiyonası'nı 
düzenleme hakkını 
elde edecek. 
Eğer her hangi bir 
aday toplam oyların 
yarısını geçemezse, 
ikinci oylamaya 
geçilecek ve ilk oyla
mada en yüksek oy 
oranına ulaşan 2 
aday burada yarışa
cak. 2. oylamada en 
yüksek oy toplayan 
ülke seçimi kazanmış 
olacak. 2012 Avrupa 
Futbol Şampiyona 
sı'nı düzenlemek için 
Türkiye, Yunanistan 
ile birlikte aday 
olmuş, ancak ön 
elemelerde 
elenmişti.

Trabzon'da 
transfer yok 
Trabzonspor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Hacıosman oğlu, şu 
anda transferleri 
değil önlerin eki lig 
ve kupa maçlarını 
düşündüklerini 
belirtti...
Trabzonspor'da 
transfer yok 
Trabzonspor Kulübü 
Başkan Yardımcısı 
İbrahim 
Hacıosmanoğlu, şu 
anda transferleri 
değil önlerindeki lig 
ve kupa maçlarını 
düşündüklerini 
belirterek, şu 
aşamada öncelikle 
herkesin üzerine 
düşen görevi yap
ması gerektiğini 
söyledi.

Numaralı Orta Tribün: 
110 YTL
Numaralı Kenar
Tribün: 90 YTL
Kapalı Üst Tribün: 70
YTL
Kapalı Alt Tribün: 50
YTL
Yeni ve Eski Açık 
Tribünler: 25 YTL

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Gemlik ‘te futbol iyi yolda

İkinci küme şampiyon adaylarından öz 
Karadenizs^or İznik deplasmanında 3 puan 
çıkararak, İznik Boyalıcaspor'u yendi.

Gemlikspor ise sezonun en iyi maçını 
oynayarak o da Bağlarbaşı’nda oynadığı 
deplasman maçında birinci devrenin 
şampiyonu olan Emek Belediyespor u 4-0 
yenerek Gemlik’e döndü.

Bu şu demektir takımda arkadaşlık 
başladı.

Bunu bozmayın çocuklar 
iyi yoldasınız devamını bekliyoruz. 
Kutlarım sizi çocuklar.

Timsah kongre kararı aldı
Bursaspor 
yönetimi, 
olağanüstü 
kongre kararı 
aldı. Yeşil- 
beyazlı kulübün 
kongresi 21 
Mayıs'ta 
yapılacak... 
Bursaspor'da 
kongre kararı 
Bursaspor 
Kulübu Başkanı 
Levent Kızıl. 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Sosyal 
Tesisleri'nde düzen
lediği basın toplan
tısında, ilk toplan
tının 21 Mayıs'ta 
yapılacağını, çoğun
luk sağlanamadığı 
takdirde yeni yöne
timin 28 Mayıs'ta/ 
yapılacak ikinci 
toplantıda belir
leneceğini söyledi. 
Kongrede kesinlikle

GEMLİK ÜNİVERSİTE YAPMA YAŞATMA 
VE KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
' Derneğimizin "Olağan Birinci Kongresi” 

13 Mayıs 2007 Pazar günü saat 10.30’da 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası lokalinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 
Mayıs 2007 Pazar günü çoğunluk aranmak
sızın aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
Dernek Başkanı 
İ. Hakkı Çakır

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan teşkili
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporunun okunması, 

görüşülmesi, oylanması, ibrası
5- Hesap raporunun okunması, 

görüşülmesi, oylanması, ibrası
6- Tahmini bütçenin görüşülüp oylan

ması
7- 7 kişilik asil ve yedek Yönetim Kurulu 

üye seçimi
8- 3 kişilik asil ve yedek üye Denetçi 

seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

aday olmayı düşün
mediğini dile getiren 
Kızıl, "Kararım 
kesin, kongrede 
aday olmayacağım. 
Ancak yönetim kuru
lundaki arkadaşlar 
yeni yönetimlerde 
görev alabilirler. 
Kongreye daha 6 
hafta var. Bu süre 
bitimine kadar 
görevimizin başın
dayız" dedi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şehir hayatı sinir 
hastası yapıyor

Bitki çayı zarar da verebilir

İnsan ve toplum hay
atının hızla değişme
si, ekonomik ve 
sosyal problemler, 
psikolojik tedavi 
gören hasta sayısın
da artışlara neden 
oluyor. Ordu'da son 7 
yılda bin 717 kişinin 
psikolojik tedavi 
gördüğü bildirildi. 
Ordu İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan raporda, 
psikolojik tedavi 
görenlerin sayısında 
1999 yılından itibaren 
büyük artış tespit 
edildiği belirtildi. 
Buna göre, 1998 
yılında sadece 1 
kişinin psikolojik 
tedavi gördüğünün 
belirlendiği Ordu'da, 
1999 yılında 171 kişi 
psikolojik yönden 
ruh sağlığının tehdit 
altında olduğunu 
belirterek sağlık 
kuruluşlarına başvu
rarak tedavi gördü.

2000 yılında ise bu 
rakam yüzde 11'lik 
bir artışla 186'ya yük
seldi. 2001 yılında 
181 kişinin psikolojik 
tedavi gördüğü belir
tilirken, 2002 yılının 
198, 2003 yılında 182, 
2004 yılında 260 kişi, 
2005 yılında 303 ve 
2006 yılında ise 235 
kişi bu hastalıktan 
dolayı sağlık kuru
luşlarına başvurdu. 
Uzmanlar, psikolojik 
tedavi görenleri kent 
ve kırsal kesimlerde 
yaşayanlar olarak 
ikiye ayırarak, 
"Şehirlerde gürültü 
ve kent kirliliği ile 
insan yaşamındaki 
düzensizlikler, kırsal 
kesimde ise 
ekonomik ve sosyal 
problemler, psikolojik 
tedavi gören insan 
sayısının artmasına 
sebep olan başlıca 
etkenleri oluşturu 
yor" diye konuştu.

Alternatif tıp ve doğal 
besinlerin yararları 
tartışılırken, vatan
daşların rağbet ettiği 
bitki çaylarının dâ 
bilinçli kullanılması 
gerekiyor. 
Unutmamak gereki 
yor: Bitki çayları 
bilinçsiz kullanıldığın
da yarardan çok 
zarar veriyor.
"Sinameki kabızlık 
hissedildiğinde 
kullanılmalı." Halk 
arasında sıklıkla 
kullanılan sinamek 
bağırsak yumuşatıcı 
etkiye sahip ancak, 
özenle kullanılmalı. 
Peki ya keten tohu
mu. Son dönemlerde 
kullanımı yaygın olan 
bu bitkisel ürün

“Aşılayın, önleyin, koruyun”
Dünyada her yıl mily
onlarca çocuk 
önlenebilir hastalıklar 
yüzünden ölüyor.
Veremden 2 milyon, 
kızamıktan 1 milyon 
çocuk hayatını 
kaybediyor.

Bütün bu hastalıklar
dan aşı yaptırarak 
korunabilirsiniz.
Dünya Sağlık Örgütü 
aşılama bilincinin 
geliştirilmesi amacıy
la bu yılkı Aşı 
Haftası'nın sloganını

biljndiği gibi zayıflat
mıyor. Keten tohumu 
omega 3 içerdiği için 
kolestrol ve kalbe 
çok iyi geliyor.
Bağırsak yumuşatıcı 
olarak kullanılan 
keten tohumunun 
günde iki kez alın
masını tavsiye ediyor 
uzmanlar. Keten

"Aşılayın, Önleyin, 
Koruyun" olarak 
belirledi.
Aşı takvimi doğru 
uygulandığında 
verem ve kızamık 
başta olmak üzere 
menenjit, difteri, 
tetanoz ve Hepatit-B 
gibi hastalıklardan 
çocukları korumak 
mümkün olabiliyor. 
Çiçek ve çocuk felci 
hastalıkları aşı 
sayesinde neredeyse 
yok oldu. 

tohumunun üstüne 
bol su içilmemesi 
halinde bağırsak 
tıkanmalarına neden 
olabileceği uyarısı 
yapılıyor.
Bebekler için gaz ve 
sancı birçok anne 
babanın çaresiz 
kaldığı durumlardan. 
Papatya çayı bebek

Dünya Sağlık Örgütü 
kızamık hastalığını 
yeni hedefi olarak 
belirledi.
Kızamık hastalığının 
tedavisi yaklaşık 900 
YTL iken bir doz kıza
mık aşısının maliyeti 
20 kuruş.
Türkiye de yaptığı 
çalışmalarla 2010 
yılında kızamıktan 
tamamen kurtulmayı 
hedefliyor.
2006 yılında aşı 
takvimine eklenen 

ler için gaz gideri
cidir. Papatyanın 
içine anason ve 
rezene katarak çay 
gibi demlerseniz gaz 
giderici olur. Ama 
açık papatyaları 
almamak gerekir. 
Çoğu hakiki olmayan 
papatyaların 
bazılarının zehirli ola
bileceği uyârasında 
bulunuluyor. 
Bitkisel çaylar 
alınırken bilinen fir
maların poşet içinde
ki çayları tercih 
edilmeli. Tükettiğiniz 
çayların içeriğinde 
aroma, kimyasal katkı 
maddesi, boya, tat
landırıcı ve koruyucu 
bulunmamasına 
dikkat edilmeli.

menenjit, kızamıkçık 
ve kabakulak ile bir
likte koruma 
sağlanan hastalık 
sayısı 10'a 
yükseldi.
Bu aşılar sağlık ocak
ları, sağlık evleri, ana 
çocuk sağlığı ve aile 
planlaması merkez
leri, devlet has
taneleri, toplum 
sağlığı merkezleri ve 
aile hekimliği birim
lerinde ücretsiz 
olarak yapılıyor.

•GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1t0
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
Ştatyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 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. 5131414 
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. 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'
itfaiye 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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esâdaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513.92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sâğ.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 517 33 94

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

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 51314 25

NÖBETÇİ ECZANE18 Nisan 2007 Çarşamba ENGİN ECZANESİ İstiklal Cad. No: 1/B Tel: 513 37 16 GEMLİK
Gemlik Körfez

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2726 

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

Sorumlu Yazrİşleri 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-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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CB Anadolu Lisesi öğrencilerine Bayar anlatıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye'nin 
üçüncü 
Cumhurbaşkanı 
olan Celal Bayar 
ismi verilen Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nde öğren
cilere tanıtıldı. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
konuşmacı 

olarak katıldığı 
konferansta, 
Umurbey Beldesi 
de her yönüyle 
anlatıldı.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
toplantı salonunda 
düzenlenen 
bilgilendirme 
konferansında 
konuşan Umurbey 
Belediye Başkanı 

Fatih Mehmet Ğüler, 
Umurbey için 
üç önemli.geliş
menin bulunduğunu 
bunların birincisinin 
1430 yılında 
kuruluşü İkincisinin 
Hacı Etem Ağa 
tarafından kurulan 
Umurbey Rüştiyesi 
ile üçüncüsü 
olan Celal Bayar'ın 
Cumhurbaşkanlığına 

uzanan başarılı 
yaşantısı 
olduğunu söyledi. 
Celal Bayar'ın 
yaşamında başarılı 
olmasının 
eğitim aldığı 
Umurbey 
Rüştiyesi olduğuna 
dikkat çeken Güler, 
Celal Bayar'ın 
Bursa'dan Ege'ye 
geçmesiyle 

başlayan renkli 
yaşamı ve oradaki 
çalışmalar hakkında 
bilgiler verirken 
İstiklal Savaşının 
meşhur Galip 
Hoca'sının Celal 
Bayar olmasının 
ise Umurbey 
için gurur verici 
olduğunu %öyledi. 
Son Osmanh 
meclisinde

Manisa Milletvekili 
olarak görev 
yapan Celal 
Bayar'ın 
yaşamından 
çeşitli bilgiler 
aktaran Güler, 
zeytincilikle 
geçimini 
sağlayan 
Umurbey hakkında 
da öğrencilere 
bilgiler aktardı;

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’internette |
www.gemlikkorfezgazetesi.com ।

’U f UMURBEY BE1EDİYE DÜĞÜN SALÛN1ARI 
W (MlİK’TP Rİfi İIKİ fiRRCFKlPKTİRİVÖR

0 0 0 0 0 0 CEMLİK'TEEŞİBENZERİOLMAYANÎMKİŞİLİKBALOSALONU»e

' ®0 KİŞİLİK TERAS SALONU İLE TANINMIŞ EN BÜYÜK OTELLERDEKİ 

MUHTEŞEMBALOSAIONLAKINIARATMAYACAKNİTELİKTEKALİTE  

veHİZNETSTANDARTLARIİlEKARŞINIZDATlI

^ÜUBIUHIİ 
)inııi|i

HAfTAİÇİCEMİYETlBIİNİZİÇİNPE^IlFİYATINA 

nuMiiYnmuı

600 KİŞİLİK ORGANİZASYOnumuz
. HAFTA SONU

3WmYIL YERİNE 2.500.00 YTL

■ HARA İÇİ

2.5^<m YERİNE 2.000.00 YTL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 
, AYRICA 

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

r-Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey /GEMLİK 
ersin suren TEL; o.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97
F Inş. Zeytincilik Turizm Son. Tk.Utd.Şti.
iı ■ * ■ www.suren.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.suren.com.tr


Devlet Hastanelerinden SMS ile sıra almak isteyenlerin doğru bilgi vermeleri istendi

SMS ile randevu sistemi için uyarı
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, bir süre önce başlatılan SMS sistemi ile 
randevu almak isteyen hastaların başarılı sonuç alamaması üzerine T.C. Kimlik numarası ile sağlık karnesi 
numaralarının doğru girilmesi gerektiği hatırlatıldı. Önümüzdeki günlerde internet yoluyla da Devlet 
Hastanelerinden sıra alınabileceği belirtilirken, alt yapı çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Haberi sayfa 3’de

25 Ykr.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
19 Nisan 2007 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com

Aşı kampanyası başladı 
Haydi çocuklar aşıya,,.
12-22 Nisan Aşı Haftası nedeniy 
le Sağlık Ocağı merkezlerinde 
çocuklara yönelik aşı kampan 
yası başlatıldı.

“Kartının süresi doldu, bankadan değiştir” diyerek kandırıldı

Emekli maaşını çekerken dolandırıldı
Güne Baku
Kadri GÜLER 
kadri_guier@hotmail.com

EVKO Kooperatif Evleri (2)
EVKO Koöperatifi’nin kurulduğu alan Hazine’ye aitti. 

Belediye imar planlarında da yer yeşil alandı.
Bu yeşil alan nasıl olduysa, imar alanına dönüş 

türüldü.
Daha sonra ihale ile satılan bu arsa üzerine EVKO 

kuruldu.
EVKO'nun kurulduğu arsada Av. Nezih Dimili döne

minde yapılan imar planlarındaki 10-11 katlı yapılaşma 
uygulandı.

İnşaat mühendisi olan zamânl'n Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, bu yüksek yapılaşmayı değiştirmedi.

Zemin etüdleri belediye tarafından yapılmayan alanlara 
verilen inşaat izinleri sonucu, bugün Manastır’da onlarca 
ev kaydı. Yüzlerce aile bu evlerde oturamadlğı için veya 
inşaatları güçlendirme yapıldığı, için maddi zararlara 
uğradılar.

-Geçtiğimiz yıl yıkılan Uğur Sitesi’nin hemen üzerinde 
bulunan EVKO Kooperatif evlerinin tehlikeli olduğu 
bölgede inceleme yapan bilim adamları tarafından açık
landığında, biz de yazmış ve uyarmıştık.

Bizim uyanlarımıza kızan kooperatif yöneticiteri, açıkla
mayı yalanladılar. Ama zaman bilim adamlarının doğru 
söylediğini ortaya çıkardı.

Aynı hatta bulunan yapıların zeminlerinde kayma 
olduğu için' bu inşaatları da etkiliyor ve binalar zamanla 
tehlike yaratıyor.
. Uğur Sitesi’nin Kumla asfaltı altındaki konutlarda da 
aynı tehlike yaşandı.

■Şimdi 44 ailenin oturduğu EVKO blokları boşaltıldı.
Bu ailelere yazık değil mi?
Bir ömür boyu biriktirdikleriyle evlerinde oturamıyor

lar.
• ■ Bunun bir sorumlusu yok mu?

■Ne katlar vurdumduymaz bir toplum olduk.
Belediye de Fen İşleri Müdürlüğü yapmış insanların 

yaptıkları binalarda bugün oturulamıyçrsa vay halimize..
Şimdi mal sahipleri, siyasilerini kapısını aşındırıp çare 

bulunmasını istiyorlar..
Bu inşaatları yapan suçlulardan şikayetçi olmuyorlar.

Emekli maaşını çekmek için bir bankanın ATM’sine giden vatandaşa kim
liği belirlenemeyen bir kişi yardım etmek istedi. Banka kartını ATM’ye koyan 
yardımsever vatandaş, yaşlı emekliye kartının süresinin dolduğunu, 
bankadan değiştirmesi gerektiğini söyledi. Bankaya giren emekli şahıs, 
banka memurlarına duruma izah ettikten sonra, hesaplarına bakıldığında 
emekli maaşı olan 520 YTL’nin hesabında olmadığını gördü. Haberi sayfa 3’de

CBAL öğrencileri 
Bursa konulu 

bilgi yarışmasında 
birinci oldu

Celal Bayar Anadolu Lisesi, Yerel 
Gündem 21'in düzenlediği "Bursa" 
konulu bilgi yarışmasında guru 
bunda birinci oldu. 94 lise arasın 
dan ilk dörde kalan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi öğrencileri 21 soru
dan 17'sini bilerek 170 puanla birin
ciliği elde etti. Haberi sayfa Ö’de

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemIikkorfezgazetesi.com

Doğum günü nedeniyle 
çıkan tartışmada korkutmak 

için ateş etmişti. „

Komşusunu 
öldürene 
21 yıl hapis
22 Ağustos 2006 günü Eşref Dinçer 
Mahallesi 11 Eylül Sokak’ta kızının 
doğum gününde gürültü yüzünden 
tartıştığı gençleri korkutmak 
amacıyla havaya ateş eden Faruk 
Demirişleyen’e 21 yıl 5 ay hapis 
cezası verildi. Nurettin Yılmaz’ın 
ölümüne neden olan olay nedeniyle 
Bursa Ağır Ceza Mahkemesinde 
yargılanan Demirişleyen, “Kurşu 
nun yan tarafta oturan pencreden 
içeri girip maktule isabet ettiğini 
bile sonra öğrendim. ” dedi. 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guier@hotmail.com
ikkorfezgazetesi.com
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‘İslam’da İnsan Sevgisi’ salonu doldurdu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Müftülüğü ve , 
Türkiye Diyanet Vakfı 
Gemlik Şubesi’nce, 
Kutlu Doğum 
Haftasrnedeniyle 
düzenlenen 
"İslam'da İnsan 
Sevgisi" konulu 
konferansa katılanlarr 
salon almadı.
Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi 
Doçent Dr. Akif 
Hayta'nın konuşmacı 
olarak katıldığı 
konferansa vatan
daşların büyük 
ilgi göstermesi 
memnunluk yaraktı. 
Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
düzenlenen Şiir 
ye Kompozisyon 
yarışmalarında 
derece alan 
öğrencilere ayrım 
yapılmadan 
hepsine birer Kuran'ı 
Kerim Kitap Seti 
hediye edildi. 
Kompozisyon . 
yarışmasında birinci 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

| öğrencisi Didem 
Akar'a hediyesini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül verirken 
şiir dalında birinci 
olan Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu’ndan 
M. Fatih Pekcanlı'ya

Mehmet Baygül-Didem Akar Yusuf Sahin-M. Fatih Pekcanli

ise hediyesini İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Şahin verdi. 
Konferansın açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin, Peygamber 
efendimizin 
yaşamından çpk 
güzel kesitler 
aktarırken katılımın 
beklenenden 
fazla olmasından 

memnunluk 
duyduğunu belirtti. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün de kısa 
bir konuşma yaptığı 
konferansta Doçent 
Doktor Akif-Hayta, 
izleyenlere peygam
ber efendimiz hakkın
da bilgiler verdi. 
Müslüman bir toplum 
olmamıza rağmen 
Peygamberimizin 

yeterince tanıtıl- 
madığını da 
söyleyen Akif 
Hayta, "Peygamber 
efendimiz insanın 
yanı sira hayvanları 
da çok severdi', her

şeyden
önce sevecen biri 
olarak küçüğüne ve 
büyüğüne gereken 
saygıyı gösterirdi" 
dedi.
Yaklaşık 2 saat süren 

konferansın sonunda 
izleyenlere İlçe 
Müftülüğü 
tarafından birer 
adet Kuran'ı Kerim'in 
Türkçe Meali 
hediye edildi.

Aşı kampanyası başladı haydi çocuklar aşıya
Seyfettin ŞEKERSÖZ

12-22 Nisan Aşı 
Haftası nedeniyle 
Sağlık Ocağı merkez
lerinde çocuklara 
yönelik aşı kam

panyası başlatıldı. 
Her yıl-yapılan ve 
çocuklarımızın her 
türlü hastalıktan 
korunmalarını 
sağlayıcı aşı 
işlemleri Sağlık

Ocakları ile Ana 
Sağlık Merkezlerinde 
ücretsiz olarak 
yapılıyor.
Çocuklarımızın 
durumlarına göre 
mutlaka yapılması 

gereken aşılar içinde 
Kızamık, Kızamıkçık, 
Kabakulak, Çocuk 
Felci, BCG Verem, 
Difteri, Boğmaca, 
Tetanoz, HIB Menenjit 
ile Hepatit B (B tipi 

bulaşıcı sarılık) 
aşılan bulunuyor. 
Her yıl çeşitli hastalık
lardan dünyâda 
milyonlarca çocuk 
ölümleri yaşanırken 
sağlık kuruluşlarının 

ğnlemleri de sürüyor. 
Ülkemizde başlatılan 
Aşı Haftası'na küçük 
çocukları olan tüm 
ailelerin ilgi göstere 
rek çocuklarını aşılat
maları isteniyor.

r.C. Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 9 
^AĞÜKUGÜZEL GÜNLERE, İtBJC
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Devlet Hastanelerinden SMS ile sıra almak isteyenlerin doğru bilgi vermeleri istendi

SMS ile randevu sistemi için uyarı Diş Hekimi I
Özcan VURAL |

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

YazıYORUM

Devlet Hastanelerin 
den SMS çağrı 
sistemi ile randevu 
almak isteyen 
hastaların giriş 
kayıtlarını doğru 
vermeleri gerektiği 
hatırlatıldı.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nden 
yapılan açıklamada, 
bir süre önce 
başlatılan SMS 
sistemi ile randevu 
almak isteyen

“Kartının süresi doldu, bankadan değiştir” diyerek kandırıldı

Emekli maaşını tekerken Mırılılı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki gün maaşını 
çekmek için bir 
bankanın ATM'sine 
gelen emekli 
vatandaş 
dolandırıldığını 
geç anladı.
Sürekli yapılan 
uyarılara rağmen 
banka önlerinde 
emeklileri 
dolandıranların 
yardım 
vaadlerine

Doğum günü nedeniyle çıkan tartışmada korkutmak için ateş etmişti.

Komşusunu öldürene 21 yıl hapis
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kızının doğum 
gününde gürültü 
yüzünden tartıştığı 
gençleri korkutmak 
için havaya ateş 
ettiği sırada, 
evinde oturan 
Nurettin Yılmaz'ın 
(21) ölümüne 
sebep olan
Faruk Demirişleyen, 
21 yıl 5 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
22 Ağustos 
2006 günü Eşref 
Dinçer Mahallesi 
11 Eylül Sokak’ta 
meydana gelen 
olayda yaralanan 
Nurettin Yılmaz, 
kaldırıldığı Tıp 

hastaların bazılarının 
başarılı sonuçlar elde 
edememeleri üzerine 
bunun nedeninin 
hastanın T.C. Kimlik 
numarası, sağlık 
karne numaraları 
gibi bilgilerin doğru 
girilmemesinden 
kaynaklandığı 
belirtildi.
Manastır ve Sahil 
Devlet Hastanesi’n 
den sıra almak 
isteyen hastaların 
saat 24.oo’den 

kanan vatandaşlar 
hatalarını 
anladıklarında geç 
kalmış oluyorlar. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gün 
bankanın ATM'sinden 
maaşını çekmek 
isteyen emekli bir 
vatandaşa kimliği 
belirlenemeyen 
kişi yardımcı 
olmak istedi. 
Tanımadığı şahıs 
tarafından kartı

Fakültesi’nde 
yapılan bütün 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamamıştı. 
Bursa Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten adam 
öldürmek" suçundan 
müebbet hapis 
cezası talebiyle 
yargılanan 4 çocuk 
babası Faruk 
Demirişleyen (32), 
karar için son 
kez hakim 
karşısına çıktı. 
Olay günü evlerinde 
en küçük kızının 
doğum gününü 
kutladığını 
söyleyen Faruk 

sonra SMS ile 
sıra almak için 
başvuru yapabileck- 
leri belirtildi.
Bu arada SMS ile 
sıra alan hastaların 
sayısının her gün 
arttığını belirten 
ilgililer, günde 
yaklaşık 325 ile 350 
kişinin SMS sistemini 
kullanarak sıra 
aldıklarını söylediler. 
İlgililer, hastanede 
ortopedi, göz, 
noröloji

ATM cihazına konan 
vatandaşa kartının 
süresinin dolduğu 
belirtilerek 
bankaya girip 
düzelttirilmesi 
söylendi.
Bankaya girerek 
durumu izah 
eden emekli 
vatandaşın 
hesabına 
bakıldığında ise 
aylığı olan 520 
YTL'nin çekildiği

Demirişleyen (31), 
"Bu sırada yan 
evde oturan 4 genç 
eve gelerek 'Yarın işe 
gideceğiz, gürültü 
yapmayın' diyerek 
küfretmeye başladı. 
Kendilerini uyardım, 
ancak küfretmeye 
devam ettiler. 
Bu sırada evden 
çıkan annemi 
gençlerin itmesi 
üzerine içeriden 
tabancayı aldım 
ve bir el ateş ettim. 
Amacım onları 
korkutup kaçırmaktı. 
Kavga sonrasında 
eve girip kızımı 
sahilde gezdirmeye 
götürdüm.

bölümlerine 
SMS ile 20 hasta 
ile sınır getirildiğini 
söylediler.
Yapılan açıklamada, 
önümüzdeki 
günlerde SMS 
dışında, internet 
yoluyla da 
Devlet 
Hastanelerinden 
sıra alınabileceği 
bunun için alt 
yapı çalışmalarının 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

anlaşıldı. 
Dolandırıldığını 
geç anlayan emekli 
vatandaş durumu 
polise bildirerek 
şahısların 
bulunması için 
şikayette bulundu. 
Emekli vatandaşı 
dolandıran 
meçhul kişi 
ya da kişilerin 
yakalanması 
için tahkikat 
başlatıldı.

Kurşunun yan 
tarafta oturan 
pencereden içeri 
girip maktule 
isabet ettiğini 
bile çok sonra 
öğrendim. 
Pişmanım" dedi. 
Bunun üzerine 
mahkeme, 
sanığı kasten 
adam öldürmek 
suçundan önce 
müebbet hapis 
cezasına çarptırdı. 
Demirişleyen'in 
duruşmadaki iyi 
halini göz önüne 
alan mahkeme 
sanığı 21 yıl 5 ay 
hapis cezasıyla 
cezalandırdı.

Korku dağları sardı!....
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar I 

Büyükanıt, ‘‘gönlündeki Cumhurbaşkanı” ta 
rifini yaptı Ve “Hem vatandaş, hem TSK’nın ı 
bir personeli olarak cumhuriyetin temel 
değerlerine sözde değil özde bağlı olan bir 
kişinin Cumhurbaşkanı seçilecek olmasını 
umut ediyoruz” dedi.

Bazı uyanık AKP’liler bu sözlere arsızca 
sarıldı:
“Tam da bizim Başbakanımızı tarif etti!”
Recep Tayyip Erdoğan geçmişte şeriat ye i 

mini yetmiş;
Bunun belgeleri devletin arşivlerinde hâlâ 

duruyor...
Refah Partisi’nde, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkam’yken söylediği “Devletin 
temel taşlarını değiştirmek”le ilgili sözler de 
gazete arşivlerinde!

En önemlisi de Siirt’te cumhuriyet hakkında ' 
atıp tuttuğu için girdiği cezaevinin belgesi 
olan “Adli sicil belgesi” Adalet Bakanlığı’nın I 
arşivlerinde...

Şimdi Genelkurmay Başkanı çıkıp, “Cumhu 
riyetin temel değerlerine sözde değil, özde 
bağlı bir Cumhurbaşkanı istiyoruz” diyor; 
bizim fikri ve vicdanı Recep Tayyip Erdo 
ğan’a bağlı bazı siyasetçilerimiz, bu tarif 
tekinin Erdoğan olduğunu söyleyebiliyor.

Peki; bu beyefendilerin anlaması için daha 
ne yapmalıydı Genelkurmay Başkanı?

Açık açık, “Recep Tayyip Erdoğan’ı kabul 
edemiyorum” mu demeliydi?

O, oturduğu koltuğun sorumluluğuna uy 
gun davranarak, gönlünden geçeni ola
bildiğince net ve demokrasiye saygılı bir şe 
kilde dile getirdi.

Ama siz bunu bile görmezden gelirseniz; 
Genelkurmay Başkanı ne yapsın?
Bir hafta önce YÖK Rektörler Komitesi çıkıp 

benzer bir açıklama yaptı diye Meclis Başkanı 
ve Başbakan dahil hemen hepsi,

YÖK’ü neredeyse “yasadışı”.kurum ilan etti.
Hemen hepsi, “YÖK kendi işine baksın! 

Herkes görevini ve haddini bilsin” diye de 
meçler verdi...

Şimdi aynı sözleri Genelkurmay Başkanı 
söylüyor, bizimkiler neredeyse ayağa kalkıp 
alkışlıyor.

Neden?
Nedeni basit...
Korku!
Genelkurmay Başkanı dün* bu ülkede 

yaşayan insanların üçte ikisinin duygularını 
dile getirdi...

Ama üçte birin iktidarı sürüyor!
Bakalım bu korku, o üçte biri temsil ettikleri

ni söyleyenleri kendilerine getirmeye yetecek 
mi?

Cumhurbaşkanlığı konusundaki kararını 
aylardır açıklamayan ve bu işi oyuna 
dönüştüren Başbakan Erdoğan, dün 
görüştüğü bazı AKP’li vekillere, 
“Benim Cumhurbaşkanlığı hevesim ve 

hedefim yok. Bu fakirin amacı milletin geliri
ni 10 bin doların üzerine çıkarmak” demiş...

Bazı çevrelere göre bu sözler, Erdoğan'ın 
Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını koymaya
cağının en açık işareti...

İyi de Sayın Başbakan...
Madem böyle düşünüyordunuz, neden düne 

kadar bu kararınızı belli etmediniz?
Neden Genelkurmay Başkam’nın açıkla

masını beklediniz...
Bu durum sizce de biraz korku değil mi ?...

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazelesi.coin

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazelesi.coin
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Ahmet Aydın’ın acı günü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anavatan Partisi 
İlçe Gençlik Kollan 
Başkanı Ahmet 
Aydın'ın babası 
Mustafa Aydın 
önceki gece 
vefat etti.
Eski Minibüs 
garajında uzun 
yıllar kahyalık 
yapan Mustafa 
Aydın bir süredir 
rahatsız olarak 
evinde yatıyordu. 
Önceki akşam Yeni 
Mahalledeki evinde 
yaşamını yitiren 
Mustafa Aydın'ın 
cenazesine 
Anavatan 
Partisi Orhan 
Efe ile İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt'un yanı sıra

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına darbe
Bursa'da narkotik 
dedektiflerinin 2 
aydır takip ettiği 
uyuşturucu satıcısı 
Roman vatandaşlara 
yönelik düzenlenen - 
'Günaydın' isimli 
operasyonda 2'si 
çocuk 4'ü kadın 17 
kişi gözaltına alındı. 
Narkotik polisi, dün 
sabahın ilk ışıklarıyla 
150 polisin katıldığı 
operasyonda evleri 
didik didik arayıp, 
yüklü miktarda uyuş
turucu, çok sayıda 
silah ele geçirdi.
Zanlıların, uyuşturu
cu ve silahları çatıda
ki kiremitlerle, 
çorap içine şakla- । 
ması dikkat çekti. 
Emniyet Müdürlüğü 
Organize Suçlarla

KAYIP Gemlik Gümrüğünden onaylı 21.03.2007 tarihli EX014827 sayılı 
beyannamemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

SEÇKİN MERMER MADENCİLİK İNŞ. TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

çok sayıda partili Çarşı camiinde sonra ilçe
ve dostu katıldı. kılınan öğlen mezarlığında
Mustafâ Aydın namazından toprağa verildi.

Mücadele ve 
Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
2 aydır yaptıkları 
teknik takip sonucun
da Roman vatan
daşların yaşadığı 
merkez Yıldırım 
ilçesindeki Beyazıt 
Mahallesi Kartal 
Sokak'a operasyon 
düzenledi.
Dün sabah günün 
ilk ışıklarıyla 4O'ı 
çevik kuvvet 150 
polisin katıldığı 
operasyonda, daha 
önceden belirlenen 
13 ayrı eve operas 
yon düzenlendi. 
Ellerinde boynuz 
tabir edilen cisimlerle 
çelik kapıları kıran 
ekipler, Roman 
vatandaşların 

evlerinde mahkeme 
kararıyla detaylı 
arama yaptı.
Polisi karşılarında 
görünce büyük şok 
yaşayan Roman 
vatandaşların sak
ladığı 3 tabanca ve 1 
av tüfeği ile 500 gram 
esrar maddesine el 
konuldu. Polis, zan
lıların çorap içine ve 
çatıdaki kiremitlerin 
araşma sakladığı 
uyuşturucularla 
silahları bulmayı kısa 
sürede başardı. 
Operasyona katılan 
narkotik köpeği Öncü 
de evlerde gizli 
bölümlere saklanan 
uyuşturucuları buldu. 
Polisler, her türlü 
ihtimale karşı yastık
ların içini dahi aradı.

Narkotik dedektifler
ince gözaltına alınan 
17 kişiden y'u dün 
sevk edildiği mahke
mece tutuklanırken, 
bugün sorgulaması 
tamamlanan 8 kişi 
adliyeye gönderildi. 
Gözaltındaki 
şüphelilerden 29 
yaşındaki İlkan 
Ö.'nün 2 yaşındaki 
çocuğunu kucağına 
alıp mahkemeye 
gitmesi dikkat çekti. 
Roman vatandaşların 
yaşadığı Kızyakup 
Maha.llesi'ne yönelik 
4 ay Önceki Kiraz 
isimli operasyonda 
41 kişi tutuklanmış 
ve uyuşturucu satışı 
konusunda Bursa 
ciddi bir sıkıntıdan 
kurtulmuştu.

Pamuk tarlasından 
1301 çocuk çekildi

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) 
işbirliğiyle Adana'da 
“Pamuk kadar 
beyaz gelecek için” 
sloganıyla yürütülen 
proje sayesinde, 
tarım işçisi çocukların 
kiminin kınalı, 
kiminin çalışmaktan 
nasırlaşmış elleri 
kalem tuttu.
ILO Çocuk İşçiliğinin 
Sona Erdirilmesi 
Uluslararası Programı 
(IPEC) Projeleri 
Koordinatörü Nejat 
Kocabay, yaptığı 
açıklamada, dünyada 
ve Türkiye'de tarımda 
çalışan diğer çocuk
ların okula kazandırıl
masına model 
olan Adana'daki 
projede, sona 
yaklaşıldığını belirtti. 
Fiili çalışmaları 
15 Mayıs 2005'de 
başlayan projenin, 
1 Ocak 2007'de 
süresinin dolduğunu, 
ancak eğitim öğretim 
sezonu olması 
nedeniyle 1 Haziran 
2007 tarihine kadar 
uzatıldığını ifade eden 
Kocabay, proje 
kapsamında, bugüne 
kadar pamuk tarlasın
da çalışan 3338 
çocuğa ulaşıldığını 
söyledi.
Kocabay, bunlardan 
571'i kız, 730'u 

erkek toplam 
1301'inin eğitime 
kazandırıldığını 
bildirdi.
Kocabay, bazı çocuk
ların çadırlarına en 
yakın ilköğretim oku
luna yerleştirildiğini, 
ailesi ikna edilebilen
lerin ise pansiyonlu 
ya da yatılı bölge 
okullarına alındıklarını 
ifade ederek, 
“Şu anda, 37 çocuk 
Hilvan YİBO.
7 çocuk Siverek 
YİBO, 51 çocuk 
Karataş Tevfik 
Ayser Canbolat PİO, 
18 çocuk Kozan 
YİBO, 13 çocuk da 
Mustafabeyli YİBO'da 
eğitimini sürdürüyor” 
dedi.
Çocukları okula 
kazandırmanın 
ailelerinin tutumu 
nedeniyle kolay 
olmadığını 
vurgulayan Kocabay, 
“Biri Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 3'ü 
ILO tarafından 
görevlendirilen 
sosyal çalışmacı 
arkadaşlarımız, 
çadır çadır gezip 
aileleri ikna etmek 
için bazen saatlerce 
konuşmak zorunda 
kaldı, ancak elde 
edilen sonuç bu 
emeklerin boşa 
çıkmadığını 
gösteriyor” dedi.

KBŞ6DC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

<>SAATTE TESLİM EDİLİR 
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CBAL öğrencileri Bursa bil bilil yarısmasıtıtla bröti oldu
Elif ESMEN
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, Yerel 
Gündem 21'in 
düzenlediği "Bursa" 
konulu bilgi yarış
masında gurubunda 
birinci oldu.
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21'in 
"Bursa" konulu 
yarışmasında 
94 lise arasından ilk 
dörde kalan Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
aldığı 170 puanla 
gurubunda birinci 
olmayı başardı.

Bursa Demirtaş 
Endüstri Meslek 
Lisesinde yapılan 
yarışmada Celal, 
Bayar Anadolu 
Lisesi'ni özlem 
Aris, Elif Şen ve 
Said Sönmez 
temsil etti. 
4 gurupta toplam 
90 Lise ile başlayan 
bilgi yarışmasının 
dünkü etabında 
D gurubunda 
yarışan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
21 sorudan 17'sini 
bilerek 170 puanla 
birinciliği elde 
etti.

9 Haziran 2007 
tarihinde Tayyare 
Kültür Merkezinde 
yapılacak final 
yarışını sabırsızlıkla 
beklediklerini 
ifade eden Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
Müdürü Idris Aka, 
"Genel kültür içeren 
yarışmalarda sadece 
ilçemizde değil il 
genelinde de en 
başarılı liseler arasın
da olduğumuzun 
göstergesidir. 
Öğrencilerimizi 
başarılarından 
dolayı tebrik 
ediyorum" dedi.

Yurtlarda 
rıa sistemi 
som erecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu (YURTKUR) 
Genel Müdürü Haşan Albay 
rak, yurtlarda ranza 
sistemini 4-5 yıl sonra*sona 
erdirmeyi hedeflediklerini 
söyledi.
YURTKUR'un Nisan ayı 
yönetim kurulu toplantısı, 
Abant Palace Otelde yapıldı. 
Toplantı sonrasında soruları 
yanıtlayan Genel Müdür 
Albayrak, "Yönetim kurulu 
toplantılarımızı her ay bir 
ilde yapıyoruz. Özellikle o

ile gider; yurtların durum
larını, eksiklik ve fazlalık
larını, kapasite düşük mü 
yüksek mi öğrencinin mem
nuniyeti ne, bunları 
araştırırız" dedi.
Albayrak, son 4 yıldır 
isteyen her öğrenciye duru
muna göre burs ve öğrenim 
kredisi verdiklerini 
belirterek, "4 yıldır, 
üniversite öğrencilerine 
verdiğimiz burs ve öğrenim 
kredisi miktarları yüzde 233 
artışla 45 YTL'den 150

YTL'ye yükselmiştir. 4 yıl 
önce 450 bin öğrenci bu 
imkandan faydalanırken 
bugün bu sayı yüzde 68 
artışla 780 bine çıkmıştır" 
diye konuştu.
Üniversitelerin belirlediği 
öğrencilere de burs 
verdiklerini belirten 
Albayrak, "Tüm üniver
sitelere yılda 25 bin 
öğrenci için burs kontenjanı 
yetkisi verdik. Öğrencileri 
hiç yargılamadan üniver
sitenin yargılamasına,

değerlendirmesine itibar 
ediyoruz. Üniversite 
öğrencinin adını bize 
bildiriyor, biz onâ derhal 
burs veriyoruz" dedi.

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

ÇÂŞPER CHT İöd0’.|İ804

INTEL PENTIUM 4 3.0 Ghz. 
80 GB-7200 Rpm 
512DDR2

; PAYLAŞIMLI 
256MB 0/B PCI exp. 
DVD-CDRW COMBO 
3,5” FLOOPY DRIVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAÜSE 
HOPERLÖR 
10/100 ETHERNET 
Orjinal Microsoft yVindows 
Vista Home Türkçe

•CA Antivirüs + Antispy *

ÜCRETSİZ MODEM VE 
ADSL BAĞLANTISI

N0W0X BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BCIRSH 

Tel: 0.224 512 25 63 “ www.gvmliknowox.com

BİLGİSAYAR 
+ ALANA

< — - \
CASPER CAT 3400 - 7F85

INTEL PENTIUM 4 650 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA
512DDR2 . < ; .
128/256 MB GEFORCE 7100 PCI

>exp. TURBO CACHE?
DVD-RVVDUAL
CardReader 
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAÜSE 
HOPARLÖR > 
10/100 ETHERNET 
Orjinal Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe 
CA Antîvirüs + AntrSpy

SÜPER PAKET

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.gvmliknowox.com
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NlHP’liler‘Kutlu Doğum Haftası’nı kutladı
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
MHP Gemlik 
İlçe Başkan 
Yardımcısı 
Ercihan Yavuz 
Kutlu Doğum 
Haftası etkinlik
lere çerçevesinde 
yaptığı yazılı açık
lamada; "Özellikle 
şiddetin her 
türlüsüne karşı 
apaçık yasakla-, 
malar getiren, 
terörü insanlık 
süçu olarak men 
eden yüce dini
miz İslam, terör 
kavramlarıyla bir
likte anılır hale 
getirilmek isten
mektedir." dedi. 
Açıklamaya şöyle 
devam edildi: 
“Üzüntü ile 
belirtmemiz 
gerekir ki, Hazreti 
Peygamberimizin 
örnek hayatı He 
şekillenen ve yük
selen büyük ve 
İslam medeniyeti 
bugün günümüz 
dünyasına yeterli 
katkı sağlaya

mayan, bilimde, 
teknolojide geri 
bağımlı topluluk
lar haline 
getirmiştir. Bunun 
temelinde İslam, 
toplulukları 
arasında birlik, 
dayanışma, 
ortamının 
sağlanamamış 
olması ve batılı 
toplumların 
önyargılı, saldır
gan,haksız ve 
yersiz eleştirileri 
yatmaktadır. 
İslam aleminin 
Hazreti 
Peygamberin 
bütün hayatı ile 
somutlaştırdığı 
mesajları çok iyi 
kavraması; İslam 
coğrafyasının 
küresel sorun 
alanları ve 
Müslüman 
toplumlarının 
dünyasının 
sorunu olmaktan 
çıkarak, yeniden 
dünyanın en 
saygın mamur, 
medeniyeti yük
selten merkezleri 
ve tçplumları

haline gelmesi 
elzemdir.
MHP Gemlik İlçe 
teşkilatı olarak 
bütün insanlığın 
kurtuluşunun 
müjdecisi 
olan sevgili 
Peygamberimizin 
doğumunun 1436. 
yıl. dönümünde 
Türk milletinin . 
ve İslam aleminin 
kutlu doğum 
haftasını 
kutlar, Yüce 
Allah'tan şu an 
sıcak çatış
maların, kardeş 
kavgalarının ve 
büyük acıların 
yaşandığı başta 
Irak, Afganistan 
ve Filistin olmak 
üzere İslam 
ülkelerine 
yeniden huzuru, 
barışı, kardeşliği 
egemen kılmasını 
insanlık için 
mutlu huzurlu, 
hoşgörü ve 
barışın.hakim 
olduğu günler 
nasip etmesini 
diliyoruz?’

Çiftçilere makine desteği
Tarım Reformu 
Uygulama Projesi'ne 
(ARIP) paralel olarak 
yürütülecek, Makine ve 
Ekipman Atımlarının 
Desteklenmesi Programı 
kapsamında yeni işleme- 
siz tarım makineleri, yeni 
balyalama Ve silaj maki
nesi, yeni soğuk hava 
tesisatlı taşıma aracı ve 
basınçlı slılama sistemi 
için gerekli parsel içi 
yeni mal atımları destek
lenecek.
Köy Bazlı Katılımcı 
Yatırım Programı Makine 
ve Ekipman Atımlarının 
Desteklenmesi yönet
meliği Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Destekler, 
Tarım Reformu 
Uygulama Projesi'ne 
paralel olarak yürütüle
cek. Destek programı, 
yeni işlemesiz tarım 
makineleri, yeni balyala
ma ve silaj makinesi, 
yeni soğuk hava tesisatlı 
taşıma aracı ile basınçlı 
sulama sistemi için 
gerekli parsel içi yeni 
mal atımlarını kapsıyor. 
Adıyaman, Ardahan, 
Artvin, Batman, Bolu, 
Burdur, Çanakkale, 
Denizli, Gümüşhane, 
Hatay, Karaman, Konya,

Malatya, Niğde, Rize ve 
Tokat'ta yeni işlemesiz 
tarım makineleri, yeni 
balyalama ve silaj maki
nesi ile yeni soğuk hava 
tesisatlı taşıma aracı 
atımları desteklenirken, 
Ardahan, Artvin, Bolu, 
Burdur, Çanakkale, 
Denizli, Gümüşhane, 
Hatay, Karaman, Konya, 
Niğde, Rize ve Tokat'ta 
ise basınçlı sulama sis
temi için gerekli parsel 
içi yeni mal atımları 
program kapsamına 
alindi.
MAKİNE ALIMI 30 
KASIM'I AŞAMAYACAK . 
Makine ve ekipman 
atımlarının desteklen
mesi programı kap
samında, başvuruları 
kabul edilen proje 
sahipleri ile İİ müdürlüğü 
arasında hibe 
sözleşmesinin imzalan
masından sonra, mal 
atımları en fazla üç 
ayda, bu süre içinde 
kalmak kaydıyla proje 
sahiplerinin yükleniciler
le yapacağı sözleşmeler
den sonra ise en fazla 
iki ay içinde tamam
lanacak. Mal atımlarının 
tamamlanma süresi 
30 Kasım 2007 tarihini

aşamayacak.
Proje tekliflerinde, 
proje sahipleri kendi 
paylarına düşen ve 
mal alım tutarının 
yüzde 50'si oranındaki 
katkı payının finansman
ını kendi özkaynakların- 
dan temin edecek. 
Çiftçi kayıt sistemine 
kayıtlı gerçek kişiler, 
borçlar kanununda 
tanımlanan adi ortaklık, 
iş ortaklığı, kolektif şir
ket, limitet şirket ve 
anonim şirket şeklinde 
kurulmuş olan şirketler, 
tarımsal .amaçlı kooper
atif ve birlikler destek
leme programından fay
dalanabilecek.
TARIM MAKİNELERİNE 
YÜZDE 50 HİBE 
Kabul edilen proje 
başvuruları, makine 
alım tutarının.yü^de 50'si 
hibe yoluyla destek 
verilecek. Destekler, 
başvuru başına, gerçek 
kişilerde 50 bin 
YTL'yi, tüzel kişilerde 
ise 100 bin YTL'yi 
geçemeyecek. Proje 
teklifleri 1 Kasım 2007 
tarihine kadar aylık 
dilimler halinde il 
müdürlüklerine teslim 
edilecek

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 

' EN UYGUN FİYATLARLA... 
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ ÎLE 
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
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Türkiye, otomotiv üretiminde
Avrupa altmcısı oldu

T

En bilinçli tüketici İzmir’de
Son yıllarda yıldızı 
parlayan ve geçen 
yılı ihracat şampiy
onu olarak kapatan 
otomotiv sanayinin 
üretimde de Avrupa 
altmcısı olduğu 
bildirildi
Otomotiv sektörünün 
son 10 yılda yaşadığı 
gelişmeler, özgün 
tasarım ve kaliteli 
üretim ile adından 
söz ettiriyor 
Gelen talepler 
nedeniyle üretimini 
her geçen yıl artıran 
otomotiv sanayinin, 
Avrupa'da da yıldızı 
parlıyor. Almanya (5 
milyon 819 bin 614),

30 gıdanın KDV’sine indirimi yolda
Hükümet, seçim 
öncesi bazı temel 
gıda maddelerinde 
KDV indirimi için 
hazırlıklarını tamam
ladı. Pakette ilk 
etapta 30’a yakın 
gıda maddesinde 
KDV oranları aşağı 
çekilecek.
Maliye ve Hazine 
yönetiminin uzlaş
maya vardığı 
pakette ilk etapta 
30’a yakın gıda 
maddesinde KDV 
oranları aşağı 
çekilecek. Başta 
bebek maması 
olmak üzere, tuz, 
bisküvi gibi gıda 
ürünlerinde yüzde 
18 olan KDV oranı 
yüzde 8’e 
düşürülüyor. Maliye 
Bakanlığı ile Hazine 
Müsteşarlığının 
hazırladığı taslağa 
göre, Türkiye’de gıda 
ürünleri tanımlaması 
Avrupa Birliği 
ülkeleri standardına 
getirilecek. Bu 
kapsamda AB 
ülkelerinde olduğu 
gibi gıda ürünleri 
üzerindeki vergi 
yükü aşağı çekilecek. 
NİHAİ KARAR: 
Maliye ve Hazine 
uzmanları, yapılacak 
indirimin enflasyona 
ve bütçeye etkisini 
de masaya yatırdı.

Gemlik Körfez ABONE 
OLDUNUZ MU?

174 bin 260) ve 
Ispanya'nın (2 milyon 
770 bin 435 üretim) 
ilk üçü paylaştığı 
Avrupa otomotiv 
üretiminde Türkiye, 
geçen yıl 1 milyon 24

Yaklaşık üç aydır 
sürdürülen çalışma 
tamamlanarak 
Bakanlar Kurulu’na 
gönderildi. Gıda 
ürünlerinde vergi 
indirimine ilişkin 
nihai kararı Bakanlar 
Kurulu verecek. 
Bu arada Bakanlar 
Kurulu’nun istenilen 
gıda maddelerinde 
KDV oranını yüzde 
1’e çekme yetkisi de 
bulunuyor. Bu arada, 
mevcut tabloya göre 
mama, dondurma, 
sütlü tatlı, sucuk, 
salam, sosis, 
bisküvi, çikolata ve 
meyve suyu gibi gıda 
ürünlerinden yüzde 
18 KDV alınıyor. 
Maliye uzmanlarına 
göre, 30’a yakın gıda 
ürününde yapılacak 
vergi indiriminin 
enflasyona yansı
masının sınırlı 
olacağına dikkat 
çekiyor. Bunun da 

da yer aldı. 
Ingiltere, 1 milyon 
648 bin 388 adet, 
İtalya 1 milyon 211 
bin 594 adet üretimle 
Türkiye'nin önünde 
yereldi.

olumlu yönde bir 
etki olacağının altını 
çiziyorlar. Ayrıca, 
bütçe üzerindeki 
etkisinin de olumsuz 
olsa bile sınırlı 
düzeyde kalacağı 
kaydediliyor.
VERGİ İADESİNDE 
SIKINTI: Bu arada, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Şezer’in vergi 
iadesini kaldıran, 
"Gelir Vergisi 
Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanunu" 
onaylamasının ardın
dan başlayan "uygu
lama" tartışması 
sürüyor. Maliye 
Bakanlığı, asgari 
geçim indirimi-kap- 
samında işverenle 
net ücret üzerinden 
sözleşme yapanların 
mağdur olmaması 
için neler yapılabile
ceğini inceliyor.

Sanayi ve Ticaret 
Bakanhğı'nm son 4 
yılda tüketiciyi bil- . 
inçlendirmek üzere 
yürüttüğü pek çok . 
çalışma ve kampanya 
meyvelerini verdi. 
Türkiye genelinde 
2003-2006 döne
minde Tüketici • 
Hakem Heyetleri'ne 
gelen şikayetler * 
yüzde 120 artarken, 
31 bin 582'den 68 bin 
855'e çıktı. Tüketici 
Hakem Heyetleri'ne 
gelen tüketici 
şikayetleri dikkate 
alındığında, 
İzmirli tüketicilerin 
Türkiye'nin en bilinçli 
tüketicileri olduğu 
tespit edildi.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın son 4 
yılda tüketiciyi 
bilinçlendirmek üzere 
yürüttüğü pek çok 
çalışma ve kampanya 
meyvelerini verdi. 
Türkiye genelinde 
2003-2006 döne
minde Tüketici 
Hakem Heyetlerine 
gelen şikayetler 
yüzde 120 artarken, 
2003 yılında 31 
bin 582 olan tüketici, 
şikayetleri, 2004'de 
38 bin 476'ya, 
2005'de-47 bin 910'a, 
2006 yılında ise 68 
bin 855'e çıktı.
Toplam şikayetlere 
bakıldığında, 
ilçelerden daha 
çok şikayet geldiği 
dikkat çekerken,

OKS’ye başvuru süresi uzatıldı
Orta Öğretim 
Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(OKS) başvuru 
süresinin 
21 nisan cumartesi 
gününe kadar 
uzatıldığı açıklandı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığından 
(MEB) yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
15 Nisan pazar 
günü OKS başvuru 
işlemlerinin son 
ermesiyle, illerden ve 
velilerden OKS için 
para yatırma ve 
başvuru tarihlerinin 
uzatılması yönünde 
yoğun talep geldi. 
Bu talepler dikkate 
alınarak, başvuru

ta ann I

ilçelerden toplam 94 
bin 980, illerden 91 
bin 813 şikayet geldi. 
TUNCELİ VE 
ŞIRNAK'TAN 
ŞİKAYET GELMEDİ 
İller bazında 
bakıldığında hakları
na en çok sahip 
çıkan tüketicilerin ise 
İzmir'de olduğu 
görülüyor. 4 yıllık 
dönemde toplam 186 
bin 823 şikayetten 27 
bin 889'u İzmir'den 
gelirken, onu sırasıy
la 26 bin 300 
şikayetle Ankara, 23 
bin 341 şikayetle 
İstanbul, 9 bin 435 
şikayetle Bursa izle

mdi. Tüketici şikayet
leri açısından 2003- 
2006 döneminde en 
çarpıcı nokta ise 
Tunceli ve Şırnak 
illerinden herhangi 
bir şikayetin 
gelmemesi oldu. Söz 
konusu dönemde 
İğdır'dan toplam 60, 
Ağrı'dan 68, Muş'tan 
92, Batman'dan 97 
şikayet geldi.
Tüketici Hakem 

süresi uzatıldı.
OKS'ye başvuruda 
bulunacak adaylar, 
18-20 nisan günleri 
arasında ilgili 
bankalara sınav ücre- 

Heyetleri'ne 1996- 
2006 döneminde 
toplam 472 bin 281 
şikayet ulaşırken, 
şikayetlerirf 435 bin 
433'ü tüketici 
lehinde, 36 bin 848'i 
tüketici aleyhinde 
sonuçlandı. 10 yıllık 
dönemde her 100 
tüketici şikayetinden 
92'si tüketici lehine 
sonuçlanırken, 2006 
yılında yapılan 
şikayetlerden yüzde 
79'unda lehte, yüzde ■ 
21'inde tüketicinin 
aleyhinde karar veril
di. Hakem 
Heyetleri'ne ulaşan 
tüketici şikayet
lerinde, 2006 yılında 
ilk sırayı her zaman ' i 
olduğu .gibi ayıplı mal 
ve hizmetler aldı. 
Toplam 68 bin 855 
şikayetten 54 bin 
641'i ayıplı mal ve 
hizmet, 13 bin 531 ’i 
taksitli, kampanya!) 
kapıdan satışlar, 
405'i turistik, 278'i 1 
ise promosyon 
konularından kay
naklanıyor.

tini yatırarak, 21 
nisan cumartesi 
günü saat 17.00'ye 
kadar başvuru ve 
onay işlemlerini 
yaptırabilecekler.
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CHP milletvekili Dinçer 
bugün toprağa verilecek

Bankalar kredi kartı1 
ücretlerini sabit tuttu

Tedavi gördüğü İbni 
Sina Hastanelinde 
vefat eden TBMM 
Başkanvekili ve 
CHP Bursa Milletvekili 
Ali Dinçer, 
bugün Karşıyaka 
Mezarhğı'n da 
toprağa verilecek. 
Dinçer için bugün 
saat 11.30'da TBMM'de 
tören düzenlenecek. 
Daha sonra Dinçer'in 
cenazesi, Kocatepe 
Camiin de öğle 
namazını müteakip 
kılınacak cenaze 
namazının ardından, 
Karşıyaka Mezarhğı'n 
da toprağa verilecek. 
Bu arada, İbni Sina. 
Hastanesi Başhekimi 
Pjof. Dr. Murat 
Akal da gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
Dinçer'in saat 
11.50 itibariyle 
hayatını kaybettiğini 
söyledi.

Bankalar, kredi kartı 
faiz ve yıllık ücret
lerinde mart ayında, 
bir ay öncesine göre 
değişiklik yapmadılar. 
Mart ayında en 
yüksek yıllık ücreti 
30 YTL ile Akbank, 
Finans, Garanti 
Bankası ve Bank 
Europa aldı. 
En yüksek akdi 
faizi Garanti, Yapı 
Kredi, Fortis, Tekstil, 
Finans, HSBC, 
Denizbank uygu
larken; en düşük akdi 
faizi Turkland Bank

Dinçer'in hastalığı 
hakkında da 
bilgi veren Akal, 
şunları söyledi: 
"Lenfoma tedavisi 
sonrası karaciğer 
transplantasyonu 
ameliyatı geçirmiş 
olan Dinçer'in, 
bünyesinde 
normal insanlarda 
hastalık yapmayacak 
mikro organizmaların

neden olduğu 
'septik şok' diye 
adlandırılan bir 
tablo gelişti.
Buna bağlı çoklu 
organ yetmezliği 
ve kanama, « 
pıhtılaşma sistem
lerinde meydana 
gelen bozukluklar 
nedeniyle 
kendisini 
kaybettik."1 ;

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

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

| ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

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

fe

aldı. En yüksek 
gecikme faiz oranını 
TEB, Akbank, Garanti, 
Yapı Kredi, Fortis, 
Citibank, Tekstil, 
Finans, HSBC, 
Denizbank, Anadolu 
alırken; gecikme 
faizi almayan tek 
banka Tefken oldu. 
ANKA'nın Bankacılık 
Düzenleme ve' 
Denetleme Kurumu'na 
gönderilen şubat 
ayı kredi kartı ücret 
uygulamalarından 
yaptığı derlemeye

göre, en yüksek yıllık 
ücreti 30 YTL ile 
Akbank, Finans, 
Garanti Bankası ve 
Bank Europa aldı. 
İşbank, Yapı Kredi, 
Fortis, Turkishbank, 
Denizbank da 25 YTL 
ile yükşek yıllık ücret 
alan bankalar oldular. 
En düşük yıllık ücreti 
ise 3 YTL ile Ziraat 
Bankası aldı.
TAVAN 
SINIRDAN 
FAİZ 
Bankaların önemli

ELEMANARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Askerliğini yapmış, 
30 yaşını aşmamış, ehliyeti olan 
Lise Mezunu, BRV PAZARLAMA

ELEMANI AAANIVOA.
BARIŞ TİCARET ■ Barış BABÜR 
Orhangazi Cad. No:161 - GEMLİK

TEL: 514 3168
GSM: 0.533 301 47 74

bir bölümünün, 
mart ayında da, 
Merkez Bankası'nın 
belirlediği en yüksek 
değerlerden faiz uygu
laması dikkat çekti. 
Katılım bankaları 
dışarıda tutulduğunda 
verileri açıklanan 20 
bankanın 7’si akdi 
faizde Merkez Banka 
sı'nın azami sınırı olan 
yüzde 5.63 oranını 
uyguladı. Gecikme 
faizinde de Merkez 
Bankası'nın azami 
sınır olan yüzde 6.22 
oranını uygulayan 
banka sayısı 11 oldu. 
En yüksek akdi faizi 
Garanti, Yapı 
Kredi, Fortis, Tekstil, 
Finans, HSBC, 
Denizbank uyguladı. 
En düşük akdi faizi ise 
yüzde 2.75 ile 
Turkland Bank 
(MNG) aldı.En yüksek 
gecikme faiz oranını 
TEB, Akbank, Garanti,- 
Yapı Kredi, Fortis, 
Citibank, Tekstil, 
Finans, HSBC, 
Denizbank, Anadolu 
alırken; gecikme 
faizi almayan tek 
banka Tefken - 
oldu. Gecikme faizi 
alanlar içinde en 
düşük oran yüzde 
3.58 ile MNG 
Bank'ta uygulandı.

—----------------------------:-------------------------------------------------------- :

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 atari makineleriyle satılık dükkan..

â • ■ Önünde 115 m2 Bahçeli
&------------------;-------------------------------------------------

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

1 Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

İ ŞEKER SİGORTA
1 Madde ÖZALP
I Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

I
€L€MAN RRRNIYOR

Büyük bir Kozmetik firması 
adına Gemlik'te çalışacak 

25-30 yaşları arasında 
BAVAN PAZARLAMA 
ELEMANI AAANIVOA 

Müracaat Tel
0532 472 52 64 (Murat Bey)

KAYIP
13 Nisan 2007 
tarihinde OMA

Gemlik 
Acentasından 

alınan 
DLGE1700002CM1 

nolu ordino 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 

BURHAN ÇELİK

AHŞAP 
MAMULLERİ SAN.

TİC. LTD.ŞTİ.
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Çiftçiye kayıt 
belgesiz kredi
Tarım Kredi 
Kooperatifleri, 
çiftçi kayıt 
sisteminin 
kooperatif üzerinden 
yapılması gibi 
bir durumun 
söz konusu 
olmadığını açıkladı. 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Merkez Birliği 8. 
Olağan Genel 
Kurulu'nda seçilen. 
Yönetim Kurulu ilk 
toplantısını yaptı. 
Yönetim Kurulu 
Başkam İlhami 
Tekeli, yeni 
kanunla çiftçilerden 
her türlü nakdi 
ve ayni yardımda, 
destek ve prim 
ödemeleri ile 
kredi kullanımların
da çiftçi kayıt 
belgesi istenmesinin 
kaldırılacağını

belirtti.
Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Merkez Birliği 
Genel Müdürü 
Bedrettin 
Yıldırım da son 
yıllarda kullandırdık
ları kredilerin 
büyük bölümünün 
kendi kaynakların
dan karşılandığını 
söyledi.
Birliğin Ankara 
Etimesgut'taki 
araziden yılda 
12 milyon YTL 
kira geliri elde 
edeceğini belirten

Yıldırım, 
Söğütözü'nde 50, 
Susuz Köy'de ise 
300 dönüm araziyi 
de aynı şekilde 
değerlendirmeyi 
düşündüklerini 
sözlerine 
ekledi.

■ih ti mu
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCEETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY El
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712
.■i 11 -------

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemHkkorfezgazetesi.com

http://www.gemHkkorfezgazetesi.com
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Türkiye 17. sıraya yükseldi
Dünya klasmanında 10 basamak birden yükselerek 17. sıraya çıktı.

Uluslararası Futbol 
Federasyonları Birliği 
(FIFA), nisan ayı 
dünya sıralamasını 
açıkladı.
Avrupa Futbol 
Şampiyonası 
elemelerinde aldığı 
başarılı sonuçlarla . 
futbol kamuoyunun 
dikkatlerini üzerine 
çeken (A) Milli 
Futbol Takımı, bu 
ayki sıralamada 
10 basamak birden 
yükselerek, yeniden 
dünyanın en iyi 
20 takımı arasına 
girmeyi başardı. 
Son dünya 
şampiyonu İtalya, 
1 ay aradan sonra 
yeniden liderliğe 
yükselmeyi başardı. 
İtalya'yı, geçen ay

Fenerbahçe’de penaltı tartışması

tarihinde ilk kez 
listenin en başına 
oturan Arjantin 
takip etti.
4,5 yıl aradan sonra 
ilk kez şubat ayında 
birincilik koltuğunu 
İtalya'ya devreden 
Brezilya, 3. sıradaki 

yerini korudu.
Son 4 yıl içinde 
yapılan resmi ve 
dostluk maçlarının 
değerlendirilmeye 
alındığı klasmanda, 
Fransa 4, Almanya 5, 
Hollanda 6, Portekiz 
7, İngiltere 8, İspanya 

9 ve Çek 
Cumhuriyeti 
10. oldu.
A Milli takımın 
Avrupa 
Şampiyonası'ndaki 
rakiplerinden 
Yunanistan, 56 puan 
kaybettiği bu ay 
sonunda 905 puanla 
15. sıraya gerilerken, 
Norveç ise 21 puan 
kaybederek, listede 
6 sıra geriledi 
ve 616 puanla 49. 
sırada yer aldı. 
Bosna Hersek, 
nisan ayı içinde 118 
puan birden topla
yarak 11 basamak 
yukarıya taşındı.
Bosna Hersek, 628 
puanla Norveç'i 
geçerek 47. sıraya 
yerleşti.

Bayanlar minderde üzdü

Bulgaristan'ın 
başkenti Sofya'da 
başlayan Avrupa 
Güreş 
Şampiyonası'nda, 
Bayan Milli Takımı 
sporcuları yaptıkları 
müsabakalarda 
başarılı olamayarak 
ilk turda elendiler. 
48 kiloda Filiz 
Çıkırıkçı, ilk turda 
FinlandiyalI 
Sarianne Sayola'ya 
1-0 ve 1-0'hk periyot 
skorlarıyla 2-0 
yenildi. Çıkırıkçı, 
FinlandiyalI sporcu
nun 2. turda 
UkraynalI rakibine 

yenilmesiyle 
şampiyonadan 
elendi.

55 kiloda Zeynep 
Yıldırım da ilk turda 
Yunan Sofia 
Poumpouridou 
karşısında 
1-0 ve 1-0'lık 
periyot skorlarıyla 
2-0 mağlup 
olmaktan kurtula
madı. Yıldırım da 
Yunan güreşçinin 
ikinci tur müs
abakasında .
Rus rakibine tuşta 
yenilmesi üzerine 
şampiyonaya 
veda etti.

Turkcell Süper Lig'in 
bu sezon geride 
kalan 28 haftasında 
Fenerbahçe lehine 
penaltı kararı ver
ilmemesi, sarı- 
lacivertli taraftarın 
sitesinde anket 
konusu oldu.
Yapılan ankette, "İlk 
penaltı taca atılsın 
mı" şeklinde 
yöneltilen soruya, 
katılanların yüzde 
71.74'ünü oluşturan 
1140 kişi "Evet" 
yanıtını işaretledi.

Ankete katılanların 
yüzde 23.98'ini 
oluşturan 381 kişi 
"Hayır" derken, 
kararsızların oranı 
yüzde 4.28 ile 68 
kişide kaldı. 
Fenerbahçe, 
Turkcell Süper Lig'de 
son penaltı atışını 
geçen sezonun 
29. haftasında 
Kadıköy'de 3-0 galip 
geldiği Sivasspor 
maçında kazanmış ve 
atışı Alex ile gole 
çevirmişti.

Başkentte derbi heyecanı

Zehiroğlu adalet istedi
Çaykur Rizespor 
Kulübü Futbol 
Şube Sorumlusu 
Yılmaz Zehiroğlu, 
hafta sonu 
deplasmanda 
Galatasaray ile 
yapacakları maçta 
görev yapacak 
hakemden, vic
danının sesini 
duyarak adil bir 
şekilde maç 
yönetmesini 
istediklerini 
söyledi.
Zehiroğlu, 
birbirinden önemli 
6 final maçı

ÇAYKUR RİZESPOR

oynayacaklarını 
belirterek,

"Deplasmanlarda 
bir çok maçımızda

hakem hataları 
nedeni ile 
kaybettik. En son 
oynadığımız 
Beşiktaş maçı da 
bunlardan bir 
tanesiydi. İyi oyna
mamıza karşın hakem 
hatalarıyla Beşiktaş 
maçından puansız 
ayrıldık.
Galatasaray maçı 
hakeminin vicdanının 
sesini duyarak adil 
bir şekilde maçı 
yönetmesini isti 
yoruz. Bundan 
başka hiçbir şey 
istemiyoruz." dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Turkcell Süper Lig'de hafta sonunda yapıla
cak başkent derbisinde Ankaragücü ile 
Gençlerbirliği 64. kez sahne atacak. 
Profesyonel Futbol Ligi'nin başlangıcı otan 
1959-1960 sezonundaki ilk maçta 
Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 4-2 yendi. 
Ligde bugüne kadar oynanan 63 maçta 
Ankaragücü 26, Gençlerbirliği ise 18 kez 
gülen taraf olurken, 19 karşılaşma da 
berabere sona erdi. Sarı-lacivertliler 90, kır- 
mızı-siyahlılar ise 79 gol kaydetti.
Her iki takım arasındaki 4 mücadele golsüz 
berabere sonuçlanırken, Gençlerbirliği 13, 
Ankaragücü ise 9 maçta gol atmayı başara
madı.
Ligdeki maçlarda rakibine karşı en farklı 
galibiyeti Ankaragücü, 1990-1991 sezonun
da elde etti.
Sarı-lacivertliler, o sezonun ikinci maçında 
Gençlerbirliği'ni 7-2 yenerek, en farklı gali
biyetine imza attı. Bu galibiyet ayrıca her iki 
takım arasındaki en gollü mücadele oldu. 
Sarı-lacivertliler, 1965-1966 sezonda da rak
ibini 5-1 yenmişti.
Gençlerbirliği ise Ankaragücü'nü 2001-2002 
sezonunda 5-2, 2004-2005 sezonunda da 4- 
O'hk skorlarla mağlup etmeyi başardı.
Bu sezonun ilk devresinde yapılan karşılaş
mayı Ankaragücü 2-1'lik skorla kazanmıştı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Su çiçeği en çok baharda görülüyor
Suçiçeği daha çok 
ilkbahar başında 
görülüyor ve çok 
kolay bulaşıyor. 
Genellikle çocuklukta 
geçirilen suçiçeği, 
bulaşıcı bir viral 
hastalık. İşte en etkili 
korunma yöntemi... 
En yaygın çocuk 
hastalıklarından biri 
olan "suçiçeği" hem 
çok bulaşıcı, hem de 
tedavisi yok. Önlem 
alınmadığında ciddi 
komplikasyonlara yol 
açabilen hastalıktan 
korunmanın yolu ise 
aşıdan geçiyor.
Suçiçeği genellikle 
çocuklukta geçirilen, 
döküntülerle seyre
den ve oldukça 
bulaşıcı bir viral 
hastalık olarak tanım
lanıyor. Döküntüler 
kaşıntılı ve farklı boy
larda ortaya çıkıyor • 
ve içinde sıvı 
bulunuyor.
Döküntüler 5-6.gün
lük bir süre içinde 
kabuklanarak kuruy
or ve buiaştırıcılığını 
kaybediyor. Suçiçeği, 
genellikle kış sonu 
ilkbahar başında 
görülüyor ve çok 
kolay bulaşıyor. 
Suçiçeği nasıl 
bulaşıyor?
Suçiçeği döküntüleri 
çok bulaşıcı olduğu 
için hastayla doğru
dan temas yoluyla 
bulaşıyor. Bu yolların 
başında ise insandan 
insana soluma, 

öksürme ve hapşırma 
geliyor. Suçiçeği, 
döküntülerin ortaya 
çıkmasından 2 gün 
önce ve sonra 5 güne 
kadar bulaşıcı özellik 
taşıyor. Hastalığın 
belirtileri virüs ile 
temastan yaklaşık 12- 
1.8 gün sonra ortaya 
çıkıyor. Suçiçeği, 
çocukların toplu 
bulunduğu kreş, okul 
gibi ortamlarda çok 
hızlı bulaşıyor. 
Suçiçeğinden korun
manın yolu, suçiçeği 
aşısı olmaktır. Aşı 
olanlar çoğu 
suçiçeğine daha az 
yakalanır, eğer 
yakalanırsa, genellik
le çok hafif geçiriyor. 
Aşı olan hastalarda 
daha az döküntü ve 
âteş oluyor ve hasta 
daha çabuk iyileşiy
or. Suçiçeği, bebek
lerde daha az 
görülüyor. Çünkü 
bebeklerde, bu 
hastalığa karşı'annel
erden onlara geçen 
doğal bağışıklıkla 
doğuyorlar ve bu 
bağışıklığı ancak 1-2 
yaşına geldiklerinde 
kaybediyorlar. Ancak 
yine de aşı takvimine 
göre 12 aydan büyük 
ve mümkünse 15. 
aydan sonra aşı 
yapılması uygundur. 
Suçiçeği bir kez 
geçirildiğinde ömür 
boyu bağışıklık bırak
masına karşılık, virüs 
vücuttan hiçbir 

zaman tümüyle kay
bolmuyor ve sinir 
köklerinde gizli bir 
şekilde yaşamını 
sürdürüyor. Bazı 
durumlarda, zona 
olarak bilinen 
hastalığa yol açıyor. 
Anne adaylarının 
yüzde 90'ından 
fazlası suçiçeğini 
çocukluk döneminde 
geçirmişlerdir ve bu 
yüzden yeni bir 
enfeksiyona bağışık 
durumda oluyorlar. 
Âncak yine de 
gebelikdöneminde 
bu virüsü 
taşıyanlarla 
yakın temastan 
kaçınmalı ve böyle 
bir temas olduğunda 
bunu gebeliği takip 
eden doktora ilet
melidir. (*) Sema 
Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Suçiçeği hastalığına 
karşı kimler aşı 
olmalı?
Her şeyden önce 
özellikle suçiçeği 
hastalığını 
geçirmemiş olanlar 
dikkat etmeli ve aşı 
olmalı.
Bir yaşını doldurmuş 
tüm çocuklar. 
Kreş ve okula 
başlayacak olan 
çocuklar 
Bağışıklık kriterleri 
bu hastalığa uygun 
durumda bulunan 
akut lösemili 
bireyler.

Hormonlu sebzeler sağlığı tehdit ediyor
Tarım sektöründe 
son yıllarda 
büyümeyi hızlandır
mak ve verimi arttır
mak için bilinçsizce 
kullanılan hormonal 
katkılar; insan , 
sağlığını tehdit eder 
hale geldi. Pazar, 
market ve manavlar
da satışa sunulan 
sebzelerin hormonlu 
olup olmadığı ise. 
dikkat edilecek 
birkaç ayrıntıyla 
anlaşılabiliyor. 
Konya Tarım İl 
Müdürlüğü'nün resmi 
internet sitesinde yer 
alan bilgilere göre, 
sebzelerin büyüme 
sürecini hızlandırmak 
ve verimi artırmak 
için bilinçsizce 
kullanılan hormon
ların insan sağlığını , 
olumsuz etkilediği 
belirtilirken, bu tür 
sebzelerin mümkün 
olduğu sürece az 
tüketilmesi gerektiği 
vurgulanıyor. Sitede 
yer alan bilgilere 
göre, sebzelerin 
hormonlu olup 
olmadığını anlaya
bilmek için şunlara 
dikkat etmek 
gerekiyor: 
"Domateste; 
kestiğimiz zaman 
içleri boşsa, meyve 
ucunda sivri 
memeler oluşmuş 
veya meyvenin şekli 
bozulmuşsa aşırı 
hormonlu olduğu

anlaşılır. Ayrıca hor
monlu domates 
dikine kesildiği 
zaman meyvenin 
ortasında beyaz bir 
tabaka görülür. 
Salatalıkta; meyve 
şekilsiz, bir ucu 
kalın bir ucu ince 
veya yan yana 
yapışık meyveler 
görülür. Sebzenin 
içi sünger gibi, 
çekirdeği de 
koflaşmıştır. Yendiği 
zaman lezzetsiz bir 
tat verir.
Patlıcanda; şekli 
bozuk, meyve 
yanında meme gibi' 
şişkinlikler veya 
salatalıktaki gibi 
çift meyve oluşumu 
vardır ve etli kısmı 
sünger gibidir.
Patateste; meyvenin 
şekli bozuk, patates 

yumrularında 
yapışıklık ve 
küçük yumrular 
vardır.
Eğer aşırı hormon 
kullanımı varsa 
patatesin içinde 
kararmalar 
görülebilir.
Çilekte; aşırı 
büyüklük, yapışık 
meyveler görülür 
ve ısırıldığında 
meyvenin içi boştur. 
Karpuzda;
karpuzların çekirdek 
yerleri boştur ve 
yenildiği zaman 
aşırı nişasta kokusu 
duyulur.
Biberlerde; meyveler 
aşırı büyük ve 
etlidir. Çekirdek evi 
boş, etli kısmında 
ise domatesteki 
gibi beyazlı bir 
kısım görülür."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

<
•ı
Ivı

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 ' .5-14 qq 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 1133
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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

I

I

i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

I
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)|-^ ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 36 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz . 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgâz 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

H
B

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513.23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral - 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 613 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 613 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -11.1
Su Arıza Yalnız 185

|

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

19 Nisan 2007 Perşembe
VEZİROĞLU ECZANESİ
‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YJJ. : 34 SAYI : 2727 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Artık otomobiller çalınamayacak!

Kaçak kazılarda 
günışığına çıkarılıp 
Avusturya'ya 
kaçırılan 316 kültür 
varlığı Türkiye'ye 
iade edildi.
Yaklaşık 2 yıllık 
bir çalışma sonucu 
geri alınan eserler
den 2'sinin sahte 
olduğu belirlendi. 
Roma ve Bizans c 
dönemine ait kültür 
varlıkları, Şubat 
2005'te Avusturya 
otoyolundaki bir 
gümrük kon
trolünde ele 
geçirildi.
Aralarında altın ve 
gümüş sikkeler, 
kurşun .mühür 
baskılar, altın 
yüzük, cam şişe ve 
kaşelerden oluşan

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette

316 kültür varlığın
dan 2'sinin sahte 
olduğu belirlendi. 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla Koç da 
düzenlediği basın 
toplantısında kültür 
varlığı kaçakçılığın
da en önemli soru

nun kaçak kazılar 
olduğunu vurguladı. 
Innsbruck Gümrük 
Müdürlüğü'ndtfn 
teslim alınan kültür 
yarlıkları, Anadolu 
Medeniyetleri 
Müzesi'nde 
muhafaza edilecek.

Yepyeni bir projeyi 
uygulamak için kol
ları sıvayan Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
trafikteki araçların 
tüm parçalarının 
numaralandırılması 
için harekete geçti. 
Şu anda sadece 
motor ye şasi, 
numarası bulunan 
araçlar, çalınıp par 
çalanıyor ve bu par 
çalar, hurdaya dön
müş başka araçlara 
tekrar monte edilerek 
yeniden piyasaya 
sürütebiliyor.
Projeyle, artık araçla 
rın tüm ana parçalar 
numaralandırılacak. 
Böylece, çalınıp par 
çatanan araçların izi, 
parça numaraların
dan hareketle daha 
kolay bulunacak. 
Kaza yapıp kaçan 
araçlar da, geride 
bıraktıkları parçalar 
üzerindeki numa 
radarı hareketle anın
da bulunabilecek.
Türkiye’de, traktör
den otobüse, kam 
yön dan otomobile 
kadar hali hazırda 
yaklaşık 12 milyon 
araç trafikte 
seyrediyor. Trafikte 
en fazla seyreden ve 
.dolayısıyla sayıca 
fazla olan otomobil 

ler, araç hırsızlarının 
gözdesi konumunda. 
Her.yıl binlerce araç 
çalınarak, motor ve 
şasi numarası 
değiştirilip, sahte 
evraklarla yeniden 
satılıyor. Bazen de 
çalınan yeni araçlar, 
parçalara bölünerek, 
hurdaya çıkmış 
başka araçlara takılıp 
piyasaya sürülüyor. 
Binlerce aileyi per
işan eden araç hırsız 
lığının önüne geç 
mek isteyen emniyet, 
yıllardır gelişmiş 
ülkelerde uygulanan 
bir projeyi Türkiye'ye 
getirmeye hazırlanı 
yor. Araç hırsızlık
larının önüne 
geçmek için harekete 
geçen Emniyet Genel 
Müdürlüğü, araçların 
motor ve şasilerinin 
numaralândırılması 
nın yeterli olmadığın
dan hareketle, yeni 
bir projeyi uygula
maya sokmaya çalışı 
yor. Projeye göre, 
araçların tüm ana 
parçaları, numara
landırılacak. Örneğin, 
aynalar, kaporta, 
şanzıman, karbüratör 
ve diğer ana parça 
ların gizli yerlerine 
numara verilecek. 
Numaralar, çıplak 

gözle okunamayacak 
kadar küçük olacak. Hırsızlar, herhangi 
bir aracı çalıp başka 
bir ile götürseler ve 
parçalarını söküp bir 
başka araca taksalar 
da, parça üzerindeki 
numara, arşiv bilgi 
sinden yararlanıla 
rak, parçanın gerçek
te hangi araca ait 
olduğu anında belir- 
lenebilecek. Ayrıca 
kazaya karışıp, olay 
yerinden kaçan araç 
lar da bu numaralar
dan hareketle 
bulunabilecek.
Örneğin, kazaya 
karışıp kaçan aracın 
olay yerinde kalan 
tampon parçaları, 
ayna veya pencere 
camından hareketle 
iz takip edecek olan 
polis, kazaya karışıp 
olay yerinden 
uzaklaşan aracı 
anında bulabilecek. 
Böylece, faili 
meçhul trafik 
kazaları da tarihe 
karışacak. Bu pro
jenin uygulanabilme
si için araç fabrika 
larının, numara
landırma işlemini 
gerçekleştirmesi ve 
bu numaraları 
arşivlemesı 
gerekiyor.

UMURBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 
GEMLİK'TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.
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ıldönümünü buruk kutluyor

Avcı; “Esnaf zor 
günler geçiriyor”
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mevlüt Avcı, piyasadaki durgunluk nedeniyle esnafın zor günler 
geçirdiğini ve aldığı kredileri ödeyemediğini söyledi. 52. kuruluş yıldönüm- 
lerini buruk kutladıklarını söyleyen Avcı, 6 milyon 500 bin YTL’nin halen 
piyasada kredi olarak dolaştığını ve borçlarını ödeyemeyen esnafa yeni 
kredi veremedikleri için üzüntü duyduklarını belirtti. Haberi sayfa 5’de
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Hurdacı kılığına giren 
polisler, hırsızları 
suçüstü yakaladı

Bursa’da, 40 birr lira değerinde 
8 bin 275 adet kalorimatik malze 
meşini hurdacı kılığına giren 
polislere satmak isteyen 3 şahıs 
suçüstü yakalandı. IdTîrHl

İnşaatta çalışan bir işçinin cüzdanındaki kredi kartı ile kafa çekip hesap ödediler

Çal jıldan M tolıoı iartn yahlanıfa
Güne Bakı

I Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dimili’nin açıklaması
Manastır’daki kaymalarla ilgili olarak yaptığım açıkla

malar ve EVKO Kooperatifi konusunda yazdığım iki yazı
dan sonra eski Belediye Başkalarımızdan Av. Nezih 
Dimili dön beni aradı.

Dimili, yazılarımı okuduğunu ve yazmadan kendi 
siyle görüşmüş olsaydım, döneminde uygulamaya 
konan çok katlı yapılaşma konusunda bilgi verebileceği
ni söyledi.

EVKO Kooperatifinin inşaatlarının kendi döneminde 
yapılmadığını da belirten Dimili, şöyle konuştu:

- “Gemlik’te yüksek katlı yapılaşma benim döne
mimde planlara girdi.

Bizim Belediye olarak danışmanlığımızı Yıldız Üniver 
sitesi yapıyordu.

Teknolojinin böylesine ilerlediği bir dönemde daha 
çok yeşil alan kazanılmasıiçin, biz dikey yapılaşmayı 
uygun bulduk. Ama, bunu yaparken bizden sonraki 
uygulamalardaki gibi bir yol izlemiyorduk.

Belediye’ye gelen bütün projeleri Yıldız Üniversitesi 
denetliyor ve zemin etüdlerinden sonra yapılaşmaya izin 
veriliyordu. Yıldız Üniversitesinin uygun bulmadığı bir 
projenin yapılması münkün değildi. Bu adeta şimdiki 
yapı denetim kuruluşları gibi bir çalışmaydı.

Teknolojisine uygun yapılan binalarda kayma olmaz. 
Manastır’da zemin etüdü yapılmadan yüksek hiçbir 
yapıya izin vermedik. Yapılanlar benim dönemimden 
sonraki yapılardır.”

Sonuç şu, Manastır’daki bugün bazı binaların kay
masının nedeni, imara açılan alanların jeolojik 
incelemelerin yapamamasından kaynaklanıyor.

t Dimili Başkanlığında bunun denetimini Yıldız Üniver- 
■şitesi’ne verdiklerini söylüyor. Ama, kendinden sonra 
Yıldız Üniversitesi İle Gemlik Belediyesinin bağlantısı 
kesilmiş ve denetimsiz bir yapılaşma başlamış.

Şimdi bunun sancıları çekiliyor.
Manastır’da zemin incelemesi yapılmadan yapıl'an 

binaların bazıları kayıyor vatandaş mağdur oluyor.

Devlet Hastanesi 
yanında yapımı süren 
inşaatta işçi olarak 
çalışan Melih Öğüt (41) 
isimli kişinin elbiselerini 
koyduğu odadaki cüz
danından kredi kartını 
çalan Ferhat A. adlı şahıs 
arkadaşlarıyla bir restau- 
rantta yemek yiyip içki 
içti, hesabı çalıntı kredi 
kartıyla ödedi. Sabıkalı 
hırsız daha sonra bir 
alışveriş merkezinden 
alışveriş yaparken kartın 
limitli olması ve şikayet 
üzerine durum polise 
bildirildi. Sabıkalı 
hırsız Ferhat A. 
kaçarken 3 arkadaşı 
Adliye’ye sevk edildi.
Haberi sayfa 3E

Bursa’da kuyumcudan 
hırsızlık yaparken 
kameraya yakalandılar 
Bursa’da bir kuyumcudan hırsızlık yaparken 
güvenlik kameraları tarafından kaydedilen 
3 kadın, polis tarafından yakalandı.Turhan 
önder'e ait kuyumcu dükkanına müşteri 
kılığında gelen 2 kadın, işyeri çalışanlarına 
altın kolye ve bilezik alacaklarını söyledi. 
Vitrinden indirilen mücevherlere bakan 
kadınlardan birisi 2 kuyumcuyu oyalarken, 2 
kadın el çabukluğuyla altınları cebine koydu. 
Hiçbir şey almadan iş yerinden ayrılan müş
teri kılığındaki kadınlar, özel bir otomobille 
olay yerinden uzaklaştı. Haberi sayfa 8'de

Hızlı Feribot 
İskelesinin yolu hazır 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, hızlı feribot 
seferleri öncesinde Güzelyah'ya giriş-çıkış 
yollarında yaptığı düzenlemeyle bölgedeki 
eksiklikleri gideriyor.Güzelyah'nın şehir içi 
trafiğine yük olmaması amacıyla açılan 
alternatif yolda incelemelerde bulunan 
Şahin, iskelenin hizmete girmesinin ardın
dan hızlı feribot seferlerini kullanacak olan 
araçların Bursa'ya gidiş-gelişlerinde sorun 
yaşamamaları amacıyla alternatif güzergah 
oluşturduklarını bildirdi. Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Erkek Dansöz...
Erkek dansöz nedir?
Erkek dansöz, dans eden bir erkeği tanım

lama esnasında söylenebilen, Türkçe'nin 
Fransızca'dan çok hoşlanıp ondan etkile 
nerek içine aldığı "dansöz" sözcüğünün 
yakıştırmasıyla elde edilen bir laf öbeği.

Şimdi, artık neredeyse hepimizin bildiği 
gibi "dansöz" dişi bir sözcüktür. Dans eden 
dişi manasına gelmektedir.

Dolayısıyla, erkek dansöz muhteşem ' 
muğlaklıkta ye dolayısıyla çitlerin üzerinde 
bile dans edebilecek bir kavramdır. Nitekim 
bakın "erkek dansör" aynı etkiyi 
uyandıramıyor bünyelerde.

Edebiyatta karşımıza çıkan ilk erkek dan
söz, Pembe Niko'dur.

Şimdi, onu hatırlayalım.
Pembe Niko rumdur. Dansöz olmayan 

öteki erkekler onunla yatmak isterler. Meme 
uçları pembedir, adını buradan almıştır.

Bir Attila İlhan karakteridir. Hakkında çok 
da fazla şey bilmiyoruz.

Dansına da hayran olunduğu izlenimi ve 
rilir satırlarda, ancak sanki bir erotik makina 
gibi bir hava esmektedir kitabın sayfaların
dan.

Üstelik, OsmanlI'nın yıkılışı Cumhuriyetin 
kuruluşu arasında bir yerlerde kurgulanmış 
"Pembe Niko" neden sadece seksidir.

Erkek Dansözü bu bilgilerin ışığında
I yeniden tanımlayalım:

Farklı bağlamlarda farklı adlar alan ancak 
içeriği konusunda az çok uzlaşabileceğimiz 
ve baktığımızda "işte dansöz çıktı" diyebile
ceğimiz dansı icra eden, oynayan, ezen, 
eriten, kıvıran, kıvrılan} uzayan, kısalan, 
sürünen, uçuşan, dansçı.

Toplumumuzda kadın dansözlerin adları 
kalır, ancak erkek dansözlerin adları yoktur.

Bu yazı da nereden mi çıktı şimdi ?
Tayip Erdoğan Mehmet Ağar'a gitti ya ..
Mehmet Ağar da... "benim seninle 

hesabım seçim sandığında "dedi ya...
Sonra küs olduğu Erkan Mumcu'ya gitti 

ya...
Erkan Mumcu'da "önümüze çıkan bu tari

hi fırsatı kişisel hırslara kurban etmeyelim" 
dedi ya...

Ben de böyle bir yazı yazdım ortaya ..
Şunu da ekleyelim de .. Racona ters 

düşmeyelim.
Birbirlerine kimi durumlarda "dansöz" 

diyen erkek politikacılar erkek dansöz 
değildir. Kendi içleriyle, müzikle ve dışları ile 
çok uğraşırlarsa, belki erkek dansöz olabilir
ler.

Kolay yoldan erkek dansöz olunmuyor 
maalesef, kırk yıllık kavramları lapa yapıp 
hasta çenelere besler gibi halka tekerleme 
söyler gibi slogan atmakla olunmuyor "erkek 
dansöz"...

Eeeee..."Erkek dansöz" olmanın da bir 
raconu var doğal olarak.

Ki ralik daİre

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE 
Tel; 513 96 83 GEMLİK

“Siz Belediye Başkanı olsanız”
konulu resim yarışması sonuçlandı

Seyfettin SEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından İlköğretim 
okulları arasında 
düzenlediği "Siz 
Belediye başkanı 
Olsanız" konulu 
resim yarışmasında 
derece alan 
öğrenciler belli oldu. 
Yarışmanın jüri 
üyeliğini Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan ile yönetim 
Kurulu üyesi Mimar 
Tarık Kaplan, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Resim Öğretmeni 
Niyazi yıldırım, 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Resim Öğretmeni 
Melike Er ve 
Sponsor firma 
Kurhan Yapı Ltd. 
Şirketi yetkilisi 
Mehmet Kurhan 
yaparken birinciye 
300 YTL. İkinciye 
200 YTL. üçüncüye 
ise 100 YTL para 
ödülü verilecek.
Yarışmada ayrıca 
mansiyon alan 5 

, öğrenciye de 50 YTL 
para ödülü verilecek. 
JÜRİ BAŞARILI 
RESSAMLARI SEÇTİ 
.18 Nisan 2007

Elif ESMEN

ilçe Milli Eğitim
* Müdürlüğü tarafın

dan düzenlenen 
"Eğitim Ortamlarında 
Şiddetin Önlenmesi 
ve Azaltılması" 
konulu liseler 
arası münazara 
yarışması yapıldı. 
Üç gurup halinde 
yapılan münazara 
yarışmasının birinci 
gurubunda Kız * 
Meslek Lisesi 
Salon u’nda 
Gemlik Lisesi ile 
Kız Meslek Lisesi, 
ikinci gurup Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
Salonu’nda İmam 
Hatip Lisesi ile Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi, üçünçü 
gurup Endüstri 
Meslek Lisesi 
Salonunda Endüstri 
Meslek Lisesi ile 
Ticaret Lisesi 
arasında yapıldı. 
Suçu önlemede 
cezanın mı yoksa

Çarşamba günü 
toplanarak değer
lendirme yapan jüri 
üyeleri 565 puanla 
Namık Kemal İlköğre
tim Okulu 8/A öğren
cisi Şeyma Aydın'ı 
birinci seçtiler.
Yarışmada 513 puan
la Lale Kemal Kılıç 
ilköğretim Okulu 
8/D öğrencisi Amine 
Timur ikinci olurken, 
511 puanla Ali 
Kütah ya İlköğretim 
Okulu 7/B öğrencisi 
Birce Ürer üçüncü 
şırayı aldı.
Mansiyon ödüllerinde 
ise birinci sırayı 
497 puanla Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu 7/B öğrencisi 
Nurbanu Solak, 
496 puanla TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
6/E öğrencisi Bahar 
Koksal ikinci, 464

puanla TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
8/G öğrencisi Şevde 
Kara üçüncü, 453 
puanla Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 4/A 
öğrencisi K. Berfin 
Acar dördüncü ve 
452 puanla Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu 8/A öğrencisi 
Melih Subaşı'da 
beşinci sırayı aldı. 
Yarışmayı kazanan 
öğrencilere ödül
lerinin 23 Nisan 2007 
Pazartesi günü saat 
14.00 de Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
lokalinde düzen
lenecek törenle 
protokol ve davetliler 
huzurunda 
verileceğini duyuran 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, 
yarışmayı kazanan

öğrenciler ve aileleri 
olmak üzere tüm 
öğrenciler, aileleri, 
okul yönetici ve 
öğretmenler ile ■ 
halkın davetli 
olduğunu duyurdu. 
Açılan yarışmada 
Mimarlar Odası’na 
her konuda 
büyük destek 
veren başta 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
olmak üzere İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'e, 
Sponsor Firma 
Kurhan Yapı 
Ltd. Şti. yetkilisi 
Mehmet Kurhan'a 
teşekkürlerini 
sunan Osman 
Türan, bu tür 
yarışmaları 
geleneksel hale, 
getirildiğini söyledi.

ıı

eğitimin mi etkili 
olacağının'tartışıldığı 
münazara yarış
malarında gurupla 
rında Gemlik Lisesi, 
İmam Hatip Lisesi ve 
Ticaret Meslek Lisesi 
rakiplerine üstünlük 
sağladı, ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’n 
de yapılacak 
puanlamalardan 
sonra kesin 
sıralamaların belli 
olacağı öğrenildi. 
Puanlama sonucu

ilk iki sırayı alacak 
okullar 2 Mayıs 2007 
Çarşamba günü saat 
14.00'de Hamidiye

ilköğretim Okulu 
salonunda birincilik 
için mücadele 
edecekler.



20 Nisan 2007 Cuma HABER Sayfa 3

İnşaatta çalışan bir işçinin cüzdanındaki kredi kartı ile kafa çekip hesap Ödediler
YaaYORUM

Diş Hekimi
Özcan VURALÇaldıkları kredi kartını 

kullanırken yakalandılar
Devlet Hastanesi yanında yapımı süren inşaatta işçi olarak çalışan 
Melih Öğüt (41) isimli kişinin elbiselerini koyduğu odadaki cüzdanın
dan kredi kartını çalan Ferhat A. adlı şahıs arkadaşlarıyla bir restau- 
rantta yemek yiyip içki içti, hesabı çalıntı kredi kartıyla ödedi. 
Sabıkalı hırsız daha sonra bir alışveriş merkezinden alışveriş 
yaparken kartın limitli olması ve şikayet üzerine durum polise bildiril
di. Sabıkalı hırsız Ferhat A. kaçarken 3 arkadaşı Adliye’ye sevk edildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çaldıkları kredi 
kartı ile bir 
restaurantta 
yiyip içen, daha 
sonra alışveriş 
merkezinden 
mal alan 
4 kişiden 3'ü polis 
tarafından yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, eski 
Devlet Hastanesi 
yanında yapımı 
süren inşaatta 
işçi olarak çalışan 
Melih Öğüt (41) 
isimli kişinin 
elbiselerini koyduğu 
odaya giren 
Ferhat A. (26) 
cebinde bulunduğu 
cüzdanını 
çalarak çıktı. 
Armutlu'dan 
zeytinyağı çaldığı 
iddiasıyla polis 
tarafından yakala
narak çıkarıldığı 
mahkeme 
tarafından 
cezaevine 
gönderilen Ferhat 
A.'nın 15 gün 
önce cezaevinden 
çıktığı öğrenilirken 
yanına aldığı 
H. Aykut B. (23) 
Murat K. (27) ve

Serhat B. (27) 
ile birlikte önce 
İskele Meydam’nda 
bulunan bir 
restaurantta 
yiyip içtikten 
sonra hesabı 
çaldıkları kredi 
kartı ile ödedikleri 
tespit edildi. 
Daha sonra İstiklal 
Caddesi üzerinde 
bulunan Şaypa 
Alışveriş Merkezi’ne 
giren 4 kafadar

aldıkları malları 
kasada 
Serhat B.'ye 
amcasının kartı 
diyerek ödeme 
yaptıkları belirlendi. 
Çalınan kredi 
kartının 500 YTL 
limiti olduğunu 
bildiren Melih 
Öğüt, durumu 
polise bildirdi.
Kredi kartını 
çalan hırsızlıktan 
sabıkalı olduğu

öğrenilen 
Ferhat A. 
firar ederken 
diğer3 kişi ise 
polis tarafından 
kısa sürede 
yakalandı.
Kredi kartı hırsızlığı 
suçlamasıyla 
haklarında soruştur
ma başlatılan 3 kişi 
Adliye’ye çıkarılırken 
Ferhat A.'nın 
aranmasına 
başlandı

Hurdacı kılığına giren polisler, 
hırsızları suçüstü yakaladı
Bursa'da, 40 bin 
lira değerinde 
8 bin 275 adet 
kalorimatik 
malzemesini 
hurdacı kılığına giren 
poliplere satmak 
isteyen 3 şahıs 
suçüstü yakalandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bir ihbar

üzerine harekete 
geçen güvenlik 
güçleri, Küçükbalıklı 
Mahallesi'nde 
bazı iş yerlerinden 
kombilerde 
kullanılan "sarı" 
tabir edilen 
kalorimatik metal 
malzemeleri, 
alüminyum döküm 
parçaları ve 
bilgisayar çaldıkları 
belirlenen

E.K. (17) ve T.A.'yı 
(17) takibe aldı. 
Zanlılarla merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bulunan Nilüfer 
Deresi'nin kenarında 
buluşan hurdacı 
kılığındaki polisler, 
motosikletle gelen ve 
40 bin lira değerinde 
8 bin 275 adet kalori
matik malzemesini 
kendilerine satmak 
isteyen şahısları

suçüstü yakaladı. 
2 zanlının 
malzemeleri çeşitli 
yerlere gizlediği 
tespit edildi. Olayla 
ilgisi bulunduğu 
belirlenen Ş.T. (17) 
de, kısa süre sonra 
Osmangazi ilçesinde 
yakalandı. Adliyeye 
sevk edilen zanlılar, 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

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

Eski Başbakanlar böyleydi !...
RAHMETLİ Başbakan Adnan Menderes'in üç oğlu 

vardı: Yüksel, Mutlu ve Aydın...
En büyük ile ortanca öldüler, en küçük Aydın 

Menderes ise talihsiz bir trafik kazası sonucu sakat 
kaldı.

Eğer bu kaza başına gelmeseydi, bugün siyaset 
meydanında yetenekli, bilgili, güçlü, hatip bir 
siyasetçi olacaktı.

EN büyük Yüksel Menderes 1950'li yıllarda Ankara 
Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra hem yabancı 
dil öğrenmek hem de siyasal bilgiler okumak için 
Cenevre'ye gitti.

Hayır, babasının bir arkadaşının bursuyla değil, 
babasının parasıyla...

Adnan Menderes oğlunu yurtdışında okutacak 
kadar varlıklıydı ne oğlunu dışarıda okutmak için 
tüccar bir arkadaşının parasına ihtiyacı vardı ne de 
sanırız ki ihtiyaçı olsaydı bile, böyle bir şey yapardı. 
Servetinin hesabını da "Oğlu mun sünnetine gelen 
takılar!" diye vermeye de tenezzül etmezdi, onlar bir 
başka insanlardı...

İsviçre’de öğrenimini tamamlayan Yüksel 
Menderes, Ankara'ya döndü, Bir akşam evde mis
afir vardı, misafirler gittikten sonra, aile baş başa 
kaldı, baba, ana ve üç oğul...

Baba, büyük oğlunu yanına çağırdı "Yüksel, gel 
biraz konuşalım!"

Ve sordu: "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bu 
ana kadar, bir evlat olarak hep yüzümüzü ağarttın, 
şimdi söyle bakalım, ne düşünüyorsun?"

OĞUL, mutlaka çekine çekine ne yapmak istediği
ni söyledi: "Babacığım, ben her ne kadar Hukuk ve 
Siyasal bilgiler Fakültelerini bitirerek öğrenimi bu 
noktaya getirdim ama, benim öğre nime 
başladığımdan daha farklı imkânlar ortaya çıktı. İzin 
verirseniz, serbest hayata atılayım."

ACABA Yüksel Menderes "farklı imkânlar" derken 
neyi kastediyordu? Serbest hayata atılırken, mesela 
ortaklarıyla bir gemi almayı düşünüyor muydu? 
Niye düşünmesin, o tarihe kadar Cumhuriyet döne
minin hiçbir Başbaka nının oğlu gemi alıp işlet- 
memişti, Yüksel Menderes de belki bu ilki gerçek- 
leştirirdi... (İlki başkası oldu.)

Tabii bu bizim yakıştırmamız, yoksa Yüksel 
Menderes'in "serbest hayata atılmak" isteğinin 
içinde gemi sahibi olmak mutlaka yoktu..

ADNAN Menderes'in cevabı şu oldu: "Oğlum, Ben 
siyasette ve devlet hizmetinde bulunduğum sürece 
senin serbest hayat diye bir düşüncen olmasın; 
ticaret yapamazsın... Orada ne alıp ne satacaksın? 
Benim senden beklediğim, devlet memuriyetine gir- 
mendir. Eğer bir ihtiyacın, bir eksiğin olduğu 
takdirde, bir baba olarak sana güç vermeyi elbette 
ki düşünürüm ve bunu da yapacağım.

Ama ben devlet hizmetinde ve siyasette bulun
duğum takdirde sen serbest mesleği, ticareti 
veyahut benzer şeyleri kesinlikle düşünme!"

O dönemlerin böyle Başbakanları da vardı ve o 
Başbakanların, "Emredersiniz, izin verirseniz 
Dışişleri Bakanlığı sınavlarına katılmak için müra
caat edeyim" diyen oğulları da... (Adnan 
Menderes’in idamı yediği içtiği için değil; o zamanın 
hukuk anlayışı ile Anayasayı ihlal suçlaması için 
oldu. Yoksa devletin tek kuruşunu koruyan insan
lardı .)

VE bu oğullardan biri, Aydın Menderes, kendileri
ni şöyle anlatır: "Gerek tahsil hayatımızda, gerek 
bunun dışında bir meseleyle yüz yüze geldiğimizde 
bilirdik ki kendimiz ne yapacaksak kendimiz 
yapacağız,

Babamızın Başbakanlığının hiçbir konuda bize 
faydası olmayacak. Bu bizim her vakit bildiğimiz, 
aklımızdan hiç çıkarmadığımız bir husustu. Allah da 
şahittir yaşadığımız cemiyet de bunun tanığıdır ki 
bizler en azından bir gaile, bir meşgale olmamak 
için, kendisine yük olmamak için üç kardeş elimiz
den gelen gayreti göstermişizdir. Kendisinin her 
vesileyle görüp şahit olduğumuz, bizlere karşı 
şefkatini ve muhabbetini bu tür meselelere karıştır
mamaya gayret sarf ettik ve bu gayretimizde de net
ice aldık."

0 dönemlerin böyle "BAŞBAKAN "çocukları da 
vardı. Gördükleriniz, yaşadıklarınız karşısında inan
mıyorsunuz değil mi.? Vallahi, Billahi geçmişte 
böyle " BAŞBAKAN "lar vardı.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Okullar 23 Nisan’a hazırlanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Pazartesi günü 
kutlanacak olan 
23 Nisan Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
için ilçedeki okulların 
çalışmaları sürüyor. 
Bayrama hazırlanan 
okulların kendi 
aralarında hazırladık
ları birbirinden güzel 
ve renkli gösterilerle 
bu yıl kutlamaların 
daha renkli geçmesi 
bekleniyor.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun Kurşunlu 
Belediyesi'nden 
getirttiği traktör 
tren geçit törenine 
renk katacak.
Dün okul önünden 
başlayan yürüyüş 
provasına öğrenciler
le birlikte velilerinde 
katılması ilçe cadde 
ve sokaklarında 
devam etti. Traktör 
trene bindiri len 40 
öğrencinin başı çek
tiği tören yürüyüş 
provasına katılımın 
fazla olması nedeniy 
le çarşı meydanından 
geçişte İstiklal Cadde 
si adeta felce uğradı. 
Trafiğin durdurulması 
sonucu araç kuyruğu 
İlçenin girişindeki 
benzinliğe kadar uzar 
ken araç sahiplerinin 

| de tepkisini aldı.

Bulut; “Yıpratma kampanyaları bizi yıpratmaz”
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nden yapılan 
yazılı açıklamada, 
“Son günlerde ADD 
şubelerine yönelik 
yalan ve uydurma 
haberler ile yıpratma 
kampanyası 
başlatıldı” denildi. 
ADD Yönetim Kurulu 
adına gazetemize 
yazılı açıklamada 
gönderen Başkan 
Yardımcısı Halide 
Bulut, Ankara’da 
yapılan Cumhuriyet 
ve Laiklik yürüyüşü 
öncesinde iktidara 
yakın bir gazetede 
çıkan haberde, 
Dernek üyesi 
Öğretmen Canan 
Bölük’ü suçlayan 
haber üzerine 
açıklama yapmak 
gereğini duydukları 
belirtilerek, şu 
görüşlere yer verildi: 
“ADD Genel Merkezi 
tarafından 14 Nisan 
2007 günü Ankara’da 
yapılan Cumhuriyet 
mitingine büyük 
katılım olacağı 
istihbaratını almış 
olmaları gerekir ki 
Cumhuriyet ve 
Atatürk karşıtları

tarafından basın 
aracılığıyla yalan 
ve yanlış haberler 
uydurularak, katılım 
engellenmeye gayret 
gösterilmiştir. Ancak, 
ne Gemlik’te ne de 
bir başka yerde 
başarılı olamamışlar 
dır. Tersine katılımı 
daha da çoğaltmıştır. 
ADD’nin gücünden 
ve Cumhuriyetin 
varlığından korkan 
Cumhuriyet karşıtları 
Ankara’daki Cumhuri 
yet ve Atatürk sev
dalıların Tandoğan 
Meydam’na sığ
madığını görünce 
daha da çok kork
muşlardır. Ankara 
Mitingi öncesi öğret
men üyemiz Canan 
Bölük öğrencilerin 
soruları üzerine mitin 
ge katılmak isteyen
lere aileleri ile birlikte 
gidebilirsiniz demiş 
ve bazı öğrencilerin 
anne ve babamız 
bizim gitmemize izin 
veriyor. Bizi siz 
götüremezmisiniz 
diye sorunca da 
‘ADD’ye gidin sorun, 
kabul ederlerse 
ailenizden izin kağıdı 
getirin’ demiş. Malum 

medya bu konuşmayı 
çarptırarak üyemiz 
öğretmeni ilkokul 
öğrencileri ADD’ye 
giderek, mitingi gezi 
zannetmiş, bunlardan 
bir kısmı da ben yine 
de gitmek istiyorum 
diye ısrar edince 
onlara mitingin ne 
olduğu anlatılıp, 
vazgeçirilmiştir. Bir 
kaç öğrenci ise velisi 
ile birlikte Ankara’yı 
görmek istediklerini 
söylemişlerdir.
Veliler ile konuştuk. 
Çocuğunuza sahip 
çıkabilirseniz gelin 
dedik. Bu gelenler ise 
üyemiz Öğretmenin 
okulunun öğrencileri 
değil, başka okulların 
öğrencileriydi. ” 
ADD Başkan Yardım 
cısı Bulut, üyeleri 
öğretmene Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
nün basındaki 
gerçek dışı haberler 
üzerine soruşturma 
açmalarına anlam 
veremediklerini 
belirterek, “ADD 
kamu yararına kurul
muş bir dernektir. 
Amacı, Atatürk ilke 
ve devrimlerini 
doğru bir şekilde 

anlatmak, 
Cumhuriyet’i ve 
Cumhuriyet’in 
kazanımlarını koru
mak ve kollamaktır. 
ADD şubelerine yöne
lik yalan ve uydurma 
haberler ile yıpratma 
kampanyaları başla 
tılmıştır. Ama heves
leri kursaklarından 
kalacaktır. Çünkü 
zorlukları aşmayı 
Mustafa Kemal’den 
öğrendik. Üye 
sayımız her geçen 
gün çığ gibi 
büyümektedir. 
Cumhuriyet’in 
tehlikede olduğunu 
fark eden halkımız 
ADD’ye üye olarak 
gücümüze güç 
katmaktadır. Bunu 
en iyi şekilde 14 
Nisan Cumhuriyet 
mitingin de 
görmüş olmaları 
gerekir. ” denildi. 
Bulut, Ankara’da 
yapılan Cumhuriyet 
mitingine katılarak, 
destek veren 
Gemlik’in duyarlı 
insanlarına, maddi 
katkılarıyla yardımda 
bulunan kişi ve 
kuruluşlara da 
teşekkür etti.

Milletvekili Dincer son 
yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık 
sonucu hayatını 
kaybeden TBMM 
Başkanvekili Ali 
Dinçer, Kocatepe 
Camisinde dün 
düzenlenen törenin 
ardından Karşıyaka 
Mezarlığında 
toprağa verildi.
Dinçer'in cenazesi 
TBMM’de düzenlenen 
törenin ardından 
Kocatepe Camisine 
getirildi. Dinçer'in eşi 
Yıldız İbrahimova ve 
kardeşi Tahir Dinçer 
tabutun başında, 
annesi ve diğer 
yakınları da avluda 
taziyeleri kabul etti. 
Bu arada tabutun 
başındaki Ankara 
seğmenleri de dikkat 
çekti. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 

I Cumhurbaskanlıöı
I Genel Sekreteri 
| Kemal Nehrozoğlu 

ile geldiği Kocatepe 
Camisinden, Dinçer'in 
ailesine başsağlığı 
dileklerini ilettikten 
sonra ayrıldı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, bazı 
bakanlarla geldiği 
Kocatepe Camisinde 
öğle namazını kıldık
tan sonra cenaze 
namazına katılmak 
üzere yerini aldı. 
Kocatepe Camisi 
Baş İmamı İsmail 
Coşar'ın kıldırdığı 
cenaze namazında 
Baykal, TBMM 
Başkanı Bülent Arınç, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar ve İçiş 
leri Bakanı Abdülkadir 
Aksu yan yana saf 
tuttular. Başbakan 
Erdoğan ile Baykal'ın 
uzaktan selâmlaştık
ları gözlendi.
Kocatepe Camisinde 
ki törene Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, Milli 
Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül, Devlet

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescil 
etmiş olduğumuz EX029670 nolu ve 

12/09/2003 tarihli Gümrük Çıkış 
Beyannamesinin aslı kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
ERCAN SERAMİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Bakanları Beşir 
Atalay ve Mehmet 
Aydın, Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan da 
katıldı.
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu cenaze 
namazı kılındıktan 
sonra camiye geldi. 
Törende DSP Genel 
Başkanı Zeki Sezer, 
SHP Genel Başkanı 
Murat Karayalçın, 
HLIRPARTİ Genel 
Başkanı Yaşar Oku 
yan, Halkın Yükselişi 
Partisi Genel Başkanı 
Yaşar Nuri Öztürk, 
TBMM eski başkan- 
larından Hikmet Çetin, 
çok sayıda milletvekili 
ve bazı eski siyaset 
çiler hazır bulundu. 
Ankara Valisi Kemal 
Önal, Türk-iş Genel 
Başkanı Salih Kılıç. 
DİSK Genel Başkanı 
Süleyman Çelebi ile 
AA Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel 
Müdür Hilmi
Bengi de Kocatepe 
Camisindeki törene 
katıldı. Cenaze 
namazını kıldıran 
İsmail Coşar, Namık 
Kemal'in bir şiirinden 
söz ederek halka 
hizmetin en mukad
des görev olduğunu 
belirtti ve Ali Dinçer'in 
de ülkeye hizmet
lerinden dolayı 
rahmetle yadedile- 
ceğini söyledi. 
Dinçer'in tabutu 
daha sonra polisler 
tarafından 
omuzlara alınarak 
Karşıyaka Mezarlığına 
götürülmek üzere 
cenaze arabasına 
konuldu. Dinçer'in 
cenazesi, daha sonra 
TBMM Başkanı Arınç, 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, Genel 
Sekreter Önder 
Sav ve çok sayıda 
milletvekilinin 
katıldığı bir 
törenle Karşıyaka 
Mezarlığın da 
toprağa verildi.
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Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 52, kuruluş yıldönümünü buruk kutluyor

Avcı; “Esnaf zor günler geçiriyor”
Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlikli esnaf 
tarafından 1955 yılın
da kurulan Esnaf ve 
Kefalet Kooperatifi 
52. kuruluş yılını 
buruk kutladı.
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mevlüt Avcı, 
piyasanın durgun 
olması nedeniyle 
esnafın zor günler 
geçirdiğini ve 
aldığı kredileri 
ödeyemediği için 
kuruluş yıldönüm- 
lerinin buruk 
yaşandığına 
dikkat çekti. 
1955 yılında 
Naci Seyhan 
başkanlığında 
kurulan Esnaf 
Kefalet 
Kooperatifinin 
kurulduğu yılda 
esnafa verdiği 
kredi plazmasının 
375 bin YTL 
olduğunu 
söyleyen Avcı,

bu yıl ile bu r 
akamın 6 milyon 
50 bin YTL 
olduğunu söyledi. 
Sırasıyla Naci

Seyhan 2 yıl, 
Selahattin Akçelebi 
2 yıl, Kemal Aydemir 
2 yıl, Hikmet Yıldırım 
3 yıl, Nurettin Özel 3

yıl, Halil Duran
2 yıl, Ahmet 
Yılmaz 12 yıl ve 
Emir Doğru'nun da 
21 yıl Kooperatif

başkanlığını 
yaptığı başkanlıkta 
3 yıldan bu 
yana da Mevlüt 
Avcı görevyapıyor.

En buruk kuruluş 
yıldönümü 
kutladıklarının 
altını çizen Başkan 
Mevlüt Avcı, 
"Esnafımız kredi 
borçlarını 
ödeyemediği 
gibi taksitlendirme 
de yapamıyor. 
Piyasanın 
hareketsiz olması 
en büyük neden 
olarak gözüküyor. 
Kredi borçlarına 
sıkı takip uygu
landığından yeni 
kredi talebinde 
bulunamıyor" 
dedi.
6 milyon 500 bin 
YTL'nin halen 
piyasada kredi 
olarak dolaştığını 
söyleyen başkan 
Mevlüt Avcı, 
esnafa borçlarını 
ödeyemediği 
için yeni kredi 
veremedikleri 
için üzüntü 
duyduklarını 
ifade etti.

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000 - 7804
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 3.0 Ghz. 
80 GB-7200 Rpm 
512DDR2
PAYLAŞIMLI 
256MB 0/B PCIexp. 
DVD-CDRVV COMBO 
3,5” FLOOPY DRIVERF/M
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE
HOPERLÖR
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windows
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

CASPER CAT 3400 ■ 7F85
ÖZELLİKLER

Intel Pentium 4 eso 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA 
512DDR2
128/256 MB GEFORCE 7100 PCI 
exp. TURBO CACHE
DVD-RVVDUAL
Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE
HOPARLÖR 
10/100 ETHERNET 
Orjinal Microsoft Wlndows
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

ÜCRETSİZ MODEM VE ®,.L®|5AYAR 
ADSL BAĞLANTISI + ALANA

N0W0X BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:lA Gemlik / BCJRSR

Tel: 0.224 512 25 63 - www.gemliknowox.com

SÜPER PAKET

http://www.gemliknowox.com
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Gemlik’te hafta sonu futbol

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hedefini Bursa 
süper Amatör Ligi 
olarak belirleyen 
Gemlikspor, Pazar 
günü en önemli 
maçına çıkıyor. 
Grubunda 18 puanlı 
takımlar içinde 
averajla üçüncü 
sırada bulunan 
Gemlikspor, ilk 
yarıda deplasmanda 
2-1 yenildiği 
Ağaköy'ü ağırlayacak. 
İlçe stadında 
oynanacak maçı 
mutlak galibiyetle 
kapamak isteyen 
Gemlikspor. sahadan 
3 puanla ayrılması 
durumunda 
hedefine büyük 
ölçüde yaklaşacak. 
Taraftarların maçta 
kendilerini yalnız 
bırakmayarak destek 
vermesini isteyen 
futbolcular ise 
maça konsantre 
olmuş durumda. 
Gemlik futbolunu 
ilgilendiren bir 
başka maç ise 
Ovaakça sahasında 
oynanacak.
İkinci kümede 
gurubunda en iddialı 
iki takım olan 
Öz Karadeniz ile 
Kurşunlu 
Belediyespor'un 

arasındaki maç 
grup liderini büyük 
ölçüde belirleyecek. 
21 NİSAN 
CUMARTESİ 
GEMLİK SANASI 
İkinci küme 
takımlarımızdan 
Körfezspor 
evinde Yenişehir 
Çeltikçispor'u 
ağırlayacak.
Bu maçın başlama 
saati 14.00.
Yine Cumartesi günü 
ilçe stadında 
oynanacak diğer 
maçta ise Umurspor 
MKP Akçalarspor'u 
konuk edecek.
Bu maçın başlama 
saati ise 16.00 
22 NİSAN PAZAR 
GEMLİK SAHASI 
Gemlikspor ile 
Ağaköy arasındaki 
maç ise iki takımında 
grubunda iddiasını 
ortaya koyacak. 
18 puanla ikinci 
sırada bulunan 
Ağaköy'ü mutlaka 
yenmek zorunda 
olan Gemlikspor, 
maçı alması duru
munda büyük 
avantaj sağlayacak. 
Bundan sonra 
oynayacağı maçlar 
içinde yine 
iddialı takımlardan 
Geçitspor'u konuk

edecek olan 
Gemlikspor'un 
taraftarının da 
desteğiyle 
Ağaköy'ü rahat 
yenmesi bekleniyor. 
Gemlikspor ile 
Ağaköy arasında

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11
YATAŞ BAYİİ 

Tel: 514 78 77

Pazar ğtinü 
oynanacak olan 
maç saat 14.00 de 
başlayacak.
Yine Pazar günü 
oynanacak olan 
Kumla Belediyespor 
ile MKP Akarspor

arasındaki maçın 
başlama saati 16.00. 
OVAAKÇA SAHASI 
Pazar günü Ovaakça 
sahasında iki Gemlik 
takımının oynayacağı 
karşılaşma büyük 
mücadeleye sahne

SATILIK DEVRE MÜLK
İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYÜ WE 
16-30 MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR
GSM: 0 533 340 41 41

olacak.
Grubunun birincilikte 
iddialı iki takımı olan 
Öz Karadenizspor ile 
Kurşunlu 
Belediyespor 
arasındaki maçın 
başlama saati 14.00.

■mu n mu
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÛ^foİZ^
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY Ef
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 
NAMLI ZEYTİNLERİ 

Müracaat Tel: 
0-535 354 19 95

KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK wya AYLIK 
fiRflC İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN. 
Ali ÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.539491 89 60

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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6’NCI SAYFANIN DEVAMI
S.NO CİNSİ
78. 24x30 Röntgen filmi

MİKTARI

(yeşil ışığa hassas)
79. 30x40 röntgen filmi

135 Kutu

(yeşil ışığa hassas)
80. 35x35 Röntgen filmi

160 kutu

(yeşil ışığa hassas) 75 Kutu
81. Banyo cihazı temizleme losyonu 40 Kutu
82. Stiletto bıçak muhafazalı 100 Adet
83. Ön kamera lensi tek parça PMMA, 
UV koruyuculu 5,5 mm optik,13 mm
toplam uzunluk 30 Adet
84. Viskoelastik madde
85. Poşlu disposable göz ameliyat

100 Adet

örtüsü 200 Adet
86. Steril kültür kabı 3000 Adet
87. Tüplü ekivyon çubuğu 2000 Adet
88. Rotavirüs 1000 Adet
89. XLP 500 Adet
90. Monnital salt ağar 500 Adet
91. Trpcose soya buvyon 1000 Adet
92. Üçlü parazit paneli kart test 500 Adet
93. Clastridium diffale toxin (A kart) 100 Adet
94.10 mİ lik kataloz sol. 3 Adet
95. Kan kültür vasatı 12 Adet
96. E Api 2 Kutu
97. Ne Api 1 Kutu
98. Staf Api 1 Kutu
99. Strop Api 1 Kutu
100. Strepto test 2 Kutu
101. Strep A test 500 Adet
102. Burucella (100) lük test 4 Şişe
103. Kan grubu Anti A (10) mİ 50 Şişe
104. Kan Grubu Anti B (10) mİ 50 Şişe
105. Kan Grubu Anti D (10) mİ 50 Şişe
106. VDRL (Sifiliz) kart test 500 Adet
107. Gebelik testi kart test 2000 Adet
108. Gaitada gizli kan 1000 test
109. Lam 50 lik ambalajda 150 kutu
110. Lanset (200) lük ambalajlarda 50 kutu
111. Lamel (24x24) mm (10x100) AMB 50 Kutu
112. Hemotokrit tüpü (10x100) AMB 50 Kutu
113. Gaita kabı (kürekli) 3000 Adet
114. Espah Reaktifi 2 Litre
115. Espah tüpü
116. Permanganattı cam kalem

10 Adet

(12 lik) ambalajda 4 Kutu
117. Streptohid (kart test)
118. Protronbin zamanı

500 Adet

( (PT) kiti(Cihaz ile birlikte) 1000 test 
B-1754

Hızlı Feribot Iskelesi’nin yolu hazır
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
hızlı feribot seferleri 
öncesinde 
Güzelyalı'ya 
giriş-çıkış yollarında 
yaptığı düzenlemeyle 
bölgedeki 
eksiklikleri gideriyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursa-lstanbul 
arasındaki mesafeyi 
75 dakikaya 
indirecek olan 
hızlı feribot sefer
lerinin yapılacağı 
Güzelyah'daki Hızlı 
Feribot İskelesi'nin 
21 Nisan Cumartesi 
günü Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
açılışının gerçek
leştirileceğini 
söyledi. Hızlı feribot 
seferlerinin Mudanya 
ve Güzelyalı'nın 
şehir içi trafiğine 
yük olmaması 
amacıyla açılan 
alternatif yolda 
incelemelerde 
bulunan Şahin, 
iskelenin hizmete 
girmesinin ardından 
hızlı feribot 
seferlerini kullanacak 

olan araçların 
Bursa'ya gidiş- 
gelişlerinde sorun 
yaşamamaları 
amacıyla alternatif 
güzergah oluşturduk
larını bildirdi.
Şahin, İstanbul'dan 
feribotla Bursa'ya 
gelen araçların 
iskeleden çıktıktan 
sonra Fatih ve 
Dörtçelik Caddelerini 
kullanarak, Bursa- 
Mudanya Yolu 
altındaki bakstan 
geçip, ana yola 
çıkabileceklerini 
belirtti.
Açılan alternatif 
yolla feribot sefer
lerinin Mudanya ve 
Güzelyalı'nın şehir 
merkezindeki 
trafiğine yoğunluk 
getirmesinin 
önlendiğini ifade 
eden Şahin, 
İstanbul'a giden 
araçların giriş 
yaptıkları 
bölgelerde de 
yolun genişletilerek, 
asfaltlandığını 
anlattı. Çalışmalar 
kapsamında yol 
aydınlatmalarının 
yenilendiğini, cadde 
kenarlarına ise

Şısr

korkulukların 
takıldığını ifade 
eden Şahin, çalış
maların Cuma 
gününe kadar 
tamamlanacağını 
dile getirdi. 
Güzelyalı Belediye 
Başkanı Selçuk 
Mutlu ile birlikte

Bursa Hızlı Feribot 
İskelesi'nde de 
incelemelerde 
bulunan Şahin, 
cumartesi günkü 
açılışla ilgili de 
kültür AŞ. Genel 
Müdürü Akif 
Koçyiğit'ten 
bilgi aldı.

Okul kantinlerinde tane 
ile meyve satılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kantin 
sözleşmelerine, “süt ayran, yoğurt, taze 
sıkılmış meyve suyu, sebze suyu ve tane ile 
sebze ve meyve satışı yapılması, gazlı, 
kolalı, aromalı içecekler ile kızartmalar ve 
cipslerin satışının caydırılması” şeklinde bir 
maddenin ekleneceğini genelge ile duyurdu. 
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik “Kantin, 
Kafeterya, Büfe, Çay Ocağı, vb. Yerlerin 
Taşıması Gereken Gıda Güvenliği ve Hijyen 
Şartlan” ile ilgili bir genelge yayınladı. 
Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 18 bin 
öğrenci ve kursiyerin büyük bir kısmının, 
beslenme ile ilgili bazı ihtiyaçlarını, bu okul 
ve kurumların bünyesinde faaliyet gösteren 
kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi yer
lerden karşıladığına dikkat çeken Çelik, bazı 
bulaşıcı hastalıklar ile gıda zehirlenmelerinin 
kaynağının büyük ölçüde gıda güvenliği 
kurallarına uyulmadan üretilen, satışa veya 
tüketime sunulan gıda maddelerinin teşkil 
ettiğini kaydetti. Çelik, söz konusu yerlerden 
bilinçsizce alınan ürünlerin yetersiz ve 
dengesiz beslenme ile şişmanlığa (obezite) 
neden olduğunun bilindiğini dile getirdi. 
Çelik, öğrencilerin sağlıklı beslenme bilinci 

। kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla, 
gıda güvenliği konusunda bilgilendirilmeleri 
gerektiğine işaret ederek, bakanlığa 
bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 
bünyesinde faaliyet gösteren kantin, 
kafeterya büfe ve çay ocağı gibi 
yerlerin denetimlerinin sağlanması 
gerektiğine değindi.

Okullar 25 Nisan’da öğretmensiz
Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın, 
okul yönetimlerinde 
kadrolaşmaya 
gidileceği tepkisine 
neden olan 
"Eğitim Kurumlan 
Yöneticilerini 
Atama Yönetmeliği" 
öğretmenleri 
eylem kararı 
almaya itti. Türk 
Eğitim-Sen, Eğitim
sen ve Eğitim-İş'e 
üye öğretmenler 
25 Nisan 2007 
çarşamba günü 
sevk alarak Okulları
na gitmeyecek. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
13 Nisan 2007 
tarihinde Resmi 
Gazete'de yayınla
narak yürürlüğe 
giren atama 
yönetmeliğine karşı 
tepki gittikçe büyüy
or. Yayınlanmasının 
hemen ardından 4 
ayrı eğitim 
sendikasının 
Danıştay'da yürüt

meyi durdurma ve 
iptal içerikli 4 dava 
açmasına neden olan 
yönetmeliğe karşı 
sendikalar şimdi de 
iş bırakma ve alan
lara çıkma kararı aldı. 
3 SENDİKAYA 
ÜYE BİNLERCE 
ÖĞRETMEN
OKULA 
GİTMEYECEK 
Türk Eğitim-Sen, 
Eğitim-Sen ve 
Eğitim-lş 
sendikalarının yöne
timleri aldıkları karar 
doğrultusunda 25

Nisan 2007 çarşamba 
üye öğretmenlerin 
okullarına gitmemesi 
çağrısında bulu
nacak. Binlerce 
öğretmen çarşamba 
günü sevk alarak işe 
gitmeyecek, alanlara 
çıkacak. Çarşamba 
günü Ankara'daki 
öğretmenler Milli 
Eğitim Bakanhğı'nın 
Kızılay'daki binası 
önünde, diğer illerde
ki öğretmenler ise il 
milli eğitim müdür
lükleri önünde basın 
açıklamaları yapacak.

Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı 
Şuayip Özcan, 
uzun süredir plan
ladıkları sevk eylem
ine son çıkartılan 
atama yönetmeliğinin 
"tuz biber" olduğunu 
ifade ederken, öğret
menlerin kadrolaş
manın yanı sıra ek 
derslerinde yapılan 
kesintiler ile grevli 
toplu sözleşmeli 
sendika hakkı 
konusunda da 
sorunlar yaşadığını 
kaydetti.



İHALE İLANI 
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
Çeşitli Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2007/43099
1. İdarenin
a) Adresi
b ) Telefon - Faks Numarası 
c ) Elektronik Posta Adresi 
2. İhale Konusu malın 
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı 
b) Teslim Yeri(leri) 
c) Teslim Tarihi

3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer
b ) Tarihi - Saati
4. İhaleye katılabilme şartları

: Orhaniye Mah.Çevre yolu üstü Gemlik/Bursa
: 224 5173400 - 224 5173407
: gemlikdevlet hastanesi@hotmail.com

: İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
: Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: Sözleşmenin onayından sonra en geç 15 gün içinde teslimata 

başlanacak olup, idarenin isteği ile peyder pey alınacak ve 
31.12.2007 tarihinde sona erecektir.

kriterler:

: Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda
: 15.05.2007 - 10:00
ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

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 kişi 
liğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli 
belge/bilgi:

4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu aiımın/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 kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

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 gerçekleştirilen 

ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu ahm veya ihale dokümanında belir
lenecek benzer nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre 
istekli ler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu ahm veya ihale dokümanında 
belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki bel

gelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesiverilmesi.
. 4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından 

verilen sertifikalar

EK
S.NO CİNSİ MİKTARI
1. Sentetik Dializör 1.3-1.5 m2 1000 takım
2. Sentetik Dializör 1.3-1.5 m2 650 takım
3. Sentetik Dializör 1.6-1.7 m2 50 takım
4. Sentetik Dializör 1.8-1.9 m2 200 takım
5. Ven seti 100 Adet
6. Diyaliz solüsyonu 1.400 Takım
a. Bikarbonat Sol.
(10 It.Asit +Baz)Ca:1.25-K:2 mmol/lt 250 takım
b. Bikarbonat Sol.
(10 It.Asit+Baz) Ca :1.50- K: 2 mmol/lt 
c. Bikarbonat Sol.

600 takım

(10 It.Asit +Baz) Ca:1.75- K:1 mmol/lt 
d. Bikarbonat Sol.

100 takım

(10 İt Asit +Baz) Ca:1.50-K:1 mmol/Lt 
e. Bikarbonat Sol.

100 takım

(10 İt Asit + Baz) Glikozlu 350 takım
7 Sıvı dezenfektan 5 Ik lik 20 bidon 100 Litre
8. Hemodiyaliz su ünitesi için 
yumuşama tuzu 2000 Kg.
9. Disposable pansuman örtüsü . 250 Adet

10 luk ambalajlarda delikli 200 adet
10 luk ambalajlarda deliksiz 50 Adet

10. Şeffaf ferfore flaster 700 Adet
11. Amalgam liner 2 Adet
12. Işınlı dolgu asidi 9 mİ 5 Adet
13. Işınlı dolgu maddesi tek tüp 35 Adet
14. Kompozit dolgu lastiği 5 Kutu
15. Spongel 8 Kutu
16. Aeratör frezi (elmas) 160 Adet
17. Kanal dolgu maddesi 2 Kutu
18. Fosfat siman 5 Kutu
19. Karboksilat siman 3 Kutu
20. Çinko oksit ojenol siman 15 kutu
21. Kalsiyum hidroksit siman 9 kutu
22. Amalgam tozu 4 kutu
23. Civa 3 Adet
24. Işınlı dolgu bonding 5 Adet
25. Detetraj fırçası ( 1000 adet) 10 Kutu
26. Sünger palet 3000'lik 1 Kutu
27. Matrix bandı (yengeç matrix) 17 Kutu
28. Kanal el aletleri (Tirnef) 12 Adet
29. Kanal el aletleri (Hemetrom) 5 Kutu
30. Isırtma kağıdı 6 Paket
31. Siman camı 5 Adet
32. Cam gode 2 Adet
33. Petri kutusu cam 10 Adet
34. Çelik rond frez (Ang için) 20 Adet
35. Tahta Kama 5 Paket
36. Kompozit bandı şeffaf 8 Kutu
37. Ara yüz zımparası şerit 2 Kutu
38. Amalgam cila lastiği 3 kutu
39. Geçici dolgu (kalsiyum sülfat esaslı) 2 Kutu
40. Detatraj pastası 4 Kutu
41. Disposable hasta önlüğü 4 Rulo
42. Ünit tablet örtüsü 5 Paket
43. Şaksın ucu düz 10 paket
44. Başlık temizleme yağı 5 Adet
45. Kron sökücü (uçları dahil) 2 Adet
46. Gutta percha (15-30) arası 12 Kutu
47. Yüzey dezenfektanı 3 şişe
48. Alet dezenfektanı 3 şişe
49. Cam lonomer siman 2 kutu

-Tıbbi cihaz kapsamında bulunan ürünlerde CE standardının bulunması zorunludur.ve buna ait 
belge teklif dosyasında verilecektir.Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan ürünlerde ihale konusu 
işin ihale dokümanında belirtilen şartların uygunluğunu gösteren uluslararası kurallara uygun şe 
kilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen uluslararası geçerliliği kabul 
edilen standartlara TSE,TSEK,İSO,FDA,TUV vb.)uygunluğunu gösteren belgelerden en az biri teklif 
dosyasında verilecektir.

-Teklif edilen ürünleriçin verilen her türlü belgenin hangi ürüne ait olduğu ihale sıra numarası 
yazılarak belirtilecektir.

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.

50. Diş 28 lik
51. Pembe mum
52. Ponza tozu
53. Soğuk plastik
54. Sıcak plastik
55. Lak

600 takım 
30 Kutu 

20 paket
1 Kutu 
6 kutu 
15 litre

56. Sert alçı 70 Kg.
57. Kartonpiyer alçısı 10 Kg.
58. Ölçü maddesi 180 paket
59. Akrilik lastiği 160 Adet
60. Pamuk fırça (cila için) 3 Adet
61. Siyah kıl fırça küçük plastik için 60 Adet
62. Canavar frez 10 Adet
63 Boll 10 Adet

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Ürünler için ihale anında numune verilecektir.Numune vermeyen isteklilerin teklifleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, kamu ve özel kurumlara yapılan tıbbi sarf malzeme 

ahmı işi 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 GemlikDevlet Hastanesi Orhaniye Mah.Çevre yolu üstü 

satın alma birimi Gemlik/Bursa adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 15.05.2007 tarihi, saat 10:00 'a kadar Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı 
Salonunda 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, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

64. Base plak 20 kutu
65. Keçe (polisaj) 10 Adet
66. Lak fırçası (boya) 5 Adet
67. Karpül anestezi kiti 25 kutu
68. Karpül anestezi iğnesi 25 kutu
69. Baykerlok 6 kutu
70. Cam iyonomur simon ışıkla 
sertleşen kaide için 2 kutu
71. Edda solüsyonu 5 kutu
72. Developer 1. bonyo sol. 
(mamoğrafi için) 24 takım 12 Kutu
73. Fixer II. banyo sol.(mamografi için)
(24 takım) 12 Kutu
74. 18x24 mamoğrafi kaseti+ranfarsatörü
(yeşil ışığa hassas) 10 Adet
75. 24x30 mamoğrafi kaseti* "
(yeşil ışığa hassas) 10 Adet
76. Ultrason grinter kağıdı K 65 50 Kutu
77. 18x24 röntgen filmi
(yeşil ışığa hassas) 75 Kutu D
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Kişi başına gelir 10 
bin doları geçecek

| Uluslararası Para 
Fonuna (IMF) göre, 
2008 yılında Türki 
ye'nin satınalma gü 
cü paritesiyle yurtiçi 
geliri toplamda 750 
milyar doları, kişi 
başına yurtiçi gelir 

i de ise 10 bin doları 
I ilk kez geçecek.

Uluslararası Para 
Fonunun (IMF) 
Nisan 2007 tarihli 
"Dünya Ekonomik 
Görünümü Veri 

| Tabanı" başlıklı 
raporundan der- 

j lenen bilgilere göre, 
Türkiye'nin satınal- 
ma gücü paritesiyle 
yurtiçi geliri (S- 
GSYH) 2007 yılında 
708 milyar 53 mily
on, 2008 yılında 755 
milyar 383 milyon 
dolar, yine satınalma 
gücüyle kişi başına 
yurtiçi geliri (S- 
KBYG) 2007 yılında 
9 bin 629, 2008 yılın
da ise 10 bin doları 
ilk kez geçerek 10 
bin 177 dolar olacak. 
Böylelikle Türkiye, 
S-GSYH sırala
masında 2007'de 

| 18'inci iken. 2008

yılında Avustralya'yı 
geride bırakarak 
17'inci sıraya yükse
lecek. S-KBYG'de 
ise 2007 yılında 70. 
olan Türkiye, 2008 
yılında 
Türkmenistan'a 
geçilecek ve 71'inci 
sıraya gerileyecek. 
S-GSYH'de ABD, 
Çin'in sıkıştırmasına 
rağmen, 2008 yılında 
da liderliğini sürdü 
recek. ABD'nin, 2008 
yılında 14,4 trilyon 
dolarlık S-GSYH'sı 
olacak ama Çin'in 
S-GSYH'si de 12,5 
trilyon dolara çıka
cak. Bu iki ülkeyi 
Hindistan, Japonya, 
Almanya, Ingiltere, 
Fransa, Rusya, 
İtalya, Brezilya, 
İspanya, Meksika, 
Güney Kore, 
Kanada, Endonezya, 
Tayvan ve Türkiye 
takip edecek.
Türkiye'nin cari 
yurtiçi geliri (GSYH) 
ise 2007 yılında 432 
milyar 512 milyon 
dolar, 2008 yılında 
ise 455 milyar 538 
milyon dolar olacak.

SATENGİYOİRILKİŞSANDALYEVEMASALAR

1.KALİTESERVİSMALZEMELERİ
s? ÜCRETSİZUUŞIM

s/ 13KATLIPASTA

ÇEREZVEYABOHDURMA
J PROFESYONELEKİPTENOLUŞANORKESTRA 

s/ VİDEO ÇEKİMLERİ

GEMLİK’TEEŞİBENZERİOLMAYANBOOKİŞİÜKBALOSALONUve 

4DOKİŞİLİKTERASSALONUİLETANINMIŞENBÜYÜKOTELLERDEKİ 

MUHTEŞEM IMIOMM 
veHIZMETSTANDARTLARIİLEKARŞINIZDAYIL

^rsin süreri
İnş. Zeytincilik Turizm Son. Tk. Ltd. Şii.

600KİŞİlİliOfflBîONlIMllZ

3ÖJXpO YTL

HAFTA SONU

YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA İÇİ

YERİNE 2.000.00 YTL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR
AYRICA

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR. |

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97 

www.suren.com.tr 

http://www.suren.com.tr
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Bursa’da kuyumcudan hırsızlık
Bursa'da bir kuyumcu* 
dan hırsızlık yaparken 
güvenlik kameraları 
tarafından kaydedilen 
3 kadın, polis 
tarafından yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldırım 
ilçesinde Tayyareci 
Mehmet Ali Caddesi 
üzerindeki Turhan 
Önder'e ait kuyumcu 
dükkanına müşteri 
kılığında gelen 
2 kadın, iş yeri 
çalışanlarına altın 
kolye ve bilezik 
alacaklarını söyledi. 
Vitrinden indirilen 
mücevherlere bakan 
kadınlardan birisi 
2 kuyumcuyu 
oyalarken, 2 kadın

el çabukluğuyla 
altınları cebine koydu. 
Hiçbir şey almadan 
iş yerinden ayrılan 
müşteri kılığındaki 
kadınlar, özel bir 
otomobille olay 
yerinden uzaklaştı. 
Durumdan şüphelenen 
iş yeri sahibi plakasını 
aldığı otomobili 
polise ihbar etti. 
Uzun süre otomobili 
takip eden hırsızlık 
bürosu ekipleri, 
Vakıfköy yolu üzerinde 
durdukları otomobilin 
içerisindeki C.P. (50), 
S.A. (38) ve A.Ö. (27) 
isimli 3 kadın ile 
otomobilin sürücüsü 
olduğu öğrenilen 
D.A.'yı (25) gözaltına

aldı. Yakalanan 
kadınların çok sayıda 
hırsızlık suçundan 
sabıkaları olduğu 
bildirildi. Güvenlik 
kamerası görüntü* 
lerinin incelenmesinin 
ardından bayanların 
altın kolyeleri 
çantada ve üzerlerinde 
sakladıkları tespit 
edildi. Zanlılar, 
Emniyet 
Müdürlüğündeki 
sorgulamalarının 
ardından "hırsızlık 
ve hırsızlık suçuna 
ortak olmak" 
iddiasıyla mahkemeye 
sevk edildi. Kadınların 
çaldığı altınlar ise 
kuyumcuya teslim 
edildi.

Çin ekonomisi yüzde 11.1 büyüdü
Çin ekonomisi, bu 
yılın ilk çeyreğinde, 
geçen yılın aynı döne
mine göre yüzde 11,1 
oranında büyüdü. 
Çin'de ilk çeyrekteki 
sabit sermaye yatırım
ları, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
23,7 oranında artış 
gösterdi.
Çin Ulusal İstatistik 
Bürosunun verilerine 
göre, ilk çeyrekteki 
sabit sermaye yatırım
ları, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
23,7 oranında artış 
gösterdi. Çin 
ekonomisindeki hızlı 
büyüme nedeniyle, 
Mart ayındaki Tüketici 
Fiyatları Endeksi ise

yüzde 3,3 oranında 
arttı. Çinli yetkililerin, 
ekonomiyi soğutmak 
için önlemler alacağı

belirtiliyor. Çin 
ekonomisi geçen yıl, 
yüzde 10,7 oranında 
büyümüştü.

faşına anten direği düşen Küçük Merve yaralandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde başına 
anten direği düşen 
çocuk ağır yaralandı. 
Olay, önceki gün 
saat 17.30 sıralarında 
Yenice Mahallesi 
Hocaağa Çıkmazı'nda 
meydana geldi.

Arkadaşlarıyla 
birlikte oynayan 
8 yaşındaki Merve 
Bülbül'ün başına, 
sokaktaki 4 katlı 
binanın çatısında 
bulunan ve henüz 
kime ait olduğu ve 
neden tespit edile

meyen 2.5 metre 
uzunluğundaki 
anten direği düştü. 
Başı yarılan Merve, 
babası Kemalettin 
Bülbül ve yakınları 
tarafından hemen 
İnegöl Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı.

Sağlık giderleri yüzde 14.4 arttı

| BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I

%

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİLSATlUKveKİRALIKLARINIZİÇkBİZİARAYINIZ

g fe t fe

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
â 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

Balıkpazarı Eski sahil Mektep Sokak No:2 M Sadık Fatma Apt M-11D m2 asansörlü -kombili satılık daire |

Bağ-Ku r 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 4Ö0 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta işlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021

Kamu personeli ile 
yeşil kartlıların tedavi 
ve ilaç giderleri 
Ocak-Mart döne
minde toplam 
1 milyar 669 milyon 
YTL'ye ulaştı. Sağlık 
giderleri geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 14.4 artış

gösterdi. Maliye 
Bakanlığı, sosyal 
güvenlik reformunun 
ertelenmesi 
nedeniyle “sosyal 
güvenlik açık finans
manındaki” 
harcama tutarlarının 
arttığını bildirdi.
Maliye Bakanlığı'nca

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Askerliğini yapmış, 
30 yaşını aşmamış, ehliyeti olan 
lise Mezunu, BAY PAZARLAMA

ELEMANI ARANIYOR.
BARIŞ TİCARET-Barış BABÜR
Orhangazi Cad. No:161 ■ GEMLİK

TEL: 5143168
GSM: 0.533 301 47 74

ELEMAN ARANIYOR
Büyük bir Kozmetik Firması 
adına Gemlik'te çalışacak 

25-30 yaşları arasında 
BAVAN PAZARLAMA 
ELEMANI AAANIYOA 

Müracaat Tel
0 532 472 52 64 (Murat Bey)

yapılan açıklamada, 
sağlık giderleri ile 
sosyal güvenlik 
transferlerine ilişkin 
gelişmeler değer
lendirildi. Sosyal 
güvenlik açık finans
manı için merkezi 
yönetim bütçesinde 
öngörülen başlangıç 
ödeneklerine göre 
gerçekleşmelerin 
yüksek düzeyde 
olduğu yönündeki 
yorumlara dikkat 
çekildi. Merkezi 
yönetim bütçesinin, 
sosyal güvenlik 
reformunun 1 Ocak 
2Ö07'de yürürlüğe 
gireceği varsayımı 
esas alınarak oluştu
rulduğu anımsatıldı. 
Kamu personelinin 
tedavi ve ilaç gider
leri ile yeşil kartlıların 
tedavi ve ilaç gider
lerinin genel sağlık 
sigortası kapsamında 
sosyal güvenlik 
kurumu bütçesinden 
karşılanacağı 
varsayımı ile 2007 
bütçesine ödenek 
olarak konulmadığı 
kaydedildi.
3 AYDA 1.6 
MİLYAR YTL 
Bütçeye, sadece 
tutuklu ve 
hükümlüler ile 
öğrencilerin sağlık 
giderleri için 165 
milyon YTL ödenek 
konulduğu belirtildi. 
Ocak-Mart döne
minde gerçekleşen 
kamu personelinin 
tedavi ve ilaç gider
leri ile yeşil kartlıların 
tedavi ve ilaç gider
leri toplamı olan 1 
milyar 669 milyon 
YTL tutarının 165 
milyon YTL ile 
karşılaştırılmasının 
doğru bir yaklaşım 
olmadığı ifade edildi
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Ses kısıklığına çözüm »ileri Sosyal etkinliklerin faydaları
Ses kısıklığını önle
mek için kafein ve 
sodalı içeceklerin 
alınmaması, sigara 
ve alkolün kullanıl
maması gerektiği 
bildirildi.
Ege Üniversitesi 
Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Fatih 
Öğüt, ses 
kısıklığının en 
sık nedeninin 
farenjit denen 
ses tellerinin 
enfeksiyonu 
olduğunu ifade etti. 
Prof. Dr. Öğüt, bu 
durumun soğuk 
algınlığı ve diğer 
üst solunum yolu 
enfeksiyonları 
sırasında ya da 
aşırı bağırmaktan 
kaynaklanan ses 
zorlanmalarında 
ortaya çıktığını . 
kaydetti.
Belirtiler ve 
Öneriler 
Sesin yanlış 
kullanılması 
sonucunda ses 
tellerinde nodül 
adı verilen küçük 
şişliklerin oluşabile
ceğini belirten 
Öğüt, nodüllerin 
ses eğitimi ile 
ses kullanma 
alışkanlığı

düzeltilmediği 
sürece kendiliğinden 
kaybolmayacağını 
ifade etti.
Erişkinlerde ses 
kısıklığının en sık 
görülen nedeninin 
mide içindeki asitli 
sıvının yemek, 
borusundan gırtlak 
seviyesine yüksel
erek, ses tellerini 
tahriş etmesi. (Reflü) 
olduğunu bildiren 
Prof. Dr. Öğüt, şun
ları söyled^İ 
"Ses kısıklığı, özellik
le sabahları fazladır 
ve gün içinde azalır. 
Ses kısıklığı ile birlik
te boğazda takılma 
ve boğaz temizleme 
alışkanlığı da sık 
görülen belirtilerdir. 
Ses kısıklığına neden 

olan durumların 
çoğu, ses hijyeniyle 
ses istirahati ve 
doğru ses kullanma 
alışkanlığını kazan
makla düzelir. 
Ses kısıklığını 
önlemek için 
kafein ve sodalı 
içecekler alınma
malıdır. Sigara ve 
alkol kullanılmamalı, 
ses kısıklığı oluş
tuğunda ses din-, 
lendirilmelidir. Çok 
uzun süre konuşmak
tan kaçınılmalı, bol 
su içilmelidir. Boğaz 
kazınarak temizlen
memen, gürültülü 
ortamlarda konuşül- 
mamalıdır. İçinde 
bulunulan ortamın 
nemi ve ısısı uygun 
olmalıdır.

Sosyal etkinlikler eleştirel düşünce gücünü artırıyor.
Sosyal etkinliklere 
katılan öğrencilerin, 
eleştirel düşünce 
gücünün daha 
yüksek olduğu 
belirlendi.
Ege Üniversitesinden 
(EÜ) yapılan 
açıklamaya göre, 
EÜ Hemşirelik 
Yüksek Okulunda 
412 öğrenci 
üzerinde gerçek
leştirilen bir çalışma, 
kitap okumanın 
yanında sosyal 
aktivitelere katılan 
öğrencilerin, 
eleştirel düşünme 
puan ortalamalarının 
diğerlerine oranla 
daha fazla olduğunu 
belirledi.
EÜ Hemşirelik 
Yüksek Okulu 
Hemşirelik Esasları 
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Leyla Khorshid, 
çalışma sonuçlarına 
ilişkin açıklamasında, 
yapıiari değer
lendirmede, son sınıf 
öğrencilerinin ait 
sınıflara göre 
eleştirel düşünme 
puan ortalamalarının 
daha yüksek 
olduğunun 
görüldüğünü 
kaydetti.
Prof. Dr. Khorshid,

gençlerin sosyâl ' 
etkinliklere katılma 
durumuna göre 
gerçekleştirdikleri 
apaliz sonucunda 
sosyal etkinliklere . 
katılan öğrencilerin 
eleştirel düşünme 
puan ortalamalarının, 
diğer öğrencilere 
göre daha yüksek 
bulunduğunu 
kaydetti.
Prof. Dr. Khorshid. 
gençlerin, 
eleştirel düşünce 
yapılarını 
geliştirmek için 
sanatsal etkinliklere 
yönlendirilmesi 
gerektiğini 
vurguladı.
Kitap okumanın 
eleştirel 
düşünme gücünü 

artırdığını ifade 
eden Prof. Dr. 
Khorshid, 
açıklamasında 
şunları kaydetti: 
"Çalışma sonuçları 
göz önüne 
alındığında, 
öğrencilerin 
okudukları 
kitabı 
sorgulamadıkları 
ya da eleştirmedikleri 
görülmektedir.
Genel dlara'k 
hemşirelik öğrenci
lerinin puan ortala
masının düşük 
olması, eğitim 
müfredatının . 
eleştirel düşünme 
becerilerini geliştire
cek şekilde düzenlen
mesini gerekli kıl
maktadır."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 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 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 Sid. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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'' 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 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 51417 00

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

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

20 Nisan 2007 Cuma 
SEDA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı No: 3 
Tel: 5137068 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI ; 2728 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Emekli Başkomiser intihara teşebbüs eiii
Manastır’da bulunan Arı Sitesi D Blokta oturan 67 yaşındaki Emekli Başkomiser Fevzi Bilgin, bey
lik tabancasıyla canına kıymak istedi. Bilgin’in şakağından giren kurşun sağ gözüne de zarar ve 
rerek, sol tarafından çıktı. Kurşunun Bilgin’in beynine zarar vermediği öğrenildi. Haberi sayfa 3'de
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“Bursa’nın Kentsel yenilenmesine 
Barselona modeli örnek alınıyor” 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, bakımsız bölgelerde 
uygulayacakları kentsel yemleme 
çalışmalarında Barselona modelini 
örnek aldıklarını belirterek, Santral 
Garaj'da Kent Meydanı ve Çarşı 
Projesi'inin de bunun ilk başlangıcı 
olacağını söyledi.'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamlara oturdular

Öğrenciler makamları devraldı
Güne Bakı
Kadri GÜLER 
kadril_guler@hotmail.com

Ne demeli..
Trabzon'da rahip Santoro, İstanbul'da gazeteci 

Hrant Dink cinayetleri ardından Malatya da önceki gün 
hırı.stiyan yayınları basan yayınevinde biri alman ikisi 
Türk vatandaşının boğazları kesilerek hunharca öldü 
rylmesi insanın kanını donduruyor.

Bir yanda İslamcı, diğer yanda milliyetçi fanatikler, 
sonuncunun kim olacağı bilinmeyen vahşi cinayetler 
işliyorlar. Ne adına, İslam ve Türklük adına!

ABD’nin Irak’tâ sergilediği vahşet ve Türkiye üzeri 
ne AB'nin dayatmaları giderek fanatik milliyetçiliği 
büyütüyor.

Aşırı milliyetçi ve İslamcı siyasi partilerin gençlik 
kolları veya yan kuruluşlarında beyinleri yıkanan 
gençler, ortalıkda dolaşan canlı bomba gibi insan avına 
çıkıyorlar.

Anadolu toprakları Osmanoğullarının egemenliğine 
girdikten sonra, bu topraklarda yaşayan' hıristiyânlar, 
ermeniler, museviler 've' diğer dinler ve bu dinlerin 
tarikatlarıyla uzun yıllar kardeşçe yâşadılar.

Gemlik’de, Cumhuriyetten önce bir rum kasabasfydı.
Nüfusun büyük çoğunluğu, hıristiyandı. Az da ölsa 

ermeniler ve yahudilerde yaşardı bu güzel kentte..
Müslümanlar kent merkezinde nüfus olarak azınlıkta 

olmalarına karşın cami, kilise vehavra'sı olan bir küçük 
kıya kasabasıydı Gemlik;

Yani dinlervkaynaşması veya medeniyetler kaynaş
ması vardı bu topraklardı.

Ne olduysa Yunan’nın Anadolu’yu işgaliyle oldu..
O günler geride kalırken, Cumhuriyetin kuruluşunun 

ardından 82 yıl sonra Türkiyâ de yaşananlar bakın.
Bir yandan AB’ye girmek için âvrupa kapılarda 

mücadele verirken, bir yanda'bu topraklarda vahşi cina 
yetler işleniyor.

Sokaktaki gençlik sapık ruhluların eline kaldı.
.1 Müslümanlık dini hoşgörü dinidir.

70 milyonluk Tür kiye de birkaç milyon hıristlyanın, 
etmeninin veya musevinin bulunması zenginliktin

23 Nisan Ulusül' 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı nedeniyle 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'i 
ziyaret eden öğrenciler 
makamlara oturarak 
dileklerini söyleme 
fırsatı buldular. 
Dün Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
makamına Hamidiye 
İlköğretim Okulu 4/A sınıf 
öğrencilerinden İlayda 
Varol oturunca Başkan 
Turgut’a Gemlik’te gör 
mek istediklerini anlattı.

Güzelyalı 
Beldesi’nde 
tarihi gün

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Güzelyah’da yapılan hızlı 
feribot iskelesi ve terminal binası 
bugün saat 14,00’de Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
hizmete açılıyor. Haberi sayfa 5’de

‘Gemlik Körfez’internettewww.gemlikkorfezgazetesi.com

Miniklerin şampiyonu 
Namık Kemal 

İlköğretim Okulu oldu

23 Nisan Sevgi ve Barış Kupası turnuvasın
da birinciliği finalde Ali Kütahya'yı 1-0 yenen 
Namık Kemal İlköğretim Okulu aldı.10’da

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

Yaşamdan kesitler....
Güzel yurdumun zeki insanları çok 

yaratıcı..
Aşağıdaki fıkralar Necip Türk Milletine ait 

dehanın olağanüstü örnekleri..
Keşke güzel yurdumun necip insanları bu 

zekalarının bir bölümünü ulusal meseleler 
için kullansalar o zaman ülkede her şey 
daha güzel olacak..

***********
Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Akçaabat'a 

gitmiş. Ekip olarak şehir merkezine 
gelmişler.

Kafalarını kaldırınca, koca bir bez afiş 
görmüşler..

Şöyle yazıyor:
"Ben de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı 

olanını severim. " ,
Akçaabat Belediye Başkanı" .

Polis 9-10 yaşlarında, büyük olasılıkla 
tinerci, iki çocukla konuşuyor. Birisine 
soruyor,

"Nerede oturuyorsun sen, evin nerede 
senin?1'.

Çocuk: "Evim filan yok,orada burada 
uyuyorum".

Diğerine dönüyor:: "Peki, sen?", 
İkinci çocuk: "Komşuyuz!"

**********
Hisar üstü -Eminönü otobüsüne orta 

yaşlı bir adam bindi. Özel halk
otobüsü değil. Adam, şoföre: "Biletim

I yok, binebilir miyim?". Şoför:
"Yolculara sor".
Adam yolculara dönerek: "Binebilir 

miyim?" .**********
İstanbul'da toptancılık yapan bir esnaf 

İsparta'da bir müşterisini arıyor: Telefonu 
açan bayana ilgili kişinin mail adresini 
soruyor..

Hanımefendi gayet kibarca: 
' "Bizim burada internet çekmiyor"

**********
Yurttaşlarımızdan biri Taksim'de yürürken 

sıkışınca Mc Donalds'ın tuvaletine giriyor.
Tuvaletten sonra elini kolunu sallaya.sal- 

laya restorandan çıkarken, elemanlardan biri 
arkasından şöyle seslenir:

"Bir gün yerçıeğe de bekleriz..."
**********

Toplu taşımada Kent kart uygulaması var 
biliyorsunuz..

Karta para yüklersiniz, otobüslerde 
manyetik okuyucuya tutarsınız ve okuyucu 
okuduğuna dair sinyal sesi verir.

Kent kart uygulamasının ilk yılları....
Yaşlı ama çok tonton bir teyze elinde 

Kent kartla otobüse biner.
Nedense kartı şoförün yüzüne doğru 

tutar (Herhalde paso gibi gösterilecek 
sanarak). Şoför iki-uç saniyelik şaşkınlık 
periyodunu atlattıktan sonra,

"Biiiiip!" der..
Teyzede bir şey olmamış gibi geçip 

şoförün arkasına oturur.
**********

Kaset satan bir dükkanın camında aynen 
şöyle bir yazı:

"Arabalar için çıstaklı müzik gelmiştir."
L___ ;__________ ______ —----------------------

Seyfettin ŞEKERSÖZ
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'i ziyaret 
eden öğrenciler 

■ makamlara oturarak 
dileklerini söyleme 
fırsatı buldular. 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu 4/A sınıf 
öğrencilerinden 
İlayda Varol, S.ude 
Kalman ve Fatih 

' Büyükkıdem İLE 
' Müdür Yardımcısı 
I Fatih Gandar, 

Öğretmen Nurettin 
Polat'la birlikte ziya 
ret ettikleri başkan 
Mehmet Turgut'a 
çiçek verdiler. 
Geçici olarak 
Belediye Başkanlığı 
makamına oturan 
İlayda Varol, Mehmet 
Turgut'a hazırladığı 
soruları yöneltti.
23 kutlamaları içinde 
makama oturan 
İlayda Varol, 
bugünün küçükleri, 
yarının büyükleri 
olarak Gemlik'te 
görmek istediklerini 
sıralarken Öncelikli 

I olarak büyüklerin de 
I yaptığı Orhangazi ile 

Gemlik arasındaki 
kıyaslamayı sor
madan edemedi. 
Bir öğrencinin maka 
mini devralmasından 
mutluluk duyduğunu 
ifade eden Başkan 
Turgut, bugünün 
küçüklerinin yarın 
ülkenin yönetiminde 
büyük rol oynayacak
larını belirterek, 
Gemlik'in Orhangazi 
ile mukayese edilme 
sine ise tepki göster
di. Başkan Turgut, 
"Önce yanlışı düzel
telim. Yıllardır müha 
lefetteki kişilerin 
kendilerinin yapa
madığını Gemlik'te 

YILKAN METAL
Askerlik ile ilgisi olmayan, otomotiv 

sanayinde çalışmış Proje Mühendisleri, 
Presçi, Pres Operatörleri ve Vardiya 

Sorumlusuna ihtiyaç vardır.
Orhangazi veya Gemlik’te ikamet edenler tercihimizdir.
Tel: 573 88 72 Fax : 573 74 93

yapılmış görmeleri; 
onları huzursuz edi 
yor ve Gemlik He Ör 
hangazi'yi mukayese 
ediyorlar. Gemlik'teki 
sahil kordonu Orhan 
gazi'de olamayacağı 
gibi Türkiye'de bile, 
yok, bunları görmez
den gelmek hoş 
değil. Bugün Karsak 
Deresi’nden gelen 
pislik kimin, sizler bu 
tür yanlış bilgileri 
bırakın, daha güzel
leri kendinize örnek 
alıp daha başarılı 
olmaya çalışın" dedi. 
Belediye Başkanlığı 
makamına oturan 
öğrenci küresel 
ısınmanın daha iyi 
anlatılması ve 

deprem kuşağında 
bulunan Gemlik'te 
okulların daha. «. 
sağlam yapılmasını 
istedi; t 
MİLLİ EĞİTİME 
YENİ MÜDÜR 
Öte yandan yine 23 
Nisan kutlamaları 
içinde İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nü 
ziyaret eden Şükrü 
Şenolİlköğretim 
Okulu öğretmen ve 
öğrencileri Müdür 
Mehmet Ercümen'e 
çiçek vererek 23 
Nisan'ı kutladılar. 
Okul Müdür Yardımcı 
sı Ali Deliak ile öğret
men Emine Ertürk'le 
birlikte Milli Eğitime 
ziyarete gelen Furkan 

. Köseoğlü Müdür 
makamına otururken 
arkadaşları Birhan 
Cemil Atak ile Betül 
Sena.Deliak kendi
sine destek verdi. 
Müdürlük koltuğuna 
oturan Furkan Köse 
oğlu, Mehmet Ercü 
men'den okulların 
tümünde doğal gaz 
başlatılması, bilgisa
yar laboratuarı 
olmayan pkullara 
kurulması, derslik 
.sayısının artırılarak 
öğrenci sayısının 
düşürülüp tek öğre
time geçilmesi ile 
daha çok yeşil alan 
ile oyun alanları 
yaratılması için 
istekte bulundu.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 
MM

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

'Gemlik Körfez1 İM 
ww,gemlikkorfezgazelesi.com

gemlikkorfezgazelesi.com
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Emekli Başkomiser Fevzi Bilgin beylik tabancasıyla hayatına sön vermeye çalıştı

Emekli Başkomiser 
intihara teşebbüs etti

İf Vicdanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Manastır’da bulunan Arı Sitesi D Blokta oturan 67 yaşındaki Emekli 
Başkomiser Fevzi Bilgin, beylik tabancasıyla canına kıymak istedi. 
Bilgin’in şakağından giren kurşun sağ gözüne de zarar vererek, sol 
tarafından çıktı. Kurşunun Bilgin’in beynine zarar vermediği öğrenildi 
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki gün 
girdiği stresten 
kurtulamayan 
Emekli Başkomiser 
Fevzi Bilgin 
(67) beylik 
silahıyla intihara 
teşebbüs etti.
Manastır’daki 
benzinliğin arka 
kısmında bulunan 
Arı Sitesi D Blokta 
eşiyle birlikte 
oturan Hamidiye

Köyü doğumlu 
emekli Başkomiser 
Fevzi Bilgin’in bir 
süre önce rahatsız 
olduğu prostattan 
ameliyat olduğu 
bu nedenle sıkıntılı 
günler geçirdiği 
öğrenildi. 
Cumartesi günü 
gittiği Bahar Tıp 
Merkezi’nde 
kendisine sonda 
takıldığı öğrenilen 
Emekli Başkomiser 
Fevzi Bilgin’in bu

nedenle strese 
girdiği sanılırken 
aniden verdiği 
kararla 7.65 
tabancasını sağ 
şakağına dayayarak 
tetiğe bastı. 
Şakağından giren 
kurşun Fevzi Bilgin’in 
sağ gözüne de 
zarar vererek sol 
tarafından çıktı. 
Evde bulunan eşinin 
komşularına haber 
vermesiyle Muammer 
Ağım Devlet

Hastanesine 
kaldırılan Fevzi 
Bilgin burada 
yapılan ilk 
müdahalenin 
ardından Bursa 
Tıp Fakültesine 
kaldırıldı.
İntihara teşebbüs 
eden Fevzi 
Bilgin’in şakağından 
giren kurşunun 
beynine zarar 
vermediği öğre* 
nilirken tahkikat 
başlatıldı.

Düğün evinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Samsun'da bir düğün 
evinde çıkan kavga
da, aralarında gelinin 
kardeşinin de bulun
duğu 2 kişi bıçakla
narak yaralandı 
Edinilen bilgiye göre 
olay, Yaşar Doğu 
Mahallesi’nde akşam 
saat 21.00 sıralarında 
meydana geldi. 
Bir düğün evinde 
çıkan kavgada 
gelinin kardeşi 
Çetin Ö. (23) ile 
Taner Ö. (19), çeşitli 
yerlerinden bıçak
landı. Samsun 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılardan 
Çetin Ö., ilk 
müdahalesinin

ardından Samsun 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
sevk edildi.
Samsun Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Cinayet Bürosu 
ekipleri, bıçaklı 
saldırıyı gerçek
leştirdiği iddia 
edilen A.E. (18) 
ile yanında bulunan 
O.K.'yi (17) 
yakalayarak 
gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan 2 
genç, yaşları küçük 
olduğu için Çocuk 
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim soruşturma

edildi. Olayla ilgili sürdürülüyor.

Kartal’da anneye kanlı infaz
Kartal'da 19 yaşında 
bir genç, annesini 
başka biriyle 
olduğu gerekçesiyle 
20 yerinden 
bıçaklayarak 
öldürdü, ilk eşinden 
olpn oğlu tarafından 
öldürülen talihsiz 
annenin cesedini 
gören 2 kardeş 
sinir krizleri 
geçirdi.
Ölay, Soğanlık 
Atatürk

Caddesi'nde bir 
gecekonduda 
meydana geldi. 
S.Y (19) adlı genç 
annesi E.Y (51) ile 
bir başkasıyla 
birlikte olduğu 
iddiasıyla tartışmaya 
başladı. Kavgaya 
dönüşen tartışmada 
E.Y., eline geçirdiği 
bıçağı annesinin 
vücuduna defalarca 
sapladı. İlk eşinden 
olan çocuğu

tarafından bıçaklanan 
anne kanlar içinde 
yere yığıldı.
Vücudunun çeşitli 
yerlerinden 20 bıçak 
darbesi alan anne, 
olay yerinde hayatını 
kaybetti 
Annelerinin 
öldürüldüğü haberini 
alan Murat ve Serhat 
Y. isimli kardeşler 
evlerine koştu. 
Annelerinin cansız 
bedenini cenaze

arabasına konu
lurken gören 
kardeşler sinir krizi 
geçirdi. Gözyaşları 
içinde kendilerini 
yere atan kardeşleri 
çevredeki vatan
daşlar sakinleştirm
eye çalıştı. Annenin 
cesedi otopsi için 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.
Bu arada zanlı S.Y., 
polis merkezine 
giderek teslim oldu.

Ceketler cep oldu!
Erik mevsimi son demlerinde...
Artık yeşil erikler biterken kırmızı erikler de son 

günlerinde; ağaçların küpeleri, meyve tabaklarının 
cümbüşü...

Ben ise ekşi erik meraklısıyımdır..
Erikler yeni olmaya başladığı an ilk tadanlardan...
80 kuşağının çocukları ve gençlerinin yaşadığı 

kayıp demli yıllar!.. Katran karası gecelere yansıyan 
ağaçların karartısında ürkmek !

Karartılı günler...
Dün bir gençle sohbet ediyordum..
Ben 78 kuşağının genci, o 80 kuşağının çocuğu...
Buluşuverdik siyasetin demli olduğu yıllarda...
'Amaaaa' diyerek susturmaya çalışsa da beni, 

'ben vır vır konuşuyorum' belki ikinci kadeh 
şarabımın çarpması değil de yılların çarpmasıydı.

O kuşağın çocukları çember çevirir, ip atlar, çilli, 
çelikçomak, kaydırak...oynarlardı..

Çilli oynarken, duydukları silah sesi ile tabana 
kuvvet evlerine kaçarlardı.

Gençler katran karasında sokaklarda dolaşa- 
mazdı..

Gündüzler bile tehlikeliydi...
"Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz", " Analara 

Kıymayın Efendiler"... şarkılarının dillerde olduğu 
yıllar.

O dönemin çocukları doğayla barışıktı...
Gençleri de...
Aşk , sevgi çok hassas sözcüklerdi..
Bacım muhabbetlerinin yoğunluğundan, aşık olan | 

da nadiren duygularını açardı.
Platonik aşkların yoğun olduğu yıllar...
Bir dostum vardı, sevgilisi ile dolaşırken bizden * 

| ayrılmazdı. |
Biz arada yalnız bırakalım diye sıvışırken, beni l 

zorla ahşap sandalyeye oturturdu .. ।
Meğersem, sevgilisi ile yalnız kaldığında oğlan 

cebinden cep bulmacayı çıkarıp, bulmaca çözüyor- 
muş, saatlerce...

Cep telefonu yerine cep bulmacah yıllar...
Ayrılmıştı, niye dediğimde, "Salakkkkkkkk.." sözü 

döküldü hışımla
Kızın istediği iki muhabbet... Pembe panjurlu ev, 

bahçesinde hanımelileri olan... Sevgi sözcükleri...
Üşüdüğü bir gün, kızın omzuna alıvermişti ceketi

ni..
Geceler boyu ceketle yatan delikanlılar yardı....
İşte sevdalar bu denli masum ve güzeldi.
Ceketli yıllar... Şimdi o ceketler ters yüz oldu ya!..
Ev muhabbetlerinde ise, "Ceket attı, hamile 

kaldım" diyen kadınlar da kocalarının başarılarını 
böyle dile getirirlerdi.

Köy görüntülü mahalleler de yaşanırdı...
Mahalleye adım attığın an köşe başında terk eden 

sevgilin elini çoktan bırakmıştır..
Erikler, elmalar, vişneler...
Erik çalmada üstümüze de yoktu hani..
Tabanları yağlamışçasına kaçardık, o evin yaşlı 

dedesinden...
Elinde sopayla koşturan dede..
"İsteseniz vercem yaaaa" diye de bağırtısı gelirdi.
İstesek verir miydi? Tadı başkaydı, o erikten 

birkaç tane çalmanın..
Nerden nereye?
Nerden geldim bu sözcüklere derseniz, erik çalan 

çocuğun öldürülmesi beni yaraladı..
İçimi acıttı..
Habere bak; " ... yaşlı bir dede, bahçesine erik 

yemek için giren çocuklardan birisini silahla vurup 
öldürdü..."(* Radikal)

Radikal* yazarı Hakkı Devrim eleştirince de, " İyi 
ama çocuklar da yaşlı adamın mülkiyet hakkına 
tecavüz etmedi mi..."

Ve bir haber daha; "...14 yaşındaki çocuk erik 
yiyecekti, tellere verilen elektrik yüzünden yatağa 
çakıldı.."

Sezen Aksu'nun deyişi ile, 'Eskidendi... Eskiden.."
...O erikçi dedeler öldü!...

Şimdi katil oldu, erikçi dedeler...
Bebelerin katili...
Bu ne hırs!.. Bu ne canilik!.. Bir insanı, bir çocuğu 

'eriklerini çaldı' diye silahını doğrultup ateş edecek 
denli canileşmek niye?

Bu nasıl bir duygu?
Biri çocuk katilı dede oldu...
Diğeri dedenin erikli bahçesine tecavüz etmesi 

nedeniyle öldürülen bebecik, çocuk..
O bir çocuk...O bir dede...Ne oldu bize?
Ceketler cep oldu, daha ne?
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Polonya ve Navodarı ekibinden Başkan’a ziyaret
Ercüment ESEN

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Çocuk 
Bayramı dolayısıyla 
ilçemize gelen 
yabancı konuklardan 
Polonya Toros 
şehri ile Romanya 
Novadari şehrinin 
çocukları Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u makamında 
ziyaret etti.
Dün saat 14.00'de 
Belediye Başkanını 
makamında ziyaret 
eden ilk ekip Polonya 
Toros şehri folklor 
ekibi oldu. Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
karşılanan PolonyalI 
misafirler Başkan 
Turgut'a ülkelerini ve 
yaşadıkları şehri tanı
tan kitap ve broşür 
hediye ettiler.
Türkiye'ye ilk defa 
geldiklerini belirten 
ekip başkanı Katarina 
Biliska Gemlik'i çok 
beğendiğini ve 23 
Nisan Ulusal Egemen 
lik ve Çocuk Bayramı 
na ilk defa tanık 
olacaklarını ve 
şenliklerde yer 
almaktan çok mutlu 
olduklarını ifade etti. 
İki şehir arasında 
kardeşlik köprü
lerinin atılmasına 
vesile olan bayra
mınızda yer almaktan 
gurur duyduklarını 
belirterek, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u Polonya'ya 
davet ettiler.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
PolonyalI gurubun 
23 Nisan Şenliklerin 
de görmekten mem
nun olduğunu belir-

Arıcılık Kursu açıldı
Elif ESMEN

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafından 
açılan Arıcılık 
Kursu başladı.
İlçemiz Halk Eğitim 
Merkezinde başlayan 
arıcılık kursuna 
müracaat eden 
28 kursiyer 40 saatlik 
eğitimin ardından 
sertifikalarını 
alacaklar.
İlçe Tarım Müdürlüğü 
Mühendislerinden 
Recep Çevlik ile 
Teknisyen Hamza 
Duman'ın eğitmen 
olarak katıldıkları 
kurs her gün 
18.30-21.15 saatleri 
arasında devam 
ediyor.

davet etti.
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’nun 
misafir ettiği ekip 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül'ü 
makamında 
ziyaret ettiler. 
Polonyah ekibin 
ardından Romanya

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu yeni açılan 
Arıcılık kursuna 
talebin yoğun 
olduğunu ifade etti. 

okul müdür ile 
öğretmenlerinden 
oluşan ekip 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ettiler.
11 Eylül İlköğretim 
Okulunun misafir 
ettiği Novadari 
şehrinin bir ve

Çetinoğlu, "Kursumuz 
yeni açılmasına 
rağmen talebin yoğun 
olması bizleri memnun 
etti. 2 Mayıs 2007 
tarihinde sertifikalarını

Aykent İlköğretim 
Okulu’ndan 
Ozdilek’te 

Resim Sergisi ve 
Çocuk Senliği

öğretmen gurubu 
Başkan Turgut'a 
çeşitli hediye 
sunarlarken 
23 Nisan 
Şenliklerinde 
Türkiye ve Gemlikte 
olmaktan mutlu 
olduklarını 
ifade ettiler.

Özel Aykent İlköğretim Okulu öğrencilerinin 
yıl içinde Resim Öğretmenleri Burçak Uslu 
ile birlikte hazırladıkları resimler Özdilek'te 
sergileniyor.
Gemlik Özdilek Alışveriş Merkezi’nde 
sergilenen ve Pazartesi günü açılacak olan 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 
"Çocukların Dünyası" Resim-İş Dünyası 
sergisinde 68 resim sergileniyor.
Öte yandan, Özel Aykent İlköğretim Okulu 
tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan 2007 
günü Özdilek’te Çocuk Şenliği yapılacak. 
Resim yarışmaları, palyançolar ve çeşitli 
yarışmaların yapılacağı şenlike tüm 
çocuklar davet edildi.

alacak olan 
kursiyerlerimizin 
gösterdikleri başarı 
bizim doğru işlere 
imza attığımızın 
kanıtıdır" dedi.

O— Orhaneli Kaymakamlığından aldığımız 
yeşil kartlarımızı kaybettik.

Hükümsüzdür.
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Güzel yalı Beldesi’nde tarihi gün
Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Güzelyalı'da Yapılan Hızlı Feribot İskelesi ve Terminal Binası 

bugün Saat 14.00'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Hizmete Açılıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Güzelyalı’da yapılan 
hızlı feribot iskelesi 
ve terminal binası 
bugün 14.00’da 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından 
hizmete açılıyor. 
İskelenin yapıldığı 
Güzelyalı’da tarihinde 
ilk defa bir Başbakanı 
ağırlamanın 
heyecanı yaşanıyor. 
Güzelyalı Belediye 
Başkanı Selçuk 
Mutlu, Güzelyah’nın 
Bursa’nın dünyaya 
açılan kapısı ola
cağını belirterek, 
bu çalışmadan dolayı 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ile 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’a 
teşekkür etti. 
Başbakan Erdoğan’ı 
Güzelyalı’da en 
iyi şekilde ağırlaya
caklarını ifade eden

Mutlu, ‘‘Büyükşehir 
Belediye Başkanımı 
zın hizmetleri ile 
Bursa’nın yıldızı 
parlıyor. Güzelyalı’da 
Başbakanımın bu 
ziyaretinin ardından 
yıldızı parlayan 
Bursa’nın dünyaya 
açılan kapısı 

olacak" dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin de, verdikleri 
bir sözü daha 
hayata geçirmenin 
mutluluğu içinde 
olduğunu söyledi. 
Başbakan Erdoğan'ın 
3 yıl içinde 

sadece Büyükşehir 
Belediyesi’nin
5 kavşak ile
2 arıtma tesislerinin 
açılışını yaptığını, 
2 büyük yatırımın dc 
temelini attığına 
dikkat çeken Şahin, 
' Bugün Bursa’da 
büyük başarılara 

imza atıyorsak, 
bunun altında başı 
mızdaki liderin bize 
verdiği destek yatı 
yor. Başbakanımızın 
Bursa için atılan her 
tarihi adımda bizlerle 
birlikte olması 
hizmet sevdamızda 
hep itici güç oldu” 
diye konuştu.
Deniz doldurularak, 
53 dönüm arazi 
üzerine inşa edilen 
iskelede, 370 metre 
uzunluğundaki 
rıhtımın yanı sıra 
90 metre 
uzunluğunda 10 
metre genişliğinde 
iskelelerin yanı sıra 
1380 metrekare alan 
üzerinde terminal 
binası yer alıyor. 
İskele yapımında 
denizin 45 metre 
derinliğine toplam 
3 bin ton çelik 
boru ve 3 kilometre 
betonarme fore 
kazık çakıldı.
20 milyon YTL’ye 
mal olan iskele ve 

terminal binası 
yapımı Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilirken, 
seferlerin yapılacağı 
100 milyon 
Euro’luk gemi ise 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından alındı. 
Bursa-İstanbul 
arasındaki mesafeyi 
75 dakikaya 
indirecek olan 
seferlerin yapılacağı 
Osman Gazi feribotu 
yüklü hali ile 36 
deniz mili (Yaklaşık 
67 km/saat) hıza 
ulaşan, 88 metre 
boyunda, 1200 yolcu 
ve 225 araç 
kapasiteli, 2 kattan 
oluşuyor. Seferler, 
İstanbul’un Bursa 
arasındaki mesafesini 
75 dakikaya 
indirmesinin yanı 
sıra Güney Marmara, 
Batı ve Güney 
Ege illerine ulaşımı 
da 2 saat kısaltacak.

N0W0X BİLGİSAYARIM
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000 - 7804
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 3.0 Ghz. 
80 GB-7200 Rpm 
512DDR2 
PAYLAŞIMLI 
256MB 0/B PCI exp. 
DVD-CDRW COMBO 
3,5” FLOOPY DRIVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERLÖR 
10/100 ETHERNET 
Orjinal Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

BİLGİSAYARÜCRETSİZ MODEM VE AI AK1A 
ADSL BAĞLANTISI + ALANA

NOIDIOK BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BCJRSfl 

Tel: 0.224 512 25 63 - www.gemllknowox.com

/-----------------------------------------
CASPER CAT 3400 - 7F85

ÖZELLİKLER
INTEL PENTIUM 4 650 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA
512DDR2
128/256 MB GEFORCE 7100 PCI 
exp. TURBO CACHE
DVD-RVVDUAL
Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE 
HOPARLÖR

Ho/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windows
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy 

< •. . . . .

SÜPER PAKET

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.gemllknowox.com
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LPG'de vergi yükü Avrupa’nın iiç katı TUİK’e enflasyon davası
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı 
Yusuf Günay, LPG 
piyasasında vergi 
yükünün Avrupa 
ülkelerinin üç katı 
olduğuna dikkat çe 
kerek, Türkiye'de ton 
başına 465 eurodan 
fazla olan bu tutarın 
Avrupa'da 150 euro 
olduğunu söyledi. 
Günay, sektördeki 
en önemli sorunun 
vergi yükü olduğunu 
söyledi.
Yusuf Günay, “Türki 
ye LPG Piyasası 
Sektör Raporu”nu 
açıkladı. Günay, 
piyasaya ilişkin 
düzenleme ve dene
tim faaliyetlerinde, 
isabetli ve sağlıklı 
kararlar alınması için 
doğru ve güvenilir 
piyasa bilgilerine 
sahip olunması 
gerektiğini söyledi. 
Bu amaçla, petrol 
gazları piyasası ile 
ilgili güçlü bir izleme 
grubu oluşturul
duğunu kaydeden 
Günay, LPG'nin itha
latı ve üretiminden 
son kullanıcıya 
ulaşıncaya kadarki 
tüm piyasa faaliyet
leri, ürün hareketleri, 
şirketlerin pazar pay

ları ile Türkiye geneli 
ve şehir bazında 
tüm piyasa büyüklük
lerinin izlendiğini 
söyledi.
5 MİLYAR 
DOLARLIK SATIŞ 
Satış rakamları baz 
alındığında Türkiye 
de LPG piyasasının 
ekonomik büyük
lüğünün 5 milyar 
dolara ulaştığını 
anlatan Günay, 
piyasada 56 adet 
LPG dağıtıcı, 6 bin 
172 LPG otogaz bayi 
olmak üzere toplam 6 
bin 468 lisans sahib
inin faaliyet göster
diğini kaydetti. 
Günay, sektöre 
ilişkin şu bilgileri 
verdi:
1.5 MİLYON ARAÇ 
LPG'Lİ
“Türkiye'de LPG 
dağıtım faaliyetini 
yürütmek için lisans 
kapsamına alınmış 3 
bin 14 karayolu taşı
ma aracı ile 7 adet 
deniz tankeri bulunu 
yor. Piyasada 11 bin 
394 adet LPG tüp 
bayii evsel tüketi
cilere hizmet verir 
ken, küçük ve orta 
ölçekli 40 bin 666 
adet dökme LPG 
müşterisi bulunuyor. 
Yaklaşık 1.5 milyon 

araç yakıt olarak LPG 
kullanıyor. Türkiye, 
Avrupa ülkeleri için 
de Polonya'dan son 
ra ikinci sırada yer 
alıyor. Ayrıca yakla 
şık 14 milyon hanede 
de evsel tüketimde 
LPG kullanılıyor. 
Geçen yıl 19 farklı 
ülkeden dağıtıcı şir
ketler tarafından 2 
milyon 443 bin ton, 
Tüpraş tarafından da 
yaklaşık 375 bin ton 
LPG ithal edildi. En 
çok ithalat yapılan 
ülkeler sırasıyla Ceza 
yir, Norveç, Libya, 
Rusya ve Kazakistan 
olup ve bu ülkeler 
toplam ithalat yüzde 
74'e ulaştı. Yurtiçi 
LPG satışları içerisin 
de tüplü LPG satışı 
önemli bir yer tutar 
ken, toplam satış 
2004'te yüzde 44.3, 
2005'te yüzde 42.18 
ve geçen yıl da 
yüzde 42.4'ü LPG 
satışı olarak gerçek
leşti.
TÜPLÜ LPG 
SATIŞLARI DÜŞTÜ 
Tüplü LPG satışların
da düşüş görülürken, 
2005 yılında kişi başı
na tüketim 22 kilo
gramın üzerindeyken 
geçen yıl bu oran 
20.4 kilograma düştü 

Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO), Türkiye 
İstatistik Kurumu'nun 
(TÜİK) enflasyon 
sepetini değiştirme 
uygulamasını yargıya 
taşıdı.
EMO tarafından 
yapılan yazılı açıkla
mada, enflasyon 
sepeti uygulamasını 
değiştiren TÜİK'e 
dava açıldığı bildiril
di. Davanın dün 
açıldığına dikkat çek
ilen açıklamada, mart 
dönemi Tüketici 
Fiyatları Endeksi 
(TÜFE) hesaplama 
yöntemi değişikliğine 
ilişkin işlem ve karar
ların yürütmesinin 
durdurulmasının ve 
iptalinin istendiği 
belirtildi.
Dava dilekçesinde, 
devletin ekonomik 
politikalarının 
üretilmesinde ve her 
türlü iş ilişkisinde 
TÜİK'in belirlediği 
değerlerin önemine 
işaret edilerek, 
“Açıklanan TÜFE 
oranı toplumsal 
yaşamda belirleyici. 
TÜİK'in açıkladığı 
verilere ilişkin olarak 
son dönemde 
yaşanan tartışmalar 
ve Mart 2007 aylık 
TÜFE değişim oranı 
açıklanması ile bu 
eleştiriler en üst

seviyeye taşındı” 
denildi.
TÜİK sepetinde ani 
değişim iddiası 
TÜİK'in mart ayına 
ilişkin TÜFE değişim 
oranının hesaplanma 
yönteminin bilimsel 
ve tutarlı kriterlere 
dayanmadığına 
dikkat çekilen açıkla
mada, şu bilgilere yer 
verildi:
"TÜFE değişim 
oranının hesaplan
masında kullanılan 
verilerde, bu oranın 
düşük tespit edilme
sine yönelik kimi ani 
değişiklikler 
yapılmıştır. Bu 
değişim, Kurum 
tarafından 18 Ocak 
2007'de açıklanan 
2007 TÜFE sepetinde 
ve madde ağırlık
larında güncelleme 
işlemiyle başlamıştır. 
Buna göre, TÜFE 

içerisinde yer alan 
ana harcama grupları 
için daha önce tespit 
edilmiş olan ağırlıklar 
değiştirilmiştir.
Yapılan değişiklikler, 
fiyatı artan tüketim 
mallarının ağırlığının 
düşürülmesi, fiyatı 
azalan malların ağır
lığının ise artırılması 
şeklinde olmuştur. 
Örneğin, alkollü içe
cekler ve tütün 
grubunda bulunan 
tüketim mallarının 
fiyatlarında önemli 
artışlar gerçek
leşmiştir ve bu 
grubun endeks 
içerisindeki ağırlığı 
5.62'den 5.06'ya 
düşürülürken, gıda 
ve alkolsüz 
içecekler grubunda 
bulunan tüketim 
mallarının ağırlığı 
27.68'den 28.47'ye 
çıkartılmıştır.”

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

i 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 GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Minik Başkan 
hayalindeki 

Bursa’yı anlattı

“Bursa’nın Kentsel yenilenmesine 
Barselona modeli örnek alınıyor”

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
sebebiyle temsili 
olarak başkanlık 
koltuğunu Dörtçelik 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Betül 
Dönmez’e bıraktı. 
Dörtçelik İlköğretim 
Okulu öğrencileri, 23 
Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı münase
betiyle Başkan 
Şahin’i Heykel Tarihi 
Bina’da ziyaret etti. 
Ziyarette çocukları 
kapıda karşılayan 
Başkan Şahin, daha 
sonra başkanlık 
makamını okulun 5. 
sınıf öğrencisi Betül 
Dönmez’e bıraktı. 
Minik başkan, çalış
malarını yakından 
takip ettiği Şahin’e 
3 yıl içinde yaptığı 
hizmetlerden ötürü 
teşekkür etti.
Hızlı feribot seferleri, 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
Balibey Hanı’nın 
restorasyonunun en 
önemli projeler 
olarak gördüğünü 
belirten Dönmez, 
“Ben bu hizmetlerin 
yanı sıra çevre 
konusundaki has
sasiyetinden dolayı 
da başkanımıza 
teşekkür etmek 
istiyorum.

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
öğrencilerle birlikte 
gezdiği tesisler, 
Bursa’nın geleceğine 
yapılan en büyük 
yatırım. Ben her 
BursalInın bu tesis
leri gezerek, yaşa 
dıkları kentle gurur 
duymalarını isterim. 
Ayrıca Kültürpark’ta 
binaları yıkıp, yerler
ine yeşil alan oluş
turmanız ve ağaç 
dikmeniz beni çok 
mutlu etti. Yaptıkları 
nız benim hayal
imdeki Bursa’nın 
bir parçası” dedi. 
Dönmez, okullarının 
yapacağı bir etkin
liğin Tayyare Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenmesi için ilgili bir
imlere telefonla 
talimat verdi. 
Büyükşehir
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ise 
Dönmez’in, koltuğa 
yakıştığını ve 
projelerle ilgili de iyi 
hazırlık yaptığını 
belirterek, “Umarım 
Bursa’nın gelecekte, 
bir kadın belediye 
başkanı olur ve 
vizyonu ile kentin 
gelişimine katkı 
sağlar. Her şey 
çocuklarımıza 
yaşanabilir bir 
Bursa bırakmak” 
diye konuştu. Şahin, 
çocuklara çeşitli 
hediyeler verdi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
bakımsız bölgelerde 
uygulayacakları 
kentsel yenileme 
çalışmalarında 
Barselona modelini 
örnek aldıklarını 
belirterek, Santral 
Garaj'da Kent 
Meydanı ve Çarşı 
Projesi'nin de bunun 
ilk başlangıcı ola
cağını söyledi. 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi, 
Sanayici ve İşadam 
lan Derneği'nin 
(DOSAB-SIAD) kuru
cu yönetim kurulu 
üyeleri Başkan 
Şahin’i makamında 
ziyaret etti. Başkan 
Şahin, ziyarette yap
tığı konuşmada, rutin 
çalışmaların yanı sıra 
asıl işlerinin riskli ve 
zor projeleri hayata 
geçirmek olduğunu 
söyledi. Şahin, 
göreve geldikleri 
günden bu yana her 
alanda Bursa’nın 
değişim içinde 
olduğunu, bütün 
planladıkları çalış
maların birçoğunu 3 
yıl içinde ya başladık
larını, ya da bitirdik- | 
lerine dikkat çekti. 
Bursa İstanbul 
arasındaki mesafeyi 
75 dakikaya indirecek 
olan hızlı feribot pro
jesinin de verdikleri 
sözler arasında yer 
aldığını hatırlatan 
Şahin, "Bugün

Bursa Barosu Malatya’daki 
vahşi provokasyonu kınadı

Malatya'da bir 
kitabevinin basılıp üç 
kişinin öldürülmesi 
olayıyla ilgili basın 
açıklaması yapan 
Bursa Barosu 
Başkanı Asude 
Şenol, yaşanan 
olayın Rahip 
Santaro ve Hrant 
Dink cinayetinin 
devamı niteliğinde 
olduğunu belirterek 
yetkilileri olayın arka 
planının ortaya 
çıkarmaya ve bir an 
önce aydınlatmaya 
davet etti.
Malatya'da bir 
kitabevinin basılıp 
üç kişinin öldürülme

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da 
iştirakiyle Bursa Hızlı 
Feribot İskelesi ve 
Terminal Binası'nın 
açılışını gerçekleştire 
ceğiz. Bir sözümüzün 
daha gerçekleştirmiş 
olmanın mutluğu 
ile yeni projelere 
yöneleceğiz" dedi. 
Bir işadamının 
sorusu üzerine, 
Vilayet ile Osmangazi 
Belediyesi arasındaki 
bölgenin açılmasıyla 
ilgili çalışmalarının 
da sürdüğünü anla
tan Şahin, "Bu yön
deki çalışmalarımız 
sürüyor. Biz çalış
maya sadece Santral 
Garaj olarak ele 
almıyoruz. Çalış
malarımız arasında 
ayrıca Dericiler 
Bölgesi ve eski Kent 
Hali de bulunuyor. 
Bunların dışında yapı 
ömrünü kaybetmiş, 
kentin yıpranmış 
bakımsız bölgelerin 
de de yenileme pro
jelerini başlatmayı 
planlıyoruz. Dünyanın 
gözde mekanlarından 
biri haline gelen 
Barselona'daki 
modeli örnek aldık. 
Barselona'da da 10 
yıl içinde büyük bir 
kentsel yenileme 
oldu. Bursa'da da 
büyük bir değişime 
başladık. 3 yıl önceki 
Bursa ile bugünkü 
arasında büyük 
değişim var. Sonuç 
olarak Santral

si olayıyla Barosu Başkanı
ilgili basın açıklaması Asude Şenol, 
yapan Bursa yaşanan olayın

Garaj'da yapımı 
devam eden Kent 
Meydanı ve Çarşı 
Projesi bu modelin 
uygulanmasında 
tetikçi rol üstlenecek" 
diye konuştu.
Başkan Şahin, Kent 
Meydanı Projesi'nin 
ikinci etabı olarak 
kabul edilen Çarşam
ba'daki vilayet 
binasının önünün 
açılmasıyla ilgili plan 
tadilatını yakın 
zamanda Meclis'e 
getirmeyi hedefledik
lerini ifade etti.
Buradaki çalışmaları 
bölge sakinleriyle 
birlikte yapacaklarını 
dile getiren Şahin, 
"Parasını verir yıkarız 
anlayışı ile hareket 
etmeyeceğiz.
Projeyi bölge sakin
lerinin fikir ve görüş
leri doğrultusunda 
hazırlayıp, onların da 
içine sinecek şekilde 
hayata geçireceğiz. 
İşimiz risk. Rutin 
çalışmaların yanı 
sıra riski olan ve 
zorlu projeleri 

ortaya çıkarmak için 
çalışıyoruz" şeklinde 
konuştu.
DOSAB-SİAD 
Başkanı Bülent 
Parlamış da, başta 
hızlı feribot seferleri 
olmak üzere 
Bursa'ya kazandırdığı 
projelerden ötürü 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
teşekkür etti. 
Parlamış, "Bir 
döneme çok şey 
sığdırdınız. Kalan 2 
yılda da önemli çalış
malara imza ata
cağınıza inanıyoruz. 
Bu projeleri 3 yıl gibi 
kısa zamanda hayata 
geçirenlere teşekkür 
etmek bizim 
üzerimize borçtur. 
Bursa yapılanları 
hak ediyor. Yeni 
çalışmalarla kentin 
daha da ileriye 
taşırken, DOSAB- 
SİAD olarak 
üzerimize düşen 
görevi yapmaya 
hazırız" diye 
konuştu.

Rahip Santaro ve 
Hrant Dink 
cinayetinin devamı 
niteliğinde olduğunu 
belirterek yetkilileri 
olayın arka planının 
ortaya çıkarmaya 
ve bir an önce 
aydınlatmaya 
davet etti.
Yaşanan olayla 
Malatya'da bir 
vahşetin ortaya çık
tığını belirten Şenol, 
birilerinin ısrarla 
Türkiye'de yaşayan 
gayrimüslim vatan
daşlara karşı 
vahşi bir tutum 
sergilediğini 
ifade etti.
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İS Ma Islaıiıft miting Okula giren hırsızlar, 
elektronik eşyaları çaldı

14 Nisan'da Ankara'da 
düzenlenen 
Cumhuriyet Mitingi'nin 
bir benzeri 29 
Nisan'da İstanbul'da 
yapılacak.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 

cumhurbaşkanlığına 
karşı çıkanlar 29 Nisan 
Pazar günü, saat 14.00 
ile 17.00 arasında 
Çağlayan Meydam'nda 
buluşacak.
Mitinge 100'den fazla 
dernek destek veriyor. 

Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği 
Başkanı Türkan 
Saylan, mitinge katıl
maları için tüm 
Türkiye'ye çağrıda 
bulunduklarını 
söyledi.

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde bir okula 
giren hırsızlar, 
bilgisayar, televizyon 
ve vcd'leri çaldılar. 
Alınan bilgiye göre, 
Kuluca Köyü 
İlköğretim

Bursa’da tarihi eser operasyonu
Bursa'nın Harmancık 
ilçesinde düzenlenen 
operasyonda, 
tarihi özelliği 
olduğu düşünülen 
4 adet küp ve 
5 adet mermer 
taş ele geçirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
bir istihbaratı 
değerlendiren 
jandarma ekipleri 

Okulu'na giren 
kimliği belirsiz 
hırsızlar, okulun 
müdür odasının 
camını kırıp içerideki 
3 adet vcd, 2 adet 
bilgisayar ve 2 adet 
televizyonu çaldılar.

Nalbant köyünde 
oturan bir şahsın 
evine, Tavşanlı 
Sulh Ceza 
Mahkemesi'nden 
aldıkları izinle 
operasyon yaptı. 
N.Y. isimli şahsın 
evinde yapılan 
aramada 4 adet küp, 
üzerinde çeşitli 
yazılar bulunan 

Okul yöneticilerinin 
başvurusu üzerine 
soruşturma başlatan 
jandarma parmak 
izi tespiti yaptı. 
Olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatıldı.

5 adet mermer taş 
ele geçirildi. 
Hakkında 'Kültür 
Tabiat Varlıkları 
Kaçakçılığı' iddiasıyla 
soruşturma evrakı 
hazırlanan N.Y. 
serbest bırakılırken, 
ele geçen malzemeler 
incelenmek üzere 
Müze Müdürlüğü'ne 
gönderildi.

Gemlik KBrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

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

ACİLSATIL1KveKİRAUKLARIHIZİCİNBİZİARAYWIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 
_ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • IIP 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, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. 
ŞEKER SİGORTA 

Macide ÖZALP

| Tel: 513 24 74 Fax:51410

Cezaevine esrar sokmaya 
çalışırken yakalandı

ELEMAN RRRNIVOR
Firmamızda çalışacak

Askerliğini yapmış, 
30 yaşını aşmamış, ehliyeti olan 
lise Mezunu, BAV PAZARLAMA

ELEMANI AAANIVOA.
BARIŞ TİCARET -Barış BABÜR 
Orhangazi Cad. No:161 - GEMLİK

TEL: 514 3168
GSM: 0.533 301 47 74

ELEMAN ARANIYOR
* VvSTr >'W»5v'>3

Büyük bir Kozmetik firması 
adına Gemlik'te çalışacak 

25-30 yaşları arasında 
BAYAN PAZARLAMA 
ELEMANI AAANIVOA 

Müracaat Tel
0532 472 52 64 (Murat Bey)

Bursa’da cezaevin 
deki yakınını ziyarete 
giden bir kadın, 
eşofmanların 
cebinde esrar 
sokmaya 
çalışırken 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 
Nilüfer ilçesindeki 
H Tipi Cezaevi'nde 
meydana gelen 
olayda, Elmas 

K. (21) tutuklu 
bulunan bir yakınına 
eşofman götürdü. 
Jandarma ekipleri 
yaptıkları aramada, 
eşofmanın 
cebine gizlenmiş 
halde bir miktar 
toz esrar maddesi 
buldu. Genç kadın 
hakkında olayla 
ilgili soruşturma 
başlatan 
jandarma, 
'cezaevine esrar 

sokmaya teşebbüs* 
eden şahsı polise 
teslim etti.

KAYIP
Gemlik Ticaret 

Meslek Lisesi’nden 
aldığım 

tastiknamemi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
FATİH YAVUZ
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Köprü ve otoyollar 
özelleştirilecek

Köprü ve otoyollar, 
özelleştirme 
programına alındı.6 
otoyol ve 2 boğaz 
köprüsü, işletme 
hakkı devri yön-

I temiyle özelleştirile-' 
cek. Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 
konuya ilişkin 
kararı, Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayım
landı. Karara göre, 
Edirne-İstanbul- 
Ankara, Pozantı- 
Tar_ ve-Mersin, 
Tarsus-Adana- 
Gaziantep, 
Toprakkale-İsk- 
enderun, İzmir-

I Çeşme, Îzmir-Aydın 
Otoyolları ile 
Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet 
Köprüleri, bağlantı 
yolları ile birlikte 
özelleştirme 
programına

alınırken, Gaziantep- 
Şanhurfa Otoyolu, 
İzmir ve Ankara 
Çevre Otoyolu da 
bağlantı yolları ile 
birlikte doğrudan 
özelleş tirme pro
gramına alındı. 
Ayrıca, söz konusu 
otoyollar ve 
köprüler üzerindeki 
otoyol hizmet tesis
leri ile bakım işletme 
ve ücret toplama 
merkezleri de doğru
dan özelleştirme 
programına 
alınırken, özelleştir 
me işlemleri işletme 
hakkı devri yön
temiyle gerçekleşti 
rilecek. Özelleştirme 
işlemleri tamam
lanıncaya kadar her 
türlü bakım, onarım, 
işletim gibi işler 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan yürütülecek.

AMELİYATLI HASTAYA 
BAKACAK HASTA BAKICI 

ARANIYOR 
GSNI: (0.536) 877 37 58

ELEMAN ARANIYOR SATILIK DEVRE MÜLK
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAYŞOFORve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

EMELİM 
16-30 MAYIS TARİHLERİ ARASI 

DEVRE MÜLK SATILIKTIR 
GSM: 0 533 340 41 41

■MMIU
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÛCRETSİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel :5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerindeki 

firmamızın satış mağazasında 
çalışmak üzere lise mezunu 

30 yaşını geçmemiş 
BAYAN ELEMAN 

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi 

hudurmaz@hotmail.com 
adresine mail atmanız rica olunur. 

NAMLI ZEYTİNLERİ
Müracaat T el: 

0.535 354 19 95

KİRALIK ARAÇ
GÜNLÜK veya AYLIK 

ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİOZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.539491 89 60

mailto:hudurmaz@hotmail.com
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Köyler arası Gençlik Futbol Turnuvası düzenlendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
Teşkilatı tarafından 
köyler arası Gençlik 
Futbol Turnuvası 
düzenlendi.
Geçtiğimiz yaz 
aylarında Kumla 
Belde Teşkilatı ile 
ortaklaşa birincisi 

düzenlenen halı 
saha Futbol 
Turnuvası’na 8 
köy takımı katılıyor. 
Yarın Olimpik halı 
sahada saat 18.00 
de Engürücük ile 
Kurtul gençlik 
takımlarının karşı 
karşıya geleceği 
turnuva hakkında 

bilgi veren AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, "Gençliğimize 
sahip çıkmak ve 
gençliğimizi kötü 
alışkanlıklardan 
kurtarmak için 
spora ve sosyal 
etkinliklere büyük 
önem veriyoruz" 
dedi.

Kültürel ve sosyal 
sportif faaliyetlere 
her kesimin önem 
vermesi gerektiğini 
hatırlatan Şahin, 
düzenledikleri 
turnuvada amacın 
köy gençliğini 
bir araya getirip, 
tanıştırıp, 
kaynaştırarak 

dostlukları pekiştirip 
yetenekli gençleri 
tanıtmak olduğunu 
söyledi.
Bugün başlayacak 
olan köyler arası 
Gençlik Futbol 
Turnuvası her 
hafta Cumartesi ve 
Pazar günleri saat 
18.00-19.00 ve

19.00-20.00 saatleri 
arasında yapılacak. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, ilçe teşkilatı 
olarak turnuvanın 
dostluk ve kardeşlik 
içinde geçmesini 
temenni ederken 
katılan takımlara da 
başarılar diledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet
İlköğretim Okulunun 
sponsorluğunda 
düzenlenen 
23 Nisan Sevgi 
ve Barış Kupası 
turnuvasında 

birinciliği finalde 
Ali Kütahya'yı 1-0 
yenen Namık Kemal 
İlköğretim Okulu aldı. 
10 takımın katılımıyla 
Olimpik Halı 
Sahada start alan 
turnuvada finale 
kalan 4 takım 

kozlarını ilçe 
stadında paylaştı. 
İlköğretim 4 ve 
5 sınıf öğrencilerinin 
katıldığı turnuvada 
dün Lale Kemal 
Kılıç ile 11 Eylül 
takımları üçüncülük 
için sahaya çıktı.

Fatih ve Volkan'ın 
ikişer gol attığı
Lale Kemal Kılıç 

11 Eylül'ü 4-1 yendi. 
11 Eylül’ün tek 
sayısını ise 
Melih kaydetti. 
Günün finalinde ise 
Namık Kemal

İlköğretim ile Ali 
Kütahya İlköğretim 
takımları karşı 
karşıya geldi.
Çekişme içinde 
geçen maçın son 
dakikalarında Mert'in 
attığı golle 1-0 öne 
geçen Serpil Aka'nın 

takımı Namık Kemal 
maçı bu skorla 
kazanırken 11 Eylü 
takımı ikinci, Namık 
Kemal'de turnuvanın 
birincisi oldu. 
Takımlara kupaları 
23 Nisan törenlerinde 
verilecek.

İMlıişarellif lıllml salıasıııaiıı w
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
MAVİ GÖZLÜ DEV
NİNJA KAPLUMBAĞALARI

TUTKU SİNEMASI

Seanslar
14.00 ■ 16.30 • 20.30
12.00 ■ 14.00 • 16.15 • 20.30
(Rezervasyon Tel: 513 33 21)

ROCKY BALBOA SEANSLAR 12.00 • 14.00 • 16.00 • 18.00 • 20.30 (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

Turkcell Süper 
Lig'de top 
koşturan, başta 
dört büyükler olmak 
üzere tüm futbol 
takımları, sezon 
bitmeden 1 hafta 
Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) 
tarafından hazırlanan 
"Akıllı İşaretler

Çocukları Düşünür" 
yazılı pankartla 
sahaya çıkacak. 
RTÜK Başkanı 
Zahid Akman, 
akıllı işaretler 
konusuna büyük 
önem verdiklerini ve 
toplumda bu konuda 
duyarlılık yaratıl
masını amaçladık
larını söyledi.

■■
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Günlük tuz alımı azaltılmalı Sigaradan 10 milyon kişi risk altında
Harvard Tıp 
Akademisinden 
araştırmacılar, aşırı 
tuz tüketiminin 
sağlığa zararları 
konusunda yeni bul
gular elde ettiklerini 
açıkladı.
İngiliz Tıp Dergisinde 
yayımlanan bir 
araştırmaya göre, 
günlük tuz aliminin 
azaltılması kalp 
hastalıkları ve felç 
riskini dörtte bir 
oranında düşürüyor. 
Tuz tüketmeyi azalt
manın, tansiyonu 
düşürdüğü uzun 
zamandır bilinen bir 
olgu; ancak kalp krizi 
ya da inme gibi kalp 
hastalıklarında nasıl 
bir etkisi olduğuna 
ilişkin fazla bir kanıt 
bulunmuyordu.

Grip, kalp krizinin tetikleyicisi

Harvard’da bu konu 
üzerinde çalışan ekip 
yüksek tansiyonu 
olan 3 bin kişinin . 
katıldığı bir deney 
gerçekleştirdi 
Deneklerden bir 
bölümünün günlük 
tuz alımı, 10 
gramdan 7 grama 
düşürüldü, diğer 
grubun ise 
değiştirilmedi.
Araştırma sonucunda 
aldığı günlük tuz mik
tarı azaltılan katılım
cıların 20 yıllık bir 
dönem içinde kalp 
hastalığı geçirme 
riskinin yüzde 25 
oranında azaldığı 
gözlendi. Deneklerin 
kalp hastalıklarından 
ölme riski de beşte 
bir oranında düştü. 
ABD ve İngiltere gibi 

kalkınmış ülkelerde 
bir yetişkinin tüket
tiği günlük tuz mik
tarı yaklaşık 10 gram. 
Bunun büyük 
bölümü, tüketicilerin 
marketlerden aldık
ları işlenmiş gıda ve 
ekmekten sağlanıyor. 
Birçok uzman, gün
lük tuz tüketiminin 3 
gramı aşmaması 
gerektiğini belirtiyor. 
Uzmanlara göre, tuz 
kullanmayı azalt
manın yolu, ham
burger gibi abur 
cubur yiyeceklerden 
uzak durmak, gıdalar 
üzerinde gıdanın 
içerdiği malzemelere 
ilişkin tabloları 
kontrol etmek ve • 
yeteri kadar sebze ve 
meyve tüketmekten 
geçiyor.

Gelişmiş ülkeler 
2020'li yıllarda sigara 
içme oranını sıfıra 
düşürmeye 
çalışırken, Türkiye’de 
sigara kullananların 
sayısı her geçen gün 
artıyor. Özellikle de 
ülkemizde sigara 
başlama yaşının git
tikçe düşmesi, zarar
ların daha da yıkıcı 
boyuta ulaşmasına 
neden oluyor 
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan Eğe 
Üniversitesi Sağlık 
Kültür Spor Daire 
Başkanlığı hekim
lerinden Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Canan Gündüz 
Telli, 2025 yılına 
kadar 7 milyonu 
gelişmekte olan 
ülkelerden, 3 milyonu 
da gelişmiş ülkeler
den olmak üzere yak
laşık 10 milyon 
kişinin sigaradan 
hayatını kaybetme

tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğunu 
söyledi. Avrupa, 
ülkeleriyle aramızda 
büyük bir uçurum 
olduğuna dikkat 
çeken Telli, sigara 
pazarlayan dev fir
maların az gelişmiş 
Asya ülkeleri ile 
kadın ve çocukları 
hedef aldığını belirtti. 
Dr. Telli, sigaraya 
başlamada risk oluş

turan faktörleri ise 
şöyle sıraladı:
”10-18 yaş aralığında 
bulunan erkekler, 
sigara içen arkadaş 
grubu üyeleri, eğitim 
düzeyinin düşük 
olması, heyecanı sev
enler, risk almayı 
seven insan grupları, 
sigara içmeyi dene
mek, sosyal bir artı 
katacağını düşünerek 
özenmek.”

Gribin, ölümle 
sonuçlanan kalp 
krizinin tetikleyicisi 
olabileceği bildirildi. 
Eurupean Heart

> Journal'da yayın 
lanan araştırmaya 
göre mevsimsel grip 
vırusu kalp hastalık
larını artırabiliyor ve 
grip mevsiminde 
kalpten ölümlerde 
artış görülüyor. 
Araştırma başkanı 
Texas-Houston 
Üniversitesi öğretim 

üyesi Dr. Muhammed 
Mecid, her yıl insan
ların yüzde 10 ila 
20'sinin gribe yaka
landığını belirterek, 
koroner kalp 
hastalıkları riski olan
ların aşı yaptır
masının iyi olacağını 
söyledi.
Mecid ile St. Peters 
burg'daki Grip 
Araştırma Enstitü 
sünden meslek
taşları, St. Petersb 
urğ'da 1993-2000 yıl

lan arasında kalpten 
ölen insanların otop
si raporlarını incele
di. Araştırma kap
samındaki 11 bin 892 
kişinin kalp krizin

den, 23 bin kışının de 
kronik kalp hastalık
larından olduğu, kalp 
krizinden ölümlerin 
grip sezonunda üçte 
bir oranında, kronik 
kalp hastalığından 
ölüm riskinin de 
önda bir oranında 
arttığı saptandı.

Kansızlık hastalık habercisi
Samsun Devlet Hâsta 
nesi İç Hastalıkları ve 
Kan hastalıkları 
(Hematoloji) Uzmanı 
Doç. Dr. İrfan Kuku, 
kansız kişilerde 
çabuk sinirlenme ve 
fiziksel fonksiyonlar
da etkilenmenin 

ortaya çıktığını söyle
di.Bir insanın kanda
ki hemoglobin mik
tarının cinsiyetine ve 
yaşına göre normal 
olarak kabul edilen 
değerlerin altına 
inmesine anemi (kan
sızlık) denildiğini 

belirten Doç. Dr. İrfan i 
Kuku, erişkin bir 
erkekte hemoglobin , 
miktarının 14 g/dl, 
kadında ise 12 
g/dl'nin altında 
olması kansızlık 
olarak kabul edildiği
ni ifade etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları . 513 13 08 
Liman Baş. 513 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

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

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

■
OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
r •'

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 51 3 35 71

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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 517 33 94

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 5131425

NÖBETÇİ ECZANE2I Nisan 2007 Cumartesi ÇAMLICA ECZANESİ 22 Nisan 2007 Pazar ÖZER ECZANESİ
Gemlik Körfez

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2729

FİYATI : 0.25 YTL, (KDV Dahil) ' 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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İstanbul’daki Gemlikliler buluştu
—
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GEMLİK ÜNİVERSİTE YAPTIRMA
YAŞATMA VE KORUMA 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN 
KONGRE İLANI

Derneğimizin “Olağan Birinci Kongresi” 
13 Mayıs 2007 Pazar günü saat 10.30'da 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası lokalinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 
Mayıs 2007 Pazar günü çoğunluk aranmak
sızın aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
Dernek Başkanı
I. Hakkı Çakır

|& rc İS

&

Gemlik kökenli 
bir grup İstanbullu 
yıllar sonra 
biraraya gelmenin 
mutluluğunu 
yaşadılar.
Geçtiğimiz günlerde 
İstanbul’da
yaşayan Gemliklilerin 
aralarında kurdukları 
telefon zinciri.
ile 63 Gemlikli 
eşleri've çocuktan 
ile birlikte Yeşilyurt

Spor Kulübü 
Restaurantta 
biraraya gelerek, 
hasret giderdiler. 
Çok duygulu anların 
yaşandığı gecede, 
uzun yıllardan 
beri birbirlerini 
göremeyen ancak 
Gemlik’te yaşayan 
Gemlikliler 
karşılaşınca 
gözyaşlarını 
tutamadılar.

Geceniqjen yaşlı 
Gemliklisi, Gemlik. 
Ortaokuftınunîr/ 
unutulmaz tarih j 
Öğretmeni Rafet 
Ökter geceye 
katılantarın büyük 
çoğunluğunun 
kendi öğrencisi <■ 
olduğunu söyleyerek, 
duygulu anlar yaşadı. 
ÜÇ KİŞİ İLB, , 
BAŞLADI J* A
Gemliklileri W

biraraya getirme 
düşüncesi önce 
3 ailenin biraraya 
gelerek yemek 
yemesi ile başladı. 
Sonra bu şayi , 
30 ve daha sonra 
63’e yükseldi., 
İstanbul’da 
yaşayan 
Gemlikliler bir 
sonraki toplantıyı 
Ekim ayında 
Gemlik’te yapacak.

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan teşkili
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporunun okunması, 

görüşülmesi, oylanması, ibrası
5- Hesap raporunun okunması, 

görüşülmesi, oylanması, ibrası
6- Tahmini bütçenin görüşülüp oylan

ması
7- 7 kişilik asil ve yedek Yönetim Kurulu 

üye seçimi
8- 3 kişilik asil ve yedek üye Denetçi 

seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

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

| ‘Çgmlİk Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın |

http://www.elkoyun.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Ulusal Egemenlik Bayramı kutlanıyor 
''f Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 87. yıldönümü bugün bütün yurt, dış temsilciliklerimiz ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlanıyor. Saat O9.oo da Atatürk Anıtı’na çelenk konmasının ardından ve saygı 
duruşunda bulunulacak. Daha sonra İstiklal Marşı ile bayrağımız göndere çekilecek. Atatürk Anıtı önünde yapılan 
törenden sonra, Atatürk Statında 23 Nisan Çocuk Bayramı programı uygulanacak. Protokol, saat 10.oo da Statta 
halkın ve öğrencilerin bayramını kutlayacak. Günün önemini belirten konuşmaların yapılmasından sonra şiirler 
okunacak. Egemenlik Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere armağanları veri 
leçek. Daha sonra geçit töreni düzenlenecek. Çocukların yapacağı gösterilerden sonra tören sona erecek.

GEM Lİ K’I N İLK GÜNLÜK Sİ YASİ G AZETESİ
23 Nisan 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info « gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

KÖRFEZ AV
BALIKÇILIK MALZEMELERİ
TOPTAN & PERAKENDE
KARA AVCILIĞI-MALZEMELERİ
VE TABANCA MERMİSİ
(RUHSATLI) SATIŞLARIYLA
HİZMETİNİZE AÇILDI
Biilenf .ve .Mİimıın Dursun
Semerciler Yokuşu 19/A GEMLİK 
Tel : 512 21 33 Fax : 514.11 48

Gemlik Ziraat Odası seçimleri dün Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi salonunda üçüncü kez yapıldı.

Ziraat Odası seçimlerini Ali Çelik kazandı
GüneBakı

* Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Ulusal. Egemenlik
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 87. 

yıldönümünü kutluyoruz.
Atatürk, 23 Nisan 1920'de Ankara da topladığı 

Büyük Millet Meclisi'ni açarak OsmanlI İmpara- 
torluğu'nun yerine yeni bir devlet kurduğunu tüm 
dünyaya duyurdu.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan* 
Sevr Antlaşması ardından. Anadolu toprakların
da başlatılan kurtuluş mücadelesi, Samsun da 
başlayıp. Sivas ve Erzurum Kongreleri'nden 
sonra Ankara da TBMM açılmasıyla son buldu;

23 Nisan 1920 Türkiye Cumhriyeti Devleti’nin 
kuruluşunun başlangıcıdır.

Kurtuluşu başarıyla sağlayan Türk ulusu, 
bağımsızlığını, kurduğu yeni devlet ile dünyaya 
kabul ettirdi.

Egemenliğin 600 yıldır padişahın elinde 
olduğu mutlakiyet yıkılarak yerine, halk egemen 
liğine dayanan Laik Cumhuriyet devleti kuruldu; 
Atatürk’ün sağlığında. başlattığı devrimler, Tür 
kiye Cumhuriyeti Devletinin yolu, çağdaşlık ve 
bilme dayandırıldı. Cumhuriyetinin en önemli 
özelliği ise laiklik ve demokrasi oldu.

Dünya’da laik olan tek İslam ülkesi 
•Türkiye’dir.

Oysa, geliştiremediğimiz bir demokrasimiz 
var. Siyasi parti liderlerinin egemenliğine 
dayanan bu demokrasi sonucu, halk, TBMM de 
gerçek olarak temsil edilemiyor.

Demokratik olmayan seçim sistemi ile yapılan 
genel seçimlerde, genel oyların yüzde 26’sını 
alan AKP, meclisin yüzde 65'ni elinde bulun
duruyor..

Böylesi bir ortamda egemenlik bayramını kut
luyoruz. Böyle bir sistemde egemenlik halkta 
denebilir mi?

Demokrasi halk çoğunluğunun temsilidir.

w Gemlik Ziraat Odası 
başkanlığı seçimleri a\m 
nihayet kesinleşti. Bir kez 
ertelenen ve daha sonra da 
yapılan itiraz sonucu İlçe 
Seçim Kurulu tarafından 
iptal edilen seçimler dün 
üçüncü kez yapıldı.
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
seçimlerde 39 kurucu üye 
oy kullandı. İki liste ile 
gidilen seçimlerde Ali 
Çelik 24 oy, diğer aday 
Cemil Gündüz 15 oy aldı.

1 de

Giizelyalı Hızlı Feribot İskelesThizmete açıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Güzelyah'da yapılan hızlı 
feribot iskelesi Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından hizmete 
açıldı. Açılışta konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin, hedeflerinin 
Bursa'nın sadece 
mazi siy le değil, bugünü 
ve geleceği ile de 
övünülecek bir şehir 
haline getirmek olduğunu 
söyledi; Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
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Buluşma
A ..... |

ÇETİNKAYA

Ulusal Egemenlik....
"Hiç şüphe yok, devletimizin ebedi müddet yaşaması için, 

memleketimizin kuvvetlenmesi için, milletimizin refah ve mut
luluğu için hayatımız, namusumuz, şerefimiz, geleceğimiz için 
ve bütün kutsal kavramlarımız ve nihayet her şeyimiz için 
mutlaka en kıskanç histerimizle, bütün uyanıklığımızla ve 
bütün kuvvetimizle millî egemenliğimizi muhafaza ve müdafaa 
edeceğiz. 1923" Mustafa Kemal Atatürk

Yarın 23 Nisan..
Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı..
Bayramlar insana coşku veriyor..
Heyecanlandırıyor..
Umutlandırıyor..
23 Nisan
19 Mayıs
30 Ağustos
29*Ekim ♦
Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun ana kavşakları.. 

Atatürk, İnönü ve silah arkadaşlarının çıktıkları bağımsızlık 
yolunda ulaştıkları sonuçların belgelendiği günler..

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının üzerinde önemle ve titiz
likle durması ve koruması gereken aydınlık tarihler..

türkiye bugün kaygı verici günler yaşıyor.
Bağımsızlığını korumanın sınavını veriyor..
Dışta ABD'nin, AB'nin, IMF'nin, Dünya Bankası'nın dayat

macı politikaları, içeride bölücü eşkiyanın ve gerici bezir
ganın kendine dönük emelleri, işbirlikçiler, dış destekçiler hep 

| birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak istiyorlar.
Devlet yönetiminden eğitime, ekonomiden kadın haklarına, 

| sanat ve felsefeden giyim-kuşama varıncaya değin her alanda 
i laiklik ilkesi baltalanıyor, ulusumuzu uyuşturup kötürüm kıl- 
| mak üzere, demokrasi düşmanı, ortaçağ artığı, karanlık, 

mikrop yuvası tarikatlar kamu kaynaklarıyla özellikle destek
lenip semirtiliyor..

Onun için;
Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı bugün dünden daha çok ülke

sine, ulusuna, değerlerine sahip çıkmak zorunda..
Çünkü halk egemenliği ciddi bir tehlike altında.
Nedenleri çok..
Sorgulamak gerek..
Sorgularken de Ulu önderin sözlerinden ilham almak 

gerek..
Çünkü O'nun sözleri, dün olduğu gibi bugün de geleceğe 

. ışık tutuyor..
"Bir millet, varlığı ve hukuku için bütün kuvvetiyle, bütün 

fikri ve maddî güçleriyle alâkadar olmazsa, bir millet kendi 
kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını temin etmezse 
şunun, bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Millî hayatımız, 
tarihimiz ve son devirde idare tarzımız, buna pek güzel 
dĞlildir. Bu sebeple teşkilâtımızda millî güçlerin etken ve millî 

j iradenin hâkim olması esası kabul edilmiştir. Bugün bütün 
| cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar: Millî eğeınen- 
I lik... 1920"

"Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri millî hâkimiyettir. 
Milletin kayıtsız ve şartsız hâkimiyetidir. 1923"

"Arkadaşlar! Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran 
Türkiye halkında tacidar yoktur, diktatör yoktur! Tâcidar yok
tur ve olmayacaktır. Çünkü olamaz. 1923"

"Bir millet, varlığı ve hukuku için bütün kuvvetiyle, bütün 
fikri ve maddî güçleriyle alâkadar olmazsa, bir millet kendi 
kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını temin etmezse 
şunun, bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Millî hayatımız, 
tarihimiz ve son devirde idare tarzımız, buna pek güzel 
delildir. Bu sebeple teşkilâtımızda millî güçlerin etken ve millî 
iradenin hâkim olması esası kabul edilmiştir. Bugün bütün 
cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar: Millî egemen
lik... 1920"

"Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden 
değil bütün millet fertlerinin arzularının, emellerinin 
bileşkesinden ibarettir. 1923"

"Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve 
adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve 
aYıcak tam ve kat'î mânasiyle millî egemenliğin kurulmuş 
bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, 
adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir. 
Toplumumuzda, devletimizde hürriyet sonsuzdur. Ancak onun 
hududu, onu sonsuz yapan esasın korunmasıyla mevcut ve 
çevrilidir.1923" ı

"Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması 
Eylem Planı" konulu yarışmaya 7 lise katıldı 

CBAL bilgi yarışmasında birinci oh

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Milli Eğitim 
Bakanlığının "Eğitim 
Ortamlarında Şiddetin 
Önlenmesi ve 
Azaltılması Eylem 
Planı" çerçevesinde, 
İlçe Milli Eğitim, 
Müdürlüğü talimatları 
doğrultusunda 
Gemlik Lisesi tarafın- 
dan hazırlanan Orta 
Dereceli Okullar arası 
bilgi yarışması Kültür 
Merkezinde yapıldı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Ali Kemal 
Cura ve Hüseyin Zan, 
okul müdürleri, 
öğretmen, öğrenci ve 
velilerin hazır bulun
duğu yarışmaya 
yedi lise katıldı.
Yarışma öncesi 
konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü , 
Mehmet Ercümen. 
yarışmacılara 
seslenerek, "Dünya 
tuvali çok geniş, 
herkes resmini çizsin 
ama kimse kimsenin 
resmini çizmesin. 
Bu doğrultuda 
hareket ediyoruz.

Bu yarışmadan başarı 
ve hoşgörünün çık
masını diliyorum" dedi 
Yarışma sonucunda 
Celal Bayar
Anadolu Lisesi 16 
puanla birinci, 
Gemlik Lisesi 14

puanla ikinci, 
İmam Hatip Lisesi 
13 puanla üçüncü oldu. 
Yarışmanın sonunda 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından öğrencilere 
sertifika verildi.

Hızlı tren bugün deneme sürüşüne başlıyor
Ankara-İstanbul hızlı ■ 
tren hattının ilk etabı 
olan Eskişehir-Ankara 
etabı bugün deneme 
sürüşlerine açılıyor. 
Hat, taşımacılığa 
açılmadan önce 4 ay 
denenecek.
Yıl sonunda taşı
macılığa açılması 
planlanan hat ile 
Ankara-Eskişehir 
arası bir saate inecek. 
Sözleşmesi 2000 yılın-, 
da yapılan Ankara- 
İstanbul hızlı tren 
hattının, ilk etabı olan 
Ankara-Eskişehir hattı 
tamamlandı*. Deneme 
sürüşüne yarın 
başlanacak olan.hat,

4 ay boyunca kontrol 
ve test sürüşüne tabi 
tutulacak. Yıl sonunda 
yolcu taşımacılığına 
açılması planlanan hat
tın devreye girmesiyle 
birlikte 206 kilometrelik 
Ankara-Eskişehir arası 
bir saate düşecek. 
SAATTE 250 KM 
Deneme seferlerinde 
kullanılacak sistem için 
İtalya RFI-MER MEC 
firmasıyla sözleşme 
imzalanmıştı. Dört 
aylığına kiralanan 
vagonlar saate 250 
kilometreye çıkarak 
hattın güvenirliliğini 
test edecek. Yıl 
sonunda yolcu taşı-

macılığına başlayacak 
olan hatta kullanılmak 
üzere 12 adet hızlı tren 
seti alımı için İspanyol 
CAF firmasıyla 
sözleşme imzalanmıştı. 
419 yolcu kapasiteli 
bir set, 6 vagondan 
oluşuyor. Yolcu güven
liği ve konforu açısın
dan her türlü donanıma 
sahip olan hızlı tren 
setlerinde, klima, 
video, TV ve müzik 
yayın sistemi, engellil
er için donanım, kapalı 
devre görüntü kayıt 
sistemi, bilgisayar 
kontrollü diagnostik 
araç kontrol ve takip 
sistemi bulunuyor.
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Gemlik Ziraat Odası seçimleri dün Esnaf Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi’nde üçüncü kez yapıldı. YazıYORUM

Ziraat Odası seçimlerini
Ali Çelik kazandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir kez ertelenen 
bir kez de itiraz 
sonucu İlçe Seçim 
Kurulu tarafından 
iptal edilen 
Gemlik Ziraat 
Odası seçimleri 
dün nihayet 
kesinleşti. 
Esnaf Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
seçime eski Başkan 
Ali Çelik ile rakibi 
Cemil Gündüz aday 
olarak girdiler. 
Divan Başkanlığını 
Orhangazi Ziraat 
Odası Başkanı 
Cevdet Altun'un 
yaptığı seçimlerde 
katipliklere 
Fuat Sarı ile Mehmet 
Bayrak getirildi. 
Ziraat Odası'nın 
39 kurucu üyesinin 
katılarak oy 
kullandığı seçimde 
Ali Çelik 24 alırken, 
rakibi Cemil Gündüz 
15 oy aldı. 
Ziraat Odası 
Başkanlığına 
yeniden, seçilen

Bursa’da trafik 
kazası: 4 yaralı
Bursa'da, hamama 
talaş götürürken 
lastiği patlayan 
kamyonetin 
yan yatması 
sonucu meydana 
gelen kazada 
4 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
İzmir Yolu Acemler 
Kavşağı'nda mey
dana gelen kazada, 
Çalı köyünden 
Bursa'daki bir 
hamama talaş 
götüren Kamil 
Baş idaresindeki 
16 L 7415 plakalı 
kamyonetin 
Acemler Kavşağı'na 
geldiği sırada arka 
lastiği patladı.
Talaş yüklü kamyo
net kontrolden 
çıkarak devrildi.

Yan yatan 
kamyonetin 
kasasındaki 
Sadettin Ceren (24) 
ve Nuri Ceren (15), 
talaş çuvallarıyla 
birlikte yola 
fırlayıp yaralandı. 
Kamyonette 
bulunan sürücü 
Kamil Baş ile 
yanında bulunan 
Selahattin Ceren 
(50) hafif yaralandı. 
Talaşa bulanmış 
yaralı şahıslara 
polis su döküp 
müdahale etti. 
Olay yerine gelen 
112 ambulansıyla 
yaralılar Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Polis kazayla alakalı 
soruşturma başlattı.

Ali Çelik'in 
listesinde 
yapılan yönetim 
kuruluna 
Ali Çelik, Haşan 
Parlak, Ayhan 
Başaran, Önder 
Arıdil, Davut 
Bilgiç, Ali Kadir 
Sezer seçilirken, 
İdris Kurt Meclis 
Başkanlığına, 
Tülin Yenice'de 
Meclis Başkan 
Vekilliğine 
seçildi.

Yaşlı kadın 
çöplükte ölü 

bulundu
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde yaşlı bir 
kadın, çöplük alanın
da ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, 
Alanyurt beldesi 
Üçevler mevkiinde 
oturduğu ve geçimini 
çöplüklerden 
topladığı malzemeleri 
satarak temin ettiği 
öğrenilen Kamile Eğli 
(66) isimli kadın, 
dün saat 11.00 
sıralarında Alanyurt 
çöplük alanında ölü 
bulundu. Yaşlı 
kadının cesedini, 
çöpleri yayma işini 
yapan kepçe 
operatörü fark etti. 
Egli'nin cesedini 

| bulan operatör, duru

mu jandarmaya 
bildirdi. Olay yerinde 
yapılan araştırmada, 
yaşlı kadının 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde faaliyet 
gösteren bir firmaya 
ait çöplük alanında 
öldüğü ve buradaki 
çöplerin Alanyurt 
çöplüğüne nakledil 
mesi sırasında cese 
din fark edilemediği 
üzerinde duruluyor. 
Yaşlı kadının kesin 
ölüm nedeninin 
tespiti için cesedinin 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
gönderildiği, 
diayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi.

İl jk ■■ D'ş Hekimi
z Özcan VURAL

ozcan'/ural'1933@hotmail.com
—i www.milliyet/blog/özcan vural

Mortgage (1)
MORTGAGE yasasının böyle üzerinde 

tartışılmadan alel acele geçirilmesi gerçekten 
çok yazık oldu, çünkü bu yasanın kanaatimce 
en az vatandaşa (o da orta direk veya yoksul 
kesime değil) faydası olacaktır.

Diyelim ki bir orta direk diye tabir edilen 
vatandaşın 20 milyarı var, ev 120 milyar ve 
kalan 100 milyar için mortgage almak istiyor, 
banka bu 20 milyarı vatandaştan ön ödeme 
olarak alacak, sonra toplam parayı satıcıya 
ödeyerek bu evi vatandaş namına ama banka 
ismine satın alacaktır, ama banka bunu 
almadan evvel önce evi aşağıdaki ekstra 
külfet gerektiren aşamalardan geçirerek ken
dini garantiye alacaktır.

1. Eksper incelemesi, Eğer eksperin 
raporuna göre etmezse, banka bu evi almak
tan vazgeçebilecek ve vatandaşa ‘başka bir 
ev bul, bu ev bizim kriterimize göre uygun 
değil’ diyebilecek.)

2. Eksper incelemesinde uygun bulunduğu 
takdirde banka bu başvuruyu bir avukata 
verip bankayı garantiye alacak sayfalarca 
maddenin olduğu, ve vatandaşın hiç bir 
zaman okuyamayacağı, veya okusa da anla
mayacağı bir deste kağıt halinde hazırlata- 1 
cak.

I 3. Bu aşamadan sonra evi değerinin çok I 
üstünde bir değere sigortalatacak çünkü 
(yine banka kendini garantiye almak ve doğa
bilecek her hangi bir zararda banka sigorta 
şirketi ile bir sorun yaşamak istemediğinden 
sigorta şirketi de ona üzerinde gerekli gerek
siz her şeyin bulunduğu gereksiz şişirilmiş 
bir sigorta satacaktır ki o da kar etsin.

Hem nasıl olsa bu fahiş sigorta ücreti 
Mortgage ücretine eklenmekte ve vatandaş 
bir de sigorta şirketleri tarafından banka 
aracılığıyla soyulmaktadır.)

Vatandaş bunun farkına ne yazık ki varama
makta çünkü banka bu parayı vatandaştan 
istememekte büyük bir ustalıkla bunu aylık 
faize eklemekte, sigorta ücretini bile faiz 
lendirmektedir).

4. En son olarak da banka bunu en az 20- 
30 yıla yayarak kendinin en karlı durumda 
olması için başvuru sahibine önce (örneğin 
30 yıllık mortgage ta ilk 15 yıl) faizleri ödete
cek durumda ayarlanmış bir sözleşme ile 
tescil ettirecektir.

Yani borcumu erken kapatayım derseniz, 
öyle yağma yok, hem bankaya erken kapatma 
cezası % 2 ödeyeceksiniz, hem de bir de 
üstüne diyelim ki 2 yıldır ödediğiniz aylık 
vadeleri kaybedeceksiniz çünkü onları 
sadece faiz olarak kabul edecektir. (Örnek 
vermek gerekirse, evin değeri 120 milyar ise 
2 yıl ödemiş olmasına rağmen, vatandaş 
bankaya 120 milyar ve üstüne bir de ek olarak 
% 2 ödeyecek demektir, o ana kadar ödemiş 
olan 2 yıllık ödemeler ise tamamen banka karı 
olarak bankayı daha da zenginleştirmiş ola
caktır.) Gitti ödediğin paralar...

Şimdi ise asıl can alıcı noktaya geçmek 
istiyorum.

Bu konunun ismi 'parayla dövme'... uygu
layacak. Diyelim beklenmedik bir olay oldu ve 
Allah korusun, aylık ödemenizi bir gün gecik
tirdiniz, 1 ay geciktirdiniz her insanın başına 
gelebilecek bir durum değil mi?

Ama banka hiç bir zaman böyle düşünmez 
ve karlılık esastır.

Banka sizden çok acımasız gecikme ücret
leri ve faizleri talep edecek ve zaten zor 
durumda bulunan siz bunu hiç ödeyemeye
cek halde bırakılacaksınız, banka ise bu işten 
hiç zarar görmeyecek ve aksine çok karlı 
çıkacaktır, çünkü bu durumda bankanın sizi 
polis zoruyla, diyelim 8 yıldan bugüne kadar 
her ay düzenli ödeme yaptığınız yerden çıkar
ması ve bu evi haraç mezat sizin çıkarınız hiç 
bir şekilde gözetilmeden ve bankanın kendi 
borcu kadar bir ücrete satması) demektir.

mailto:1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Özel Aykent İlköğretim Okulu öğrencilerinin düzenlediği İngilizce Gecesi velilerden büyük ilgi gördü.

Kültür Merkezi’nde izdiham yaşandı
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrencileri 
ile öğretmenleri 
Azize Gürsoy, 
Joanna Peker, 
Oytun Akıncı, 
Murat Onat tarafın
dan düzenlenen 
“İngilizce Gecesi” 
büyük ilgi gördü. 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
önceki gece 
düzenlenen geceye 
öğrenci velileri 
adeta akın etti.
Velilerin ilgisi sonu
cu izdiham yaşandı. 
Okul öğrencilerinin 
resim sergisinin de

I açıldığı gecede, 
Salon girişinde 
öğrencilerin bir yıl 
içinde yaptığı resim
lerden bir bölümü 
izlenime sunuldu. 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle

iki ülke çocuklarının 
kardeşliği kutlandı.

gecede havaya 
balonlar uçurularak

11»»İİMİii

ilçemize gelen ve 
Aykentli öğrenciler 
tarafından evlerinde 
konuk edilen 
Polonyah öğrenci
lerin sunduğu 
folklor gösterisiyle 
başlayan gecede, 
okul öğrencileri 

İngilizce tekerleme 
ler, “Poliana” adlı 
çocuk oyunu, okul 
klasik müzik orkest 
rası, İngilizce 
şarkılar korusu, 
“Pamuk Prenses” 
oyununu sahnele 
diler.
Tamamı İngilizce 
konuşmalar ile yapı 
lan gece, velilerin 
büyük ilgisi ve 
beğenisiyle izlendi. 
Gecenin bitiminde 
Aykent ilköğretim 
Okulu öğrencileri ve 
PolonyalI öğrenciler 
birlikte dans ederek 
Çocuk Bayramını 
üç gün önceden 
kutladılar.

Birbirinden güzel 
şahnelerin yaşandığı

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

MjSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklalCaddesiBoraSol^No:3/BGEMÜKTel:(0.224)5139683Fax:5133595
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Güzelyalı Hızlı Feribot İskelesi hizmete açıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Güzelyalı'da yapılan 
hızlı feribot iskelesi 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından cumartesi 
günü hizmete açıldı. 
Güzelyalı'daki iskele 
ve terminal binasının 
açılışında konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, hede
flerinin Bursa'nın 
sadece mazisiyle 
değil, bugünü ve 
geleceği ile de 
övünülecek bir şehir 
haline getirmek 
olduğunu söyledi. 
Şahin, Türkiye ve 
Bursa'da büyük 
medeniyet ırmağının 
yatağını bulduğunu, 
gerçekleştirilen 
hizmet ve yatırımlarla 
bu ırmağın akmaya 
devam edeceğini vur
guladı. Hızlı feribot 
seferlerinin gerçek
leştirme sözünü 
seçimlerden önce 
verdiğini hatırlatan 
Şahin, "Seçildikten

I 3 ay sonra Başbakanı 
miza giderek, proje 
mizi anlattım ve en 
büyük desteği ondan 
alarak, yola çıktım. 
Gemileri ise ağabe 
yim İstanbul Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
mızdan almasını iste
dim. Başkanımız 
gemilerin 110 milyon 
dolar olduğunu söyle 
diğimde, 'siz Barba 
ros Hayrettin 
Paşa'nın torunusu 
nuz. Gemileri almak 
size yakışır' dediğim 
de kabul etti ve bu 
dünyanın en büyük 
ikinci yolcu feribo-

tunu deniz ulaşımına 
kazandırdı. Ben Baş 
bakanımız başta 
olmak üzere Ulaştır 
ma Bakanımıza ve 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza 
Bursa halkı adına şük 
ranlarımızı sunuyo
rum" dedi.
İDO'nun yıllık deniz 
ulaşımı yolcu sayısı 
242 milyona ulaştı 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ise, 
İstanbul olarak 
sadece kentin değil, 
Marmara Bölgesi'ni 
esasa olarak sorun
lara çözüm ürettikleri
ni ifade ederek, 
Bursa-İstanbul 
arasındaki mesafeyi 1 
saat 15 dakikaya indi
recek olan Osman 
Gazi Feribotu'ndan 
sonra Orhan Gazi'nin 
de temmuz ayına 
kadar seferlere 
başlayacağını anlattı. 
Şahin ve Topbaştan 
sonra kürsüye çıkan 
Erdoğan, ülkenin 
huzur ve istikrarını 
zedelemek için ortaya 

konan bütün gayret
lerin milletin çelikten 
iradesine çarparak, 
parçalanacağını 
söyledi.
Provokasyonlara 
gelmeyeceklerini ve 
tuzağa düşmeyecek
lerini ifade eden 
Erdoğan, artık 
Türkiye'nin ufkunun 
açıldığını, Türkiye'nin 
bahtının da açık oldu 
ğunu dile getirerek, 
bunun Türkiye'yi 
dünyanın zirvelerine 
taşıyacak olan tablo 
olduğunu vurguladı. 
Konuşmasında 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine de deği
nen Erdoğan, "Basit 
siyasi hesaplarla 
gündeme işgal 
etmenin, toplumu 
germenin kimseye 
yararı olmaz. Türkiye 
defalarca düştüğü ve 
on yıllarını zayi ettiği 
bu tuzaklara bir 
daha düşmemelidir. 
Herkes bu sorumlu
luk içinde olmalı, 
eleştirilerinde yapıcı 
ve seviyeli olmalıdır. 
Türkiye'nin rotasını

korumakta da en az 
bizim kadar hassas 
olmalıdır. İşte şu 
cumhurbaşkanlığı 
seçiminin yapılacağı 
dönemde de has
sasiyetimiz budur. Şu 
anda AK Parti iktidarı 
olarak, yönetim 
olarak adayımızı ve 
bu noktadaki has
sasiyetimiz koru
mamızın anlamı da 
budur. Eğer piyasalar 
birçok spekülatif 
söylentiler karşısında 
etkilenmiyorsa, 
gücünü koruyorsa 

ekonomideki zeminin 
sağlam olmasın
dandır" şeklinde 
konuştu.
Bursa ile İstanbul'un 
hızlı feribotlarla 1 
saat 15 dakikaya 
ineceğine dikkati 
çeken Erdoğan, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
"İşte olay bu. Lafta 
değil özde icraat bu. 
Rüzgar ekenler fırtına 
biçmeye devam etsin
ler. Milletimiz güven 
ve istikrarın, 
demokrasi ve huzu

run tadını AK Parti 
iktidarı ile tatmıştır, 
buradan geriye gidiş 
olmayacaktır. Bizimle 
birlikte kaygıların, 
korkuların yerini 
umutlar aldı ve umut
lar bütün hayat alan
larına, bütün 
ekonomik sektörlere 
yansıdı. Piyasaların 
halini görüyorsunuz. 
Rekor üstüne rekorlar 
kırılıyor.
Şimdi 47 bine doğru 
tırmanıyoruz. Bunlar 
artmaya devam ede
cek. Milli gelir biz 
geldiğimizde 2600 
dolardı, şimdi 5500 
dolara ulaştı" 
Erdoğan'ın konuş
masının ardından 
Bursa Hızlı Feribot 
İskelesi ve Terminal 
Binası'nın kurdelesi 
alkışlarla kesildi. 
Erdoğan, açılış son
rasında da yoğun 
sevgi gösterileri altın
da Güzelyah'dan 
ayrılarak, Yıldırım 
Belediyesi'nin TOKİ 
işbirliği ile yaptığı 
toplu konutların 
anahtarlarını dağıttı.

Devlet yardımı alan 
firma sayısı 43 bini aştı Bursa'da doğalgaz yangım korkuttu

CNR Fuarcılık'a 
yönelik operasyon 
ile gündeme gelen 
ihracatta devlet 
yardımlarından, 
şimdiye kadar 43 
binin üzerinde fir
manın yararlandığı 
belirlendi.
Dış Ticaret 
Müsteşarlığı (DTM) 
yetkililerinden 
edindiği bilgiye göre, 
firmaların sayısal 
olarak en fazla 
yararlandıkları devlet 
yardım?, yurtdışı 
fuar desteği oldu. 
Firmaların Ar-Ge 
çalışmaları kap
samında 3 bin

175 proje için son 
5 yılda 423 milyon 
dolar destek verildi. 
1996 yılında 2 mily
on dolar olan destek 
miktarı, 2006 yılı 
sonunda yıllık bazda 
128,1 milyon dolara 
ulaştı.
Ar-Ge projesi sunan 
firmalardan yüzde 
82'sinin KOBİ 
olduğu belirtiliyor. 
Ancak sunulan 
projelerin maliyetleri 
açısından büyük 
firmalar ağır 
kazanıyor, KOBİ'ler 
destekleme tutarında 
yüzde 41 ’lik bir 
paya sahip.

Bursa'da bir 
binanın doğalgaz 
regülatöründe çıkan 
yangın, korku dolu 
anların yaşanmasına 
neden oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, yangın 
Cumartesi gecesi 
saat 01.00 sıralarında 
merkez Osmangazi 
ilçesi Gülbahçe 
Mahallesi'nde 
meydana geldi.
Demiryolu Caddesi 
üzerinde Ülkü 
Ocakları Osmangazi 
İlçe Başkanlığı'nın 

• ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

bulunduğu 
işhanının doğalgaz 
regülatöründe 
yangın çıktı. 
Kanlıceviz Sokak 
Tokay Işham'nın 
önünde çöplerin 
tutuşturulmasıyla 
başladığı ileri 
sürülen yangın, 
alevlerin regülatör 
kutusuna 
sıçramasıyla kısa 
sürede büyüdü. 
Doğalgaz kutusunda 
gaz sızıntısıyla 
birlikte alevler iş 
hanının girişini 

sardı. Bursagaz 
ekiplerinin kısa 
sürede olay 
yerine intikaliyle 
gaz kesilerek 
yangın, itfaiye 
ekipleri tarafından 
köpükle kısa 
sürede kontrol
altına alındı.

Bu sırada işhanının 
içine sızan yoğun 
gaz sebebiyle orta 
kattaki 7 kişi, üst 
katlara kaçtı.
Hanın 4. katından 
merdiven boşluğun
daki cama itfaiye

ekipleri merdiven 
uzatarak şahısları 
tahliye etti.
Yükselen alevler 
ve doğalgaz sızın
tısının patlama 
ihtimaline karşı 
büyük paniğe 
sebep olan 
yangın, ekiplerin 
çalışmasıyla kısa 
sürede kontrol 
altına alınarak 
etrafa sıçramadan 
söndürüldü.
Olayın bir sabotaj 
olup olmadığı 
araştırılıyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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$alıi<23 fa şoculılara eşsiz bir amajıaııılır1
Seyfettin SEKERSÖZ

MHP 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramını kutladı
Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 
kuruluşunun 87.nci 
yıldönümü ile 23 
Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
bayramı'nı kutlayan 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, "Bu 
bayram yarınların 
güvencesi en değerli 
varlıklarımız olan 
çocuklarımıza eşsiz 
bir armağandır" dedi. 
Türk milletinin en zor 
şartlar altında dahi 
azim ve inancını 
muhafaza ederek 
kazandığı bağımsızlık 
zaferinin ardından, 
kendi kaderini 
belirlemek üzere 
Büyük Millet 
Meclisi'ni kurduğunu 
ve böylece Büyük 
Atatürk'ün 
"Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir" 
sözünde özünü bulan 
egemenlik haklarına 
kavuştuğunu ifade 
eden Şahin, yaptığı 
yazılı açıklamada 
şöyle dedi: 
"Atatürk'ün Türk

' çocuklarına armağan 
] ettiği bu bayram

aynı zamanda

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

dünya çocukları 
arasında sevgi ve 
dostluk bağlarının 
güçlenmesine ve 
gelecekte tüm insan
ların barış içinde 
yaşayacakları bir 
dünyanın temel
lerinin atılmasına 
katkıda bulunma 
gayesini de taşımak
tadır. Dileğimiz 
tüm dünya çocuk
larının sevgi, barış 
ve huzur içinde 
kardeşlik duygularıy
la, her türlü bayram 
coşkusuyla yaşa
malarıdır. Bu 
teiTîeTtrîffîîfZ'ı' hay'dia 
geçirmek bizlerin 
sorumluluğudur.
Bugünün çocukları 

da bu sorumluluğu 
kendilerinden 
sonra gelecek 
nesillere karşı 
hissedeceklerdir. 
Milli ve manevi 
değerlerine bağlı, 
yeni düşüncelere 
açık, üreten, 
paylaşan ve aydın 
olarak yetişen her 
nesil ülkemizi her 
alanda biraz daha 
ileriye götürecektir. 
Aziz milletimizin 
23 Nisarr Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını 
bu düşüncelerle 

küuuyor, tüm 
çocuklarımızı 
sevgiyle 
kucaklıyorum"

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çoçuk 
Bayramı nedeniyle 
MHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Suat 
Laçinok tarafından 
yapılan açıklamada, 
23 Nisan 1920 
gününün Türk 
tarihinde mümtaz 
bir yeri olduğu 
belirtilerek, Mustafa 
Kemal Paşa bu 
günü Milli Egemenlik 
Bayramı olarak

23 Nisan'da hasta çocuklara yardım eli
Açık Kapı Sosyal 
Sorumluluk Derneği 
ve Swissotel The 
Bosphorus işbirliği 
ile 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nda düzen
lenecek “23 Nisan 
Çocuk Karnavalı” 
çocukların sosyal 
sorumluluk bilinciyle 
büyümelerine katkı 
sağlıyor. 
Finansbank'ın ana 
sponsorluğunda 
gerçekleştirilecek 
etkinlikler 12:00 - 
17:00 saatleri arasın
da Svvissotel'de 
düzenlenecek.
Çocuk Karnavah'nda 
çocukların hayallerini 
süsleyecek sürp

Türk çocuklarına 
hediye etmiştir 
denildi.
Açıklamaya şöyle 
devam edildi:
“Ulu Önder
Atatürk, Türk
Milletine ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
yönetenlere egemen
lik konusunda veciz 
sözleri ve fikirleri ile 
yol göstermektedir. 
Ata’mızın dediği gibi 
İstiklali, yaşamak için 

rizlerle dolu farklı 
alternatifler yer ah 
yor. Kıyafetten kır
tasiye malzemelerine, 
oyuncaktan sanatsal 
ürünlere kadar çocuk 
lar için tüm detay
ların düşünüldüğü 
etkinlikler kapsamın
da buradan elde 
edilecek gelir ise 
Cerrahpaşa Hastane 
si'nde yatan ve haya 
ti önem taşıyan hasta 
çocukların ameliyat
larında ve gerekli 
olan cihazların alın
masında kullanılacak. 
Tüm gün sürecek 
etkinlikler karnaval 
havasında sürecek.
Değişik konseptlerde 
hazırlanan odalarda 

şart saymış bir 
kavmin kahraman 
evlatlarından ibaret 
olan Türk Milleti 
bu zorluklarında 
üstesinden gelecek 
ve Türkiye 
Cumhuriyeti sonsuza 
kadar yaşatacaktır. 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik 
Bayramımızın 87. nci 
yıldönümü Türk 
Milletine ve çoçuk- 
larımıza kutlu olsun.” 

çocuklar, Smartkids 
ve Leonardini'nin 
etkinliklerine katıla
bilecekler. Çocuklar, 
dünyaca ünlü oyun
cak firmalarından 
Mattel'in Barbie, 
Superman, Hot 
Whells, Hasbro- 
Intertoy'un ise Play 
Doh, Spiderman, 
Actionman gibi 
karakterlerinin bulun
duğu odalarda gönül
lerince vakit geçire
bilecekler. Pinokyo - 
Yüzyıl Işıl Okulu. 
Mynet ve Sanat 
37'nin hazırladığı 
odalarda sanatsal 
çalışmalar ile 
bilgisayar oyunları 
oynayabilecek.

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. Bota Sek. Akbank Anlığı kî: 1B GEMLİK Te.: (0.224ı SIS İt 11 Faı: (0 2241 SIS İS IS
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Ağır vasıtaların denetimsizliği 
trafiğin yükünü arttırıyor

Bursa'da çevre yolu 
hizmete alınmasına 
rağmen gündüz 
şehir içine giren 
ağır vasıta trafiğinin 
denetlenmemesi, 
kavşak çalışmaları 
olan ana güzer
gahlarda ciddi 
sıkıntılara yol açıyor. 
Bursa Çevre 
Yolu'nda şehirler
arası yolcu otobüs
leri dışında ağır vası
ta gözlenemezken, 
kavşak inşaatı 
devam eden Ankara 
ve İzmir yollarında 
gündüz saatlerinde 
onlarca TIR-kam 
yonun dolaşması 
trafiği felç ediyor. 
Vatandaşlar, gündüz 
saatlerinde çevre 
yolunu kullanması 
gereken TIR ve 
kamyonların şehir 
içinde rahatlıkla 
dolaştıklarından 
şikayet ederek, "Za 
ten Ankara ve İzmir 
yollarında, kavşak 
inşaatları ile Bursa 
ray çalışmaları sebe
biyle ciddi bir daral
ma var. Buna bir de

ağır vasıtaların 
gündüz şehir içinde 
dolaşmalarını dene
tle yen olmayınca, 
ulaşım içinden çıkıl
maz hal alıyor. Yeni 
açılan Doğu Yakın 
Çevre Yolu'nda ser 
vis otobüsü ve mini 
büslerin dışında on 
larca kamyon-TIR 
çok rahatlıkla gün 
düz saatlerinde 
seyre diyor. Bu 
arada Samanlı üzerin 
de bir bağlantı bulun 
maması da Yakın 
Çevre Yolu'nun 
yükünü arttırıyor. 
Mutlaka, Samanlı ve 
ya Gürsu yakınların

dan bir bağlantı im 
kanı sağlanarak, şeh 
rin doğu-ova kısım
larından araçların 
çevre yoluna tahliye
sine imkan sağlan
malıdır" dediler.
Bu arada belediye 
ekipleri, çelik 
bariyerler ile Yakın 
Doğu Çevre Yolu'nda 
yolu bölme çalış
malarını sürdürüyor. 
Ancak bu bölün
menin tam olarak 
yapılamaması 
sebebiyle, yer yer 
kontrolsüz şekilde 
kesilen yolda 
ulaşım sağlıklı 
olarak yapılamıyor..

Kültürpark BursalIların 
gözde mekanı oldu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
13 milyon YTL'lik 
harcamayla 
yenilediği Kültür 
park'ın baharla 
birlikte yeşillenmesi, 
bölgeyi gözde 
mekan haline getirdi. 
Hafta sonu havanın 
güzelliğini fırsat 
bilen vatandaşlar 
Kültürpark'a akın 
ederken; gölgelik 
bazı bölgelerde 
halen bankların 
konulmamış olması, 
vatandaşların çimen
lerin üzerine yayıl
masına yol açtı. Giriş 
kapıları güzelleşen, 
otopark alanları 
yeniden düzenlenen 
Kültürpark'ta bazı 
çalılık ağaçlar da 
kesilerek güzel 
bir görünüm 
oluşturuldu. 
Vatandaşlar 
Kültüfpark'taki yeni 
düzenlemeden son 
derece memnun 
kalırken, bazı ağaç 
altı gölgeliklere 
halen oturma bank

larının konulmaması 
tepki görüyor.
Vatandaşlar, özellikle 
nikah dairesinin 
altındaki çınar ağaç 
larının dibine oturma 
bankları konulmasını 
talep ediyor. Güneşli 
havada ağaç bulun
mayan alanlardaki 
banklarda yer bul
manın imkansız 
olduğunu belirten 
vatandaşlar, çaresiz 
olarak çimlerin üze 
rine oturduklarını 
ve bu durumun da 
çevreye saygı anla 
mında yadırgandığını 
belirtiyor. Ailece 

bağımsız olarak 
kullanabilecekleri 
masalı oturma alan
larının büyük ağaç 
altlarında oluşturul
masını talep eden 
vatandaşlar, ulaşım 
sıkıntısı olmayan 
Kültürpark'ta 
vatandaşın kullanıma 
yönelik alanların art
tırılmasını istiyorlar. 
Düzenlenen kapıları, 
ağaçları ve çiçekleri 
ile Avrupai 
görünüme kavuşan 
Kültürpark'ta 
araç girişlerinin de 
yenilenmesi olumlu 
karşılanıyor.

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000 - 7804
ÖZELLİKLER

Intel Pentium 4 3.0 Ghz. 
80 GB-7200 Rpm 
512DDR2
PAYLAŞIMLI 
256MB 0/B PCIexp. 
DVD-CDRVV COMBO 
3,5” FLOOPY DRIVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERLÖR 
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

ÜCRETSİZ MODEM VE B,.L®’SAYAR 
ADSL BAĞLANTISI + ALANA

NO W0X BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:lA Gemlik / BCJRSffl

Tel: O.ZZ4 51Z 25 63 - www.gemliknowox.com

SÜPER PAKET

CASPER CAT 3400 ■ 7F85
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 650 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA
512DDR2
128/256 MB GEFORCE7100 PCI
exp. TURBO CACHE
DVD-RVVDUAL
CardReader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE
HOPARLÖR
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Wlndows
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.gemliknowox.com
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Büyiikşehir’den 23 Nisan hediyesi l/l'ımiS6rb6St Kursu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı sebe
biyle, Bursa Zoo'nun 
kapılarını ziyaretçiler
ine iki gün boyunca 
ücretsiz olarak 
açacak.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, 23- 24 Nisan 
tarihlerinde, Botanik 
Park'taki Hayvanat 
Bahçesi'nin, 
ziyaretçilerine ücret
siz olarak hizmet 
vereceğini söyledi. 
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün, 
istikbalimizin

teminatı olan 
çocuklarımıza 
armağan ettiği 
bugünde Büyükşehir

Belediyesi'nin de 
küçük da olsa bir 
armağan sunduğunu 
belirten Şahin,

"Çocuklarımızla 
birlikte aileleri de 
23-24 Nisan tarih
lerinde hayvanat 
bahçesini ücretsiz 
olarak ziyaret ede
bilirler. Bu tesis, 
eğlendirici olduğu 
kadar küçük 
yaştaki çocuk
larımızın hayvanlarla 
ilgili bilgi dağar
cığının gelişimine 
de önemli katkılar 
sağlıyor. Tüm 
hemşehrilerimin 
Ulusal Egemenlik 
Çocuk Bayramı'nı 
kutluyorum " 
diye konuştu.

“Televizyonu kapa, yaşamı aç” kampanyası başlıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle düzenlenen kompozisyon 
yarışmasında birinci olan yazı

Sıla YILMAZ
Kurşunlu Nursel Çağlar 

İlköğretim Okulu 6/A

BEN BİR ÇOCUĞUM
Ben bir çocuğum, buğulu camlar ardın

dan bakan, güneşin aydınlatan ışıklarını 
oyun misali hatırlayan ve özgürlüğü tek 
umut yolu tek çıkar yol olarak bilen bir 
çocuk. Kalbimin birbirinden güzel çalan 
umut şarkılarını dinle yerek tek bir şey iste 
rim o da hatırlanmak. Bizlere bu güzel barış 
şarkılarını söylememiz için ayrılan bir gün 
isterim sadece. Kavgadan, savaştan uzak 
barış şarkılarının, dostluğun hatırlanmasını 
isterim. Çok mu şey isterim bilmem ama bir 
gün değil bin asır sürmesini isterim.

İşte size sesleniyorum; kanını candan, 
ayyıldızını göklerin özgürlüğünden almış 
bayrağım tüm vatanlara örnek olmuş bir 
barış, bir eğemenlik günümüz var bizim. 
Adını özgürlükler ve şarkılarını sadece barış

Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı Bülent 
Deniz, "Televizyonu 
Kapa, Yaşamı Aç" 
kampanyasının, bu yıl 
24-30 Nisan tarih
lerinde gerçekleştirile

ceğini bildirdi.
Deniz, yaptığı yazılı 
açıklamada, televizy
on izleyiciliğinin ABD 
ve Türkiye'de korkunç 
boyutlara ulaştığını 
belirterek, "Şiddet,

pornografi ve 
manipülatif görüntü
lerin yoğun olarak 
kullanıldığı televizyon 
programları, bir süre 
sonra 'kolik'lik oluş
turmakta, insanlar

BAYMUSTAFA ÖZALP EM'ffl h 
s

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

S

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

televizyonun 
esiri haline 
dönüşmektedir" 
dedi.
Deniz, bu duruma 
dikkati çekmek ve 
televizyon izlemenin 
dışında bir yaşamın 
olduğunu hatırlatmak 
amacıyla 1995 yılın
dan bu yana tüm 
dünyada Nisan ayının 
son haftasında 
"televizyonların 
kapatıldığını ve 
yaşamın penceresinin 
açıldığını" kaydetti. 
Tüketiciler Birliği'nin 
girişimiyle "Turn 
Off TV/Turn On 
Life-TV Kapa/Yaşamı 
Aç" kampanyasının 
2002 yılından 
itibaren Türkiye'de 
de düzenlenmeye 
başladığını 
hatırlatıldı.

isteyen çocuklardan alan bayramımız var 
bizim. O bayramda “23 Nisan” çağdaş uygar
lıkların imrenerek baktıkları bir gün. Türk 
çocuklarının sevinci şarkılarıyla dolu. Artık 
sadece Türk çocuklarının değil barışı isteyen 
her Türk çocuğunun bu gün sadece bir gün 
olabilir ama verdiği o mesaj ne bir gün ne bir 
yıl nede bir asır verdiği o mesaj dünyanın 
tüm sorunlarından, dertlerinden kuşların 
özgürce süzüldüğü gökyüzünün, parklarda, 
caddelerde kısacası güneşin doğduğu her 
yerde oynayan çocukların mesajı.

Belki çok uzaklarda da yanımızda olupta 
göremediğimiz yerlerde bu şarkıyı söyleye- 
meyenler vardır. Özgürlükleri bir heves, bir 
para hırsına kısıtlanmış yüzlerce masum 
çocuk. Ne suçları var onların?

Onlarda istemez mi söylemek özgürlük 
şarkıları, onlarda istemez mi 23 Nisan onlara 
adansın, diledikleri tek şey barış sağlansın.

Gelin de el ele verelim hem bu barış 
isteyen masum çocukların dilekleri gerçek
leştirelim, hem de özgürlük günün bir 
bayrakta topla yalım. Yani Türk Bayrağı’nda, 
Türk’ün özdeştiği gelecek yolunda.

Bu yolda yürüyelim, gelin el ele verelim.

T ’ 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

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 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
MâcideOZÂLP

Tel:5132474 Fax:5141021 £

Hava sıcaklığı bugün azalıyor
Hava sıcaklığının 
bugün yurdun batı 
bölgelerinde 3-5, 
doğu kesimlerde 5-7 
derece azalacağı, 
yarın batı kesimlerde, 
çarşamba günü ise 
tüm yurtta artacağı 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, 13 Nisan 
günü yurdun kuzey, 
iç ve doğu kesimleri 
parçalı ve çok bulut
lu, orta ve Doğu 
Karadeniz, İç Anado 
lu'nun doğusu, Doğu 
Anadolu ile Güneydo 
ğu Anadolu'nun 
doğusu yağışlı, 
diğer yerler az 
bulutlu geçecek.

Yağışlar, yağmur ve 
sağanak. Doğu 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda 
karla karışık 
yağmur ve kar

şeklinde olacak. 
Rüzgar, yurdun 
batı, güney ve iç 
kesimlerinde kuzey 
ve kuzeydoğudan 
kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına şeklinde 
esecek.
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Gemlik Atatürk Kordonu 
Otoparkı!..

| Gemlik son yıllarda hiç bu kadar kötü
I bir görünüme sahip olmamıştı. Ekonomik 

anlamda gelişim göstermekle birlikte 
panoramik ve sosyal açıdan hala yerim
izde sayıyoruz.

Elimizde dünyanın sayılı denizlerinden 
ve sahillerinden var. Hiç mi değer
lendirmek akıllara gelmedi? Bir türlü 
anlamıyorum. Bu sadece mevcut yetk- 

. ililere değil geçmiş yetkilileri de 
ilgilendiren bir konu.
Sağduyu ve öngörü başa geçen 

herkeste olması gereken en önemli iki 
özelliktir.

Gemlik Atatürk Kordonu araçtan geçilmi 
yor. Vatandaşta haklı, nereye park edecek 
arabasını?

Koskoca otobüsler, dorsesiz tırlar, 
servis minibüsleri sahile park edilmiş 
öyle duru yorlar. Binaların tarafına doğru 
olan kaldırımlardan yürümek hemen 
hemen olanaksız. Yazıktır günahtır.

Gerçekten Sahil demeye bin şahit ister. 
Her köşe başında araba. Hal böyle olunca 
da dönüşlerinizde arabaya ya da kaldırım 
taşına çarpmadan geçmeniz bir mucize.

Daha kordona gelmeden başlıyor tüm 
sıkıntı zaten. Çünkü, İskele Meydanı her 
taraftan beter. Ulaşım orada resmen felç 
olmuş durumda. Karmaşa almış başını 

I gidiyor. Bir de yetmezmiş yeni ahnan 
' Bursa otobüslerinin konulması için oraya I 

park yen yapılmış.
, Sahnenin orasını anlatmama hiç gerek 
i yok sanırım denizimiz artık gözükmüyor.

Demek ki orası park alanı olsun diye 
doldurulmuş.

Bırakın turist açısından burada yaşayan 
halka en büyük saygısızlık yapılıyor gibi 
geliyor bana. İşte yıllar önce çare bulun
mayan dertler şimdi büyüyerek karşımıza 
tek tek çıkıyor

Diyelim ki artık Büyükşehir’e bağlandık 
ve rahat hareket edemiyoruz. Peki geçen 
15-20 yılda neden gereken önlemler alın
madı? Geleceğe yönelik elle tutulur bir 
yatırım yapılmadı ilçemize?

■■»MIH
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

mizoEmizMHizMzvm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAYŞOFORve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

€l€MRN ARANIYOR
Büyük bir Kozmetik firması 
adına Gemlik'te çalışacak 

25-30 yaşları arasında 
BAYAN PAZARLAMA 
€L€MANI ARANIYOR 

Müracaat Tel
0532 472 52 64 (Murat Bey)

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

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

mailto:yeldabykz@gmail.com
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SPOR

Köy gençleri turnuvada buluştu

Seyfettin ŞEKERŞÖZ

AKP İlçe Teşkilatı 
tarafından İkincisi 
düzenlenen 
"Köy gençleri hah 
saha futbol turnu
vası" başladı. 
Olimpik Hah Saha 
Tesisleri'nde 
başlayan turnuvanın 
ilk maçında Hamidiye 
gençleri Engürücük 
gençlerini 6-0 
yenerken Kurtul ve 
Cihatlı gençleri 

yenişemeyerek 2-2 
berabere kaldılar. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in de 
hazır bulunduğu^ 
turnuvanın açılış 
maçından önce 
Halkla İlişkiler 
Başkan Yardımcısı 
Gencay Yılmaz, 
takımlara çiçek 
vererek başarılar 
diledi.
Hamidiye köyü 
gençler takımı çıktığı 
ilk maçında Özgür,

Deniz (4) ve 
Mustafa'nın attığı 
gollerle Engürücük 
köyü gençler 
takımını 6-0 yenerek 
turnuvaya moralli 
başladı. İkinci maçta 
ise Kurtul genç 
takımının Murat'a 
bulduğu iki gole 
Cihath köyünden 
İsmail attığı iki 
golle karşılık 
verince zevkli ve 
mücadele ile geçen 
maç 2-2 bitti.

Umurspor lider Akçalar’a direnemedi 1-3

Seyfettin ŞEKERŞÖZ
Birinci amatör 
küme 3.ncü grupta 
düşmeme mücadelesi 
veren Umurspor, 
kendi evinde lider

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)

Filmin Adı Seanslar
MAVİ GÖZLÜ DEV 14.00 ■ 16.30 • 20.30
NİNJA KAPLUMBAĞALARI 12.00 • 14.00 • 16.15 • 20.30
TUTKU SİMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

ROCKY BALBOA SEANSLAR 12.00 ■ 14.00 -16.00 -18.00 ■ 20.30

Akçalarspor'a son 10 
dakikada yediği 
gollerle 3-1 yenildi. 
Maça yenilmemek 
için çıkan ve ilk yarı
da lider Akçalar'dan 
üstün bir oyun 

sergileyen Umurspor, 
yakaladığı fırsatları 
değerlendiremedi. 
İkinci yarıda 62 
dakikada yediği gole 
1-0 yenik duruma 
düşen Umurspor, 64 

dakikada Mert'in kır
mızı kart görmesiyle 
10 kişi kaldı. Yediği 
gole Serkan'ın attığı 
güzel golle cevap 
veren Umurspor 83 
dakikada sahanın en 
iyi oyuncusu Okan'ın 
ikinci golüne engel 
olamadı. Maçın, bu 
skorla bitmesi bek
lenirken 90+4 dakika
da Özcan Akçalar 
spor'u 3-1 öne geçir
erek maçın skorunu 
tayin etti.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mehmet Efe (7) 
Gökhan Durak (7) 
Yusuf Çimsöken (7) 
UMURSPOR: 
Deniz (4) Zafer (5) 
Mert (5) Emrullah (2)

(Vedat 3-Erkan 2)Cem 
(6) Yavuz (4) Burak 
(4) Arif (4) Halil (5) 
Tolga (4) Serkan (5) 
AKÇALARSPOR : 
Mehmet Cingir (5) 
Tayfun (5) Ali (5) 
Ahmet (5) Hakan (5) 
Engin (4) (Oğuz 5) 
Onur (6) Okan (7) 
Mehmet Yıldız (4) 
(Feyyaz 4) Nimet (4) 
Bünyamin(5)Özcan 4) 

GOLLER : Dk. 62-83 
Okan, Dk. 90+4 Özcan 
(Akçalarspor) Dk. 74 
Serkan (Umurspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
64 Mert (Umurspor) 
(Bu maçtan önce 
oynanması gereken 
Körfezspor-Yenişehir 
Çeltikçi maçı, rakip 
Çeltikçinin maça 
gelmemesi nedeniyle 
oynanamadı)
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Kumla Belediyespor: 0 MKP Akarspor; 0

Seyfettin SEKERSÖZ

Kumla
Belediyespor, 
üst. sıralara 
çıkma şansını iyi 
değerlendiremedi. 
Mavi beyazlılar 
MKP Akarspor'l.a 
kendi sahasında

0-0 berabere kaldı. 
İki takımında 
denk mücadele 
ettiği maçın doksan 
dakikasında iki 
tarafta gol 
atamayınca maç 
başladığı gibi golsüz 
sona erdi.
SAHA :

Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Akın Uzun (7) 
Alperen Giray (7) 
Gülhan Kınar (7) 
KUMLA 
BELEDİYESPOR : 
Murat (4) Bayram (5) 
Sercan (5) İbrahim (5) 
Hakan (5) Fatih (5)

Yakup (6) Alper (5) 
Alpaslan (5) Memduh 
(5) Cüneyt (5) 
MKP ARAKSPOR : 
Mehmet (5) Halit (5) 
Bayram (5) Bekir (5) 
Veysel (5) Sercan (6) 
Sezer (6) Serdar (5) 
Şükrü (4) Necati (4)
Selçuk (4)

ÖZ KARADENİZSPOR_________ l3_
KURŞUNLU BELEDİYESPOR : 3 

İkinci Amatör kümede şampiyonluk 
mücadelesi veren iki Gemlik takımı 
Öz Karadenizşpor ile Kurşunlu 
Belediyespor Ovaakça sahasında 
oynadıkları maçta 3-3 berabere kalarak 
sahadan birer puanla ayrıldılar

Vestel Manisaspor: 4 Bursaspor: 1
Lig'de kötü günler 
geçiren Vestel Manisa 
spor, 29. haftada 
Bursaspor'u 4-1 
yendi. İlk yarısı gol
süz biten maçta, 
Manisa ekibinde Filip 
Holosko attığı 3 golle

takımına galibiyeti 
getiren isim oldu.
Vestel Manisaspor, bu 
galibiyetle ilk yarıda 
4-0 yenildiği rak
ibinden rövanşı da 
almış oldu. Konuk 
Bürsaspor'da ise

Egemen 49. dakikada 
gördüğü kırmızı 
kartla takımını 41. 
dakika yalnız bıraktı. 
Vestel Manisaspor' un 
diğer golünü Hakan 
Balta penaltıdan 
âtarken, Bursa

spor’un tek 
golünü 90. 
dakikada

* Volkan kaydetti., 
Karşılaşma Vestel 
Manisaspor'un 
4-1 üstünlüğü ile 
sona erdi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

II G I İtfaiyp 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03.
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513,37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Şicl. Müd, 513 14 14
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. ,513 18 46

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

Ol 
l® VAPUR - FERİBOT. |- ■ KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. ' 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

«S OTOBÜS
Şehirlerarası • 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)w ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm , 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514.45 49
Anıtur 514 -47 71
Kamil Koç ' 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

W- 
'W

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

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

TAKSİLER

'W Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

I AKCAN PETROL 51310 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

23 Nisan 2007 Pazartesi 
GEMLİK ECZANESİ 
İskele Cad. No: 5/B 

Tel: 513 02 49 GEMLİK

Gemlik KMrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2730 

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

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

İstiklâl Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel : 513 96 83 Fâx : 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 fırsatı kaçırdı 1-1
Yeke* 
sut üniıtff/j

'Çeker 
, SiıKi'mleıi

&İcer> 
iSuiûtunftn tîtlünmjei

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Grubunda şampiyon
luk kovalayan Gemlik 
spor, aynı puanlı Ağa 
köy'le yenişemedi 1-1 
Maça stresli başlayan 
Gemlikspor, ilk daki
ka dan itibaren rakip 
kalede gol aramaya 
başladı.
Defaps ve orta 
sahanın zaman 
oyundan düşmesi 
sonucu zor anlar 
yaşayan kırmızı 
beyazlılar devreyi 
19 dakikada 
Volkan’ın attığı gölle 

1-0 önde.kapadı. 
İkinci yarıda bocala 
yan müdafaanın 
ofsayt diye durak
ladığı hücumda 
Sezgin Ağaköy'ü 
attığı golle 
beraberliğe taşıdı 1-1 
Yediği golden sonra 
oyundan tamamen 
düşen Gemlikspor'un 
üzerine galibiyet 
için gelen Ağaköy, 
yakaladığı yüzde yüz 
gollük pozisyonları 
değerlendiremedi' 
89 dakikada Volkan’ın 
kırmızı kart görme
siyle 10 kişi kalan

Gemlikspor, kendi 
sahasında mutlak 
kazanması gereken 
maçı beraberlikle 
kapayınca süper 
lige çıkma yolunda 

• büyük bir yara aldı.
Hiçbir yöneticinin 
izlemediği Gemlik 
spor’u taraftarı' 
yalnız bırakmamasına 
rağmen futbolcuların 
moralsiz oluşları 
gözden kaçmadı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mehmet Kara (7) 
Ertan Yıldıran (7)

Eyüp Edizer (7) 
GEMLİKSPOR : 
Dinçer (5) İsmail (4) 
Fatih (4) Soner (6) Ser 
dar (4) (Ümit 3) Aykut 
(4) (Sercan 3) Volkan 
(6) Muharrem (5) 
(Sinan 3) Ahmet (4) 
Nazım (4) Cengiz (4) 
AĞAKÖY: 
Sabahattin (5) 
Mustafa (4) . .
Muhammet (4) Bali (4) 
Melih'(6) Oğuz (6) 
Mutlu (5) Süleyman . 
(4) (Ahmet 4) Murat 
(4) (Ali 4) Sezgin (5) 
(Gökhan 4) Yaşar (5) 
GOLLER : Dk. 19

Volkan (Gemlikspor) 
Dk. 58 Sezgin 
(Ağaköy)

KIRMIZI KART • 
Dk. 89 Volkan 
(Gemlikspor)

UMURBEY BELEDİYE DUGUN SALONLARI 
GEMLİK'TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.

MUHTEŞEMBALOSALONLARİNlARATMAYACAKNtTEUKTEKALİTE 
veHİZMETSTANDARTLARIİLEKARŞINIZDAYIZ,

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97 

www.suren.com.tr

SATENGIYDIRILMIŞSANDALYEVEMASALAR 

1.KAÜTESERVİSMALZEMELERİ 

ÜCRETSİZULAŞIM

»■
ÇEREZVEYADÛHDURMA 

PROFESYONELEKİPTENOLUŞANORKESTRA 

VİDEOÇEKİMLERİ

600 kİŞİÜK ORGANIZASYOnünuz
HAFTA SONU 

3JİJW^OYTL YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA İÇİ

2.5^MjOYTL YERİNE 2.000.00YTL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR
AYRICA

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

miçicEtaııiııiziçiiPEşiNFiyffl 
KREDİKARTlNA12AYTAKSnİMI

http://www.suren.com.tr


v Umurbey Belediyesi ile BAKS Bursa Ambalaj Kağıt Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi arasında yapılan protokol ile geri dönüşüm uygulaması başlatıldı. 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, ilk kez yapılan bu uygulamanın 
Umurbey sınırları içinde başlatıldığını bildirdi. 30 kişi ile Umurbey Beldesi’nde 
tüm evlere poşet dağıtılmakta olduğunu bildiren Güler, her Pazar günü toplanan
ların alındıktan sonra kantara girilerek ne kadar toplandığının kayıt altına alı
nacağını belirterek, uygulamanın giderinin olmadığı gelirinin ise Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu’nun ihtiyaçları için harcanacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’riıtı 87 yıldönümü görülmeye değerdi

23 Nisan’ı coşkuyla kutladık
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 87. yıldönümü tüm yurtta ve ilçemizde 
de düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği

. Her biri bir Atatürk..
Bugün, gün boyu 23 Nisan kutlamalarını izle 

dim.
Özgür, bu yıl ilk kez bir bayram izledi. Onun 

çocuk ruhundaki mutluluk görülmeye değerdi.
Hani, kalıbına sağmıyor derler ya, öylesine 

coşkulu ve neşeli bir gün geçirdi.
Tüm çocuklar, anneler babalar da güzel bir 

havada kutlanan Egemenlik Bayramını aynı 
duygularla yaşadılar..

Bu yıl kutlamalara Özdilek tesisindeki etkin
likler de renk kattı.

Gün boyu devam' eden kutlamalar gece de 
sürdü.-

Bugünün küçüğü, yarının büyüğü sözü, bu 
günün çocuğu yarının cumhurbaşkanı, başba 
kanı, sanayicisi, mühendisi, doktoru diyebilirsi 
niz.,

Yarın onların ne olacağını bilmek mümkün 
değil.

Onun için çocuklar herşeyimiz.
Geleceğin mimarları..
Büyüyüp geleceği kuranlar onlar olacak.
Aydınlık yarınları yaratacaklar yine olanlar...
Stadta toplanmış cıvıl cıvıl çocuklara bakar 

ken, gözlerindeki ışıltıyı görüyorum herblrinin..
Seviniyorum..
Türkiye’yi bu çocuklar geriye değil, ileriye 

götürecek diyorum içimden..
Ne kadar geriye çekseler de nafile.
Biri kez Atatürk mayası tutmuş.
Ne. medreseleri geriye getirebilirler, ne padi 

şahı, ne de Osmanlıyı...
Çocuklar bizim geleceğimiz ve herşeyimiz.
Yarının Türkiyesinin mimarları onlar.
Her biri bir Atatürk,.

dünyanın tek Çocuk Bayramı’nda, çocuklar, Ata’sına sevgi ve saygısını beceri
leriyle sundular. Binlerce Gemlikli Atatürk Stadında törenleri coşkuyla izledi.

Ulusal Egemen 
lik ve Çocuk Bay ra 
mı’nın ilçe stadında 
yapılan törenlerini 
binlerce Gemlikli 
coşkuyla izledi. 
Bu yıl ki törenlere 
Romanya Navodarı, 
Polonya ve Gürcis 
tan, Slovakyah öğ 
ren çiler de katıldı. 
Çocuk Bayramı kut
lamaları beldelerde, 
köylerde ve Özdilek 
te düzenlenen 
değişik etkinliklerle 
gün boyu sürdü.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cominfoftfgemlikkorfezgazetesi.com
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Bir köpek bir insan ve vefa....

Bir köpek bir insan ve vefa__
Derlerdi de inanırdım ama kuşkularım 

da olmaz değildi.. Yakından tanıklık edince 
kesinlikle kanaat getirdim..********’**

Bir köpek... Sokak köpeği...
Diğer köpeklerin saldırısına uğruyor..
Yaralanıyor..
Hayvan dostu bir küçük çocuk duru* 

mun farkına varıyor..
Yaralı köpeğin durumunu babasıyla 

paylaşıyor..
Babası da Veteriner Hekim'e başvuru 

yor..
Köpeğe operasyon yapılıyor..
Ve yaşama yeniden dönmesi sağlam 

yor..
Aylar sonra baba ve oğul köpeğin 

yaşadığı köye gidiyorlar..
Köpek kokuyu alır almaz olanca 

gücüyle babayla oğula koşuyor..
Onlara sarılıyor;?.
Teşekkürlerini sunuyor..
Bir yıl sonra babayla oğulun yolu yine 

aynı köye düşüyor..
Aynı duygu ve vefa anları yeniden 

yaşanıyor..
” Sevinç., vefa... iç huzuru...**********

Bir insan..Üniversite okumuş..
Öğrenciliği sırasında staja gereksinim 

duyuyor.
Babası arkadaşına başvuruyor.. - 
Arkadaşrda ona yardımcı oluyor..
Staj yapmak üzere ilgili kurumlarla 

görüşüyor ve olanak sağlanıyor..
Okul bitiyor..
Yine aynı baba aynı arkadaşına başvu* 

ruyor..
Bu kez staj yapılan kurumda çalışmak 

isteniyor..
Arkadaşı o olanağı da sağlıyor..
Aradan bir yıl geçiyor..
Üniversite okumuş insanı işe yer

leştiren arkadaşın yolu bir nedenle 
delikanlının çalıştığı kuruma düşüyor..

Karşılaşıyorlar..
Delikanlı tanımıyor..
Arkadaş kendisini tanıtıyor..
Delikanlı yine umursamıyor..
Üzüntü...vefasızlık...güven eksikliği...

***********

Bir hayvan...Bir insan...
Yaşanan iki olay...
Nitelik aynı....
Yaklaşım farklı...
Yoruma gerek yok...

. Sözü uzatmaya da....
Değerlendirme sizin...

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK
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Seyfettin SEKERSÖZ

Umürbey Belediyesi 
ile BAKS Bursa 
Ambalaj Kağıt Sanayi 
ve Ticaret Limited 
Şirketi arasında 
yapılan protokol ile 
geri dönüşüm 
uygulaması başlatıldı. 
"Her şey temiz 
bir Umurbey için” 
sloganıyla başlatılan 
uygulamada geri 
dönüşümü olan tüm 
atıklar dağıtılan 
torbalara konularak 
toplanacak.
İlk kez yapılan 
böyle bir uygula
manın şimdilik 
sâdece Umurbey 
sınırları içinde 
başlatıldığına 
dikkat çeken Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
pilot olarak Parsbey 
Mahallesi’nden 
başladıkları 
uygulamada Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu, Umurbey 
Abdullah Fehmi 
ilköğretim-Okulu ve 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesine 
geri dönüşü olan 
çöpleri toplamak 
için özel'kutular 
konduğunu söyledi. 
Giderinin olmadığı 
ancak gelirinin 
ise Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu’nun 
İhtiyaçlarına 
harcanacak olan 
uygulamada firma 
tarafından özel 
araç gönderilerek 
toplananlar alınacak. 
30 eleman ile 
Umürbey Beldesi’nde 
tüm evlere poşet 
dağıtılmakta 
olduğunu bildiren 
Güler, her Pazar 
günü bu toplanan

ların alındıktan sonra 
kantara girilerek 
ne kadar top
landığının kayıt altına 
alınacağını söyledi. 
İlgili BAKS firmasının 
fıroje danışmanı 
smail Fenli ile 

birlikte okul . 
bahçesinde 
Uygulamaya start 
veren Güler, 
evlere gidecek 
öğrenciler verecekleri 
torbaların yanı sıra

geri dönüşümü 
gösteren 
broşürleri de 
dağıtacaklarını 
söyledi.
Kağıt ve Karton 
atıkların yanı sıra, 
plastik ve Metal 
atıkların geri 
dönüşümü olan 
atıkların dağıtılan 
mavi poşetlere 
konulacağı uygulama
da çabuk bozulan 
atıklar da siyah

torbalara konacak. 
Her Türlü cam 
atıkların mahalle 
içindeki sokaklara 
konulan büyük 
kumbaralara 
atılacağı 
geri dönüşüm 
uygulamasıyla 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim 
Okulu’na büyük 
gelir getirmesi 
hedefleniyor.

Z^nçıiri vo kataloglarımızı
görmeden karar vermeyin
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 87 yıldönümü görülmeye değerdi

23 Nisan'ı coşkuyla kutladık . .
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 87. yıldönümü tüm yurtta ve ilçemizde de 
düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği dünyanın tek 
Çocuk Bayramında, çocuklar, Ata’sına sevgi ve saygısını becerileriyle sundular. 
Binlerce Gemlikli Atatürk Stadında törenleri coşkuyla izledi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Mortgage (2)

Seyfettin SEKERSÖZ 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 87. yılı 
tüm yurtta olduğu 
gibi ilçemizde de 
coşku dolu 
törenlerle kutlandı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcı vekili Orhan 
Güngör, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu ,llçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
siyasi parti yönetici
leri, kurum ve özel 
kuruluş temsilci
leriyle öğrenci ve 
halkın katıldığı 
kutlama töreninin 
ilki Atatürk Anıtı’na 
çelenklerin sunumuy
la başladı. Saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın ardından 
kutlama töreni İlçe 
Stadında yapıldı.
Kaymakam, 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye Başkanın 
dan oluşan protokol 
heyeti törene katman
ların bayramını kutla
masının ardından 
İstiklal Marşı ile kut
lama töreni başladı. 
Öğrencilerin öğrenci 
andını okumasından 
sonra İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercü 
men günün anlam 
ve önemini belirten 
bir konuşma yaptı. 
Ercümen, konuş
masında 19 Mayıs 
1919'da Samsun'da 
başlayan Kurtuluş 
akımının 23 Nisan 
1923'de Ankara'da 
BMM'nin açılmasıyla 
bir ulusun yeniden 
doğduğunun tarihi 
görüntüsü olduğunu 
ifade etti.
Öğrencilerin 23 Nisan 
şiirlerini okumaları 
nın ardından geçtiği 
miz hafta sonuçlanan 
ve Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’nun 
sponsorluğunda 
düzenlenen 23 Nisan 
Sevgi ve Barış 
Kupası Minikler 
Futbol Turnuvasında

birinci olan Namık 
Kemal İlköğretim, 
ikinci Ali Kütahya, 
üçüncü Lale Kemal 
Kılıç ve dördüncü 
11 Eylül İlköğretim 
takımlarına 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
kupaları verildi. 
Protokol tarafından 
takım futbolcularına 
belgelerinin de 
verildiği kupa 
töreninin ardından 
törene katılan tüm 
okullar ile konuk 
kardeş Novadarı, 
Slovakya, Polonya ve 
Gürcistan öğrenci
lerinin de katıldığı 
geçit töreni yapıldı. 
Geçit töreni sonrasın
da Türk Hava Kuru 
mu tarafından Model 
Uçak gökte uçuru-

larak gösteri yapıldı. 
Özel Türe Özel eğitim 
Kurs Merkezi çocuk
larının yaptığı gösteri 
bayramı izleyenler 
tarafından alkışlarla 
destek alırken, 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu minikleri 
birbirinden güzel 
oyunları büyükler 
için sergilediler. 
İzcilerin yaptığı

güzel gösteriden 
sonra yabancı 
öğrenciler ülkelerinin 
oyunlarından 
örnekler sundular. 
İlçe İzcilerinin 
gösterileri ardından 
okulların gösterileri 
ardından TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
folklor ekibinin 
yaptığı gösteriyle 
program sona erdi.

Sizin çıkarınız neden gözetilmez biliyor 
musunuz çünkü evin sahibinin siz olduğunu 
zannediyorsunuz ama aslında banka ve evin 
gerçek sahibinin evi her nasıl isterse satma 
hakkı var, siz hiç bir şey yapamazsınız. Böyle 
büyük dramlar yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Bir düşünün kendi evinizde kiracı olarak otur
duğunuzu fark etmenizin dramının üzerine, 
sizin ödediğiniz (takriben normal rayiç ev 
kiralarının 2 katı civarı olan fahiş vade) 
ödemelerin hiç bir kuruşunun ana paraya 
gitmediğini ve bankayı zenginleştirdiğinin 
anlaşılması dramı, bir de üstüne bankanın size 
hiç bir toleransta bulunmayıp, bu kadar yıl otur
duğunuz, yıllarca ev sahibi olma hayali ile bir 
sürü para ödediğiniz sıcak yuvanızı zor kulla
narak sattığını!.., bu mortgagezede ler kaçınıl
mazdır ki daha sonra toplum için de bir yük ve 
problem teşkil edeceklerdir.

İntiharlar, adam öldürmeler ve hapisteki insan 
sayısı, stres ve mutsuzluk kesinlikle artacaktır. 
Türk hukuk sistemi ise açılacak bir çok ekstra 
mali ve dıcjor yeni dava yuku ile boğulacak ve 

' zaten yoğun olan sistem devlet eliyle çok daha | 
tazla yükü çekme zorunluluğunda bırakılacak- I 
tır.

Bu işten en karlı çıkacak grupların başında 
doğaldır ki bankalar geliyor.

Her fırsatta parayla dövecek ve karlılıklarını 
katlayacak olan onlar çünkü, ikinci grup ise sig
ortacılar olacaktır, çünkü zorunlu olarak mort
gage veren banka, sigortacılara her evi her tür 
felaket durumunda kendini korumak amaçlı çok 
yüksek rayiçlerle sigortalandıracaktır.

Üçüncü şanslı grup ise avukatlar, çünkü yine 
banka her geciken ödemede avukatlara bunun 
tahsili için devredecek ve avukatı mort
gagezede ile uğraştıracaktır, de üstüne bunu 
ödemek durumu da bırakılır ve ödenmediği 
takdirde de, avukat bunu ev açık arttırmada 
satıldığı zaman direkt bankadan talep edeceğin
den problemsiz para kazanır.;

Yani ülkemizin avukatları daha kötü insanlar 
olacak, ama daha zengin olacaklardır. 
Dördüncü karlı çıkacak kesim ise hükümet ola
caktır, çünkü ilk 2 yılda gayrimenkul atımlarında 
büyük bir suni artış gerçekleşecek ve bu da 
ekonomiyi çok iyi yerlere taşıyabilecektir.

Ama 2-3 yıl sonra gerçeği anlamaya başlaya
cak olan vatandaşın dramı ve tepkisi de ekono
mide durgunluk olarak geriye dönecektir.

Bu işten en az kar eden kesim ise ortadirek 
üstü vatandaş ki o da bu sistemi doğru kul
landığında fayda sağlayabilin , .

Ülkemizde'bu tip vatandaşların oranı ise | 
gerçekte %10’u geçmez.

Bunlar zaten parası olup ta mortgage kullanıp 
birden fazla ev alıp, satarak kısa dönemli kar 
edebileceklerdir. Ama zengin daha zengin, 
mortgage sistemini kullanıp da bir ev sahibi 
olmak isteyen normal vatandaş ise mutsuz, 
dertli ve/veya topluma problem haline dönüşe
cektir.

Netice olarak kendimize millet olarak şunu 
sormamız lazım.

Daha paraya dayalı bir sistem ve buna bedel 
olarak mutsuz insanlar ve aileler yaratmak 
istiyor muyuz?

En önemli olan aile değerlerimizin içine 
dolaylı olarak ve tam olarak araştırılmadan 
başka ülkeler yapıyor diye, bizim aile yapımıza 
uygunluğunu tartışılıp, görüşülmeden ve 
topluma net olarak bunun getiri ve götürüleri 
açıklanmadan nifak tohumları mı ekiyoruz?

Türk kültürüne ve aile yapısına mortgage sis
temi benim kanaatimce çok uygunsuz ve bizim 
gibi duygusal ve ailesine bağlı bir toplumda 
kutsal olan evimizin huzuru, sıcaklığı ve güveni 
mortgage sistemi ile büyük yara alacak gibi 
görünüyor.

O nedenle vatanımıza hayırlı olsun diyemeye
ceğim.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Mimarlar Odası tarafından düzenlenen “Siz Belediye Başkanı olsanız” konulu yarışmada dereceye girenden ödüllendirildi

Ödüller buldu
Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliğinin 
İlköğretim okulları 
arasında düzenlediği 
"Siz Belediye 
Başkanı Olsanız” 
konulu resim 
yarışmasında 
derece alan 
öğrencilere 
ödülleri verildi. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Lokalinde 
yapılan ödül töre
nine Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcı vekili 
Orhan Güngör, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşke
Müdürü Prof. 
Abdurrahim Korukçu 
ile Mimarlar Odası 
Temsilcisi Osman 
Turan, sponsor firma 
Kurhan Yapı Ltd. Şti. 
yetkilisi Mehmet 
Kurhan ile ödül alan 
öğrenciler, okul 
müdürleri ve 
aileleri katıldı. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, yap
tığı açıklamada, 
yarışmaya 46 eserin 
katıldığını ve jüri 
tarafından ilk üçün 
dışında 5 adet man
siyon ödülüne layık 
resmin titizlikle 
seçildiğini söyledi. 
Yarışmanın birincisi 
Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulundan Şeyma 
Aydın'a 300 YTL 
ödülünün bulunduğu 
zarfı Kaymakam

Mehmet Baygül 
verirken ikinci olan 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim 
Okulundan Amine 
Timur'a 200 YTL'lik 
ödül zarfını Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Özen Şenliyit, 
üçüncü olan Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu’ndan 
Birce Ürer'e ise 
100 YTL ödül olan 
zarfını Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut verdi.
50 YTL'lik Mansiyon 
ödüllerinden birinci 
Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulu’ndan 
Nurbanu Solak'a 
ödülünü Başsavcı 
vekili Orhan Güngör, 
ikinci TSO Gazi 
İlköğretim okulun
dan Bahar Köksal'a 

Orhan Güngört

ödülünü Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, dördüncü 
olan Ali Kütahya 
İlköğretim okulun
dan K. Bertin 
Acar'a ödülünü 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, beşinci 
olan Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulundan 
Melih Subaşı'na 
ödülünü Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan 
verdi.
Yarışmada üçüncü 
mansiyon ödülünü 
kazanan TSO Gazi 
İlköğretim okulu 
öğrencisi Şevde 
Kara törene 
katılamazken 
ödülü kendisine 
gönderildi.

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GENLİK Tel: (0.224) 513 95 33 Fax: 513 35 95
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özdilek Şirketler 
Topluluğu tüm 
mağazalarında 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
çocuklara yönelik 
etkinlikler düzenledi. 
Özdilek Gemlik 
Mağazası’nda da dün 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrencileri 
tarafından hazırlanan 
Resim Sergisi açıldı. 
Sergi önünde yapılan 
standlarda Özdilek’e 
gelenlerin çocukları
na dağıtılan Özdilek 
Boyama Kitapları 
burada Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Burçak Uslu gözeti
minde boyandı.
Ayrıca mağazaya 
gelen tüm çocuklara 
Türk Bayrağı ve 
balonlar armağan 
edilirken, çocukların 
yüzleri de boyandı. 
Özdilek’teki öğleden 
sonra etkinliklerinde 
ise ilçemize 23 Nisan 
Bayramı’na katılmak 
üzere gelen Polonya 
Folklor Ekibi ile 
Gürcistan Folklor 
Ekibi gösterileri 
büyük bir beğeni 
ile izlendi.
Daha sonra Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu miniklerinin, 
rondlârı, okul 
orkestrasının klasik 
müziği ile Okul 
Korosu İngilizce 
şarkılar seslendirildi.

Şahinyurdu Köyü’nde 23 Nisan kutlaması
Lale Kemal İlköğretim Okulu’nun kardeş okulu olan Şahinyurdu Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri 
Köy Meydanı'nda 23 Nisan Bayramını halay çekerek, çeşitli oyunlar oynayarak kutladılar.

Şahinyurdu Köyü’nde 
tüm köylülerin 
katıldığı 23 Nisan 
Bayramı bu yıl 
Gemlik’ten gelen 
kardeş okul öğrenci
leriyle birlikte kutlandı 
coşkuyla kutlandı.

Gemlik Lale Kemal 
İlköğretim 
Okulunda bulunan 
1-2-3 sınıf öğrencileri 
Köy Meydanında 
halaylar çektiler, 
çuval yarışı yaptılar, 
çeşitli oyunlar 
sergileyerek alkış 

topladılar.
Şahinyurdu Köyü 
Muhtarı Hüseyin 
Meriç'in ev sahipliğini 
yaptığı Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim Okulu 
Müdür Hayrettin 
Minare, öğretmen ve 
20 öğrenciden oluşan

Özel Aykent İlköğretim Okulu öğrencilerinin öğretmenleri eşliğinde 
hazırladığı Resim Sergisi’ne gelen çocuklar gönüllerince resim 
yaptılar, boyama yaptılar, yüzlerini boyattılar.

misâfirjeri köy halkı 
evlerinde ağırladı. 
Köy Meydam’nda 
toplanan ailelerine 
şiirler okuyup 23 
Nisan'ın önemini 
hatırlatan öğrenciler, 
kutlamaların ardından 
Gemlik'e döndüler.



Nl... 2».7 s.!, _

TEŞEKKÜR
Kızımızın evlenme törenine katılan 

Kaymakamımız Sayın Mehmet Baygül ve eşine, 
Belediye Başkanı Sayın. Mehmet Turgut ve eşine,

Mal Müdürü Sayın İbrahim Blrnı’yd, 
Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Ercümen "e,

İlçe Tarım Müdürü Sayın İbrahihl Çetin V 

AK Parti İlçe Başkanı Sayın Enver Şahin*e,
I - Saadet Partisi Başkan Vekili Sayın Anmet Şenses ’e,

MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyelerine,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 

ve Müdürü ve personeline,
Bursa Erzurumlular Federasyonu Başkanı ve Yönetim 

Kurulu Üyelerine, Gemlik Erzurumlular Dernek Yönetim Kurulu ve 
Üyelerine, Celal Bay ar Anadolu Lisesi Müdürü Sayın İdris Aka ’ya. .

Telgraf gönderen Bursa Milletvekillerine,
Parti Bursa İl Başkanı Sayın Hayrettin Çakmak’a, 

AK Parti İLGenel Meclis Başkanı’na, DYP Gençlik Kolları’na
Ayrıca mutlu gecemize çelenk yollayan, telgraf çeken tüm saygıdeğer 

katılımcılara ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz.

KADİR ÖZAYDIN ve AİLESİ
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Oojantfde Diiııiişiim 25 Nisan’da başlıyor Devlet gayrimenkul zengini
Bursa'da şehir 
merkezinde onlarca 
yıldır mezbelelik 
vaziyette duran 
Doğanbey, 
Kiremitçi, Kırcaali, 
Tayakadın mahal
lerinde Toplu 
Konut İdaresi ile 
Osmangazi 
Belediyesi'nin 
ortaklaşa yürüttükleri 
kentsel dönüşüm 
projesi
25 Nisan'da başlıyor. 
Bugüne kadar 
anlaşma yapmayan 
yüzde 30 oranındaki 
hak sahiplerine
11 Mayıs'a kadar 
süre verilirken, 
sözleşmeye yap-- 
mayanların yerleri 
kamulaştırıhp daha 
sonra yıkılacak. . 
Böylece yer 
sahipleri yeni 
kurulacak şehirde 
yer sahibi olma 
imkanını da kaybede
cekler. Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, şu ana 
kadar bin 113 hak 
sahibi ile sözleşme 
yaptıklarını bunların

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemllkkorfezgazeted.com adresini tıklayın

varisleri ile birlikte 
3 bin 200 kişiye 
tekabül ettiğine 
dikkat çekerek, 
"Parsel bazında 
140 biri 200 
metrekare yer alarak 
bölgşnin yüzde 
70'i anlaştık.
Bölge'de 75, 122 
ve 150 metrekare 
büyüklüğünde 
daireler inşa edile
cek. Proje doğrul; 
tuşunda arsa 
metrekaresine göre 
ikiye 3 oranında 
bitmiş’lüks daire 
verilecek. 5 
metrekare ve üzeri 

hissesi olan bütün 
vatandaşlara ev 
sahibi olma imkanı 
tanıyan proje, arsa 
spekülatörlerinin 
muhtumel arsa 
toplama çalışmaları
na karşıda 28 Ekim 
2006 dan sonra 
hisse devirlerini 
dikkate almıyor. 
Daireler Bayındırlık 
Bakanlığı'nın en 
üst seviyedeki 
4-A Grubuna göre 
inşa edilecek. Henüz 
sözleşme imzala
mayanların bu 
dönüşümde yeni 
dairelerden mahrum 

kalmaması için t 
fırsatı kaçırmamasını 
istiyoruz. Yıkımlar 
sürecek. Biz 
anlaşma yapmayan
ların yerlerini de 
mahkeme karan ile 
kamulaştırıp 2 ay 
içinde ö.nl,arı da 
yıkacağız. Ancak , 
yer alma imkanları 
olmayacak" dedi. 
AK Parti 
Grupbaşkanvekili 
Faruk Çelik'te 
yıllardır imar planı 
bir türlü * 
dönüşmeyen, 
kötü durumdaki 
şehir merkezinde, 
yeni bir mahalle 
ortaya çıkacağını 
ifade ederek, , 
"Böyle bir çalışmada 
hiç kimse kar 
gayesi gütmüyor. 
TOKİ kuruluş 
gayesi olan imarlı 
şehirler için, bu 
projeyi yürütüyor. 
Şimdiye kadar zaten 
müteahhitlerin bile 
çözemediği bu kötü 
bölge bu anlamlı 
proje ile güzelleşe
cek" diye konuştu.

Türkiye'de Hazine 
adına kayıtlı 117 ' 
milyar 708 milyon 
metre kare büyük
lüğünde 2 milyon. 
182 bin 436 adet 
taşınmaz bulunuyor 
Maliye Bakanlığı \ 
Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, Hazine adına 
tescil edilmiş taşın
mazların 96 bin 
186'sını binalar, 333 
bin 228'ini arsalar, 
370 bin 544’ünü de 
araziler oluşturuyor. 
Kayıtlarda 951 bin 
258 adet tarlası bulu
nan Hâzinenin, sahip 
olduğu orman adedi 
230 bin 30, su ve su 
ürünü alanı 21bin 
345, orta malı 61 bin 
885, maden ve ocak 
alanı 1031, deniz 
dolgu alanr640, 
tarihi ve kültürel alan 
da 3 bin 425 olarak 
belirleniyor.
Kapladığı alan 
bakımından ise 81 
milyar 706,4 milyon 
metre kare ile orman
lar ilk sırada yer ah 
yor..Bunu 15..milyar 
853,2 milyon metre 
kare ile tarlalar, 15 
milyar 83,8 milyon 

metre kare ile de 
Hazine arazileri takip 
ediyor. Devletin 
sahip olduğu orta 
mallar 2 milyar 156,3 
milyon metre karelik 
bir alanı kaplarken, 
Hâzineye ait arsala 
rın yüzölçümü de 
1 milyar*174,2 milyar 
metre.kare olarak 
ölçülüyor.
Hazine adına 
teâcilli bağ- ' 
bahçelerin 628,9 
milyon metre karelik 
bir alanı meydana 
getirdiği ülkemizde,' 
kamu binaları da 
548,9 milyon metre 
karelik bir alanı ' 
kaplıyor. Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü 

. istatistiklerine ğörp, 
devletin en fâzla 
mülk sahibi olduğu il 
Balıkesir olarak 
görülüyor; î 5 milyar 

|| 119 milyon/metre 
karelik bir alan 
üzerinde kurulu 
bulunan Balıkesir'in 
yüzde 40,77'sini 
Hâzineye ait taşınma
zlar oluşturuyor.
Devlet sayı bakımın
dan en fazla taşın
maza Konya'c^ş ..... 
sahip buluriuypr

N0W0X BILGIS
Türkiye’nin prestiji CASP

DA

CASPER CHT 3000- 7804
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 3.0 Ghz.
80 GB-7200 Rpm
512DDR2
PAYLAŞIMLI
256MB 0/B PGIexp.
DVD-CDRVV COMBO
3,5” FLOOPY DRIVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERLÖR
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs+Antispy

ÜCRETSİZ MODEM VE AI AKIA 
ADSL BAĞLANTISI + ALANA

no wok bilgisayar
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BCIRSR

Tel: 0.224 512 25 63 ~ www.gemllknowox.com

SÜPER PAKET

■mm**

BİLGİSAYAR

CASPER CAT 3400 - 7F85
ÖZELLİKLER

Intel Pentium 4 650 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA
512DDR2
128/256 MB GEFORCE 7100 PCI
exp. TURBO CACHE
DVD-RVVDUAL
Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE
HOPARLÖR
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windows
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

ara

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.gemllkkorfezgazeted.com
http://www.gemllknowox.com
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Haşim İşcan Caddesi trafiğe açılıyor Bursa’da
Bursaray inşaatı 
sebebiyle 2 yılı aşkın 
süredir bölüm bölüm 
trafiğe kapanan 
Haşim İşcan Caddesi 
nihayet bugün kesin
tisiz haliyle yeniden 
trafiğe açılıyor.
Bursaray'ın Yıldırım 
etabı sebebiyle 
Tayakadın'dan 
itibaren kapalı olan 
cadde, Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri 
ekiplerinin sürdür 
düğü yoğun asfaltla
ma çalışmaları bitiril
erek ulaşıma açılıyor. 
Büyükşehir Belediye 
si Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçâk, son 
olarak asfalt altı dol
gularının tamam
landığını, tretuvar 
çalışmalarının büyük 
bölümü tamamlanan 
yolda gün boyunca 
asfaltlama ekiplerinin 
çatfşarak Salı sabahı 
Haşim İşcan'ın ilk 
günkü hali ile 
ulaşımın başlaya
cağını söyledi. 
Demirtaşpaşa

1 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN İ
Her Çeşit Emlak Alım, Safım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ

120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

fek

Ih

I

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

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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D;4 Sadık Fatma Apt. 3+1-110 m2 asansörlü ■kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Umurbey’de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve.
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax:51410 21

Endüstri Meslek 
Lisesi önünden, 
Yıldırım ve Şehreküs 
tü tarafına dönüşlerin 
açılacağını, Gökdere 
Meydanı'ndan Şehrek 
üstü Meydam'na 
kadar da ulaşımın 
kesintisiz yapılabilen 
ceğini müjdeleyen 
Hüseyin Konçak, yol 
kenarında çeşitli çev 
re düzenleme çalış
malarının da birkaç 
hafta içerisinde 
tamamlanarak Haşim 
İşcan caddesinin pırıl 
pırıl bir görünüme 
kavuşacağını söyledi. 
Tretuvar çalışmaları 

nın bitirilmesi, Gökde 
re Meydanındaki 
düzenlemeler ve 
Acem Reis Cami ile ■ 
Demirtaş köprüsü 
ayaklarındaki çevre 
düzenlemelerinin 
tamamlanması ile 
eşsiz bir caddenin 
ortaya çıkacağını 
kaydeden Konçak, 
bu bölgedeki esnafın 
uzun yıllar süren 
sıkıntılarının son 
bulacağını bildirdi. 
Haşim İşcan 
caddesinin açılması 
ile döğu-batı 
aksında şehir 
merkezinde önemli 

bir ulaşım imkanı da 
ortaya çıkacak. 
Böylece Ankara 
yolu güzergahından 
kent merkezine 
ulaşmak isteyen 
araçlar Haşim 
İşcan caddesini 
kullanarak eski garaj 
ve Fevzi Çakmak 
caddesindeki yoğun
luğu azaltacaklar. 
Diğer taraftan 
Cumhuriyet 
Alam'ndan 
Altıparmak istikame
tine giden akımda, 
Cumhuriyet cadde
sine alternatif olarak 
Haşim İşcan caddesi
ni kullanabileceğin
den, İnönü ve 
Cumhuriyet cad
delerinin yükü de 
önemli ölçüde azala
cak. Ancak Haşim 
İşcân'ı Şehreküstü 
Meydanına bağlayan 
trafik ışıklarında uzun 
süreli beklemenin 
doğu yakasından 
gelen trafik yükü de 
düşünülerek azaltıl
ması gerekiyor.

Yolcu otobüsü 
devrildi 
4 ölü 30 yaralı
Erzincan yakınlarında 
yolcu otobüsü kon
trolden çıkıp devrile 
rek yan yattı. Kazada 
ilk belirlemelere göre 
4 kişi öldü, 30 kişi 
yaralandı.
Kaza, dün saat 08.45 
sıralarında Sivas- 
Erzincan karayolunda 
meydana geldi. İzmir'
de^ İğdır yönüne 
giden Ali Yer yöneti
mindeki 34 YMV 64 
plakalı Can İğdır 
Turzme ait yolcu 
otobüsü, Erzincan'a 
21 kilometre kala 
Tünel 4 Mevkii'nde 
devrildi /i
Yan yatarak hurdaya . 
dönen otobüsteki 
yolculardan kimliği 
belirlenen Gülten 
Erçişli ile kimlikleri 
saptanamayan 3 kişi 
yaşamını yitirdi.
Yaralanan 30 kişi 
ise, yoldan geçen 
araçlar ve olay 
yerine gelen 
ambulanslarla 
Erzincan'daki has
tanelere kaldırıldı. 
Yaralıların tedavisi 
sürerken, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

faciaya kıl payı
Bursa'da inşaata yük 
indirirken frenleri 
boşalan bir kamyon, 
4 aracı sürükleyerek 
kaydığı yolda ağaca 
çarparak durabildi. 
Alınan bilgiye göre, 
olay merkez 
Osrpangazi ilçesi 
Namazgah Mahallesi 
Mercan Sokağı'nda 
gerçekleşti. Bir 
inşaata ytfft taşıyan 
Sürücü Recep 
Omay'a ait 16 TJ 80 
plakalı kamyon, 
frenlerinin 
boşalması 
sonucu eğimli 
yolda kaymaya 
başladı.
İlk olarak 16 YZ 469

rafik canavarı 2 can aldı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında; 2 kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza 
Inegöl-Eskişehir 
Karayolu'nda önceki 
gece saat 22.00 
sıralarında * 
meydana geldi. 
Ahmet Tosun (42) 
idaresindeki 
16 J 7065 plakalı 
otomobil, duble 
yol çalışmaları 
devam eden Kınık 
mevkiinde virajı 
alamayıp karşı 
şeride geçince, 
Eskişehir 
istikametinden 
İnegöl istikametine 
gelen Mümin 
Korkmaz (38) 
idaresindeki 
15 ACJ5O8 plakalı 
süt yüklü TIR'â 
çarptı. Yaklaşık 50 
metre TIR'ın altında 
sürüklenen otomo
bilin şoförü 
Ahmet Tosun ile 
yanında bulunan 
arkadaşı Erol 
Bayraktar (40) olay 
yerinde hayatını 

'Gemlik Körfez' internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrffez

plakalı BMW araca 
çarpan kamyon, 
daha sonra Bursa'ya 
ziyaret gayesiyle 
geldiği öğrenilen 
45 VE 953 plakalı 
Hyundai marka 
panelvan araca, 
ardından park 
halindeki
16 CFA 58 plakalı 
Peugeot kamyonete 
ve son olarak da 
16 CLS 28 plakalı 
Hyundai araca 
çarptı.
Alçipan yüklü 
kamyon, önüne 
çıkan bir ağaca 

'çarparak durabildi.
Olayda can kaybı 
yaşanmadı.

kaybetti. Araç 
içinde sıkışan 
Ahmet Tosun ve 
Erol Bayraktar'ın 
cesetleri, İnegöl 
Belediyesi arama 
kurtarma ekiplerince 
güçlükle çıkartıldı.

> Kaza sebebiyle yol 
çift taraflı olarak 
trafiğe kapandı. 
Kilometrelerce 
kuyruğun oluştuğu 
karayolu 1.5 saat 
sonra trafiğe açıldı. 
Ölen 4 çocuk 
babası Ahmet 
Tosun'un Bursa 
E Tipi Cezaevi'nde 
infaz koruma 
memuru olarak 
görev^yaptığı, kul
landığı otomobili, 
aynı cezaevinde 
gardiyanlık yapan 
arkadaşı Sabahattin 
Dede'den 
"Ailemle birlikte 
pikniğe gideceğiz" 
diyerek emanet 
istediği öğrenildi. 
TIR,_şoförü 
Korkmaz gözaltına 
alındı. Bu arada 
otomobil içerisinde 
bir adet ruhsatlı 
tabanca 
bulundu.

ABONE OLUN
OKUYUN O*'.'TUN'

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çalışan çocuk 
sayısı 958 bin 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verile 
rine göre, Türkiye genelinde 6-17 yaş 
grubundaki çocuk sayısı 16 milyon 264 
oldu. Bu grupta çalışan çocuk sayısı 958 
bin. Bu çocukların yüzde 43.1'i ise ev 
işlerinde çalışıyor
TÜİK tarafından 2006 yılı Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarında Çocuk İşgücü 
Araştırması sonuçları açıklandı. 6-17 yaş 
grubundaki çocukları kapsayan ve toplam 
28 bin 978 çocuk ile görüşülen araştırma 
sonuçlarına göre, 6-17 yaş grubundaki 
çocukların kurumsal olmayan sivil 
nüfusun yüzde 22.3'ünü oluşturduğu 
ortaya çıktı. 2006 4. Döneminde Türkiye 
genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk 
sayısı 16 milyon 264 bin olarak gerçek
leşti. Bu yaş grubundaki çocukların 
yüzde 60.9'u kentsel, yüzde 39.1 ’i kırsal 
yerlerde bulundu. Bu çocukların yüzde 
84.7'si bir okula devam ederken, yüzde 
15.3'ü okula gitmedi. Okula devam 
etmeyen çocukların yüzde 58.8'ini kız 
çocukları oluşturdu.
6-17 YAŞ GRUBUNDA ÇALIŞAN 
ÇOCUK SAYISI 958 BİN
6-17 yaş grubunda bulunan 16 milyon 264 
bin çocuktan yüzde 5.9'unu oluşturan 958 
bin çocuk ekonomik bir işte istihdam 
edildi. Türkiye genelinde 6-17 yaş 
grubunda istihdam edilen çocukların 
yüzde 47.7'si kentsel, yüzde 52.4'ü kırsal 
yerlerde yaşamakta. İstihdam edilen 
çocukların yüzde 66'sını erkek, yüzde 
34’ünü kız çocukları oluşturdu. Çalışan 
çocukların yüzde 31.5'i bir okula devam 
ederken, yüzde 68.5'i öğrenimine devam 
etmedi. Okula devam eden 6-17 yaş 
grubundaki çocukların yüzde 2.2'si 
ekonomik bir işte çalışırken, okula devam 
etmeyen çocukların yüzde 26.3'ü çalış
makta. Ekonomik işlerde çalışan çocuk
ların 392 bini tarım sektöründe faaliyet 
gösterdi. Çalışan çocukların yüzde 40.9'u 
tarım (392 bin kişi), yüzde 59.1 ’i tarım dışı 
sektörde (566 bin kişi) faaliyet gös
terirken, yüzde 53'ü ücretli veya 
yevmiyeli, yüzde 2.7'si kendi hesabına 
veya işveren, yüzde 43,8‘i ücretsiz aile 
işçisi olarak çalışıyor.

■■ i! ADIKIIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÛCRETSİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY El
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ELEMAN ARAMIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAYŞOFORve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

€L€MAN ARRN1V0R
Büyük bir Kozmetik Firması 
adına Gemlik'te çalışacak 

25-30 yaşları arasında 
BAYAN PAZARLAMA 
€L€MANI AAANIYOA 

Müracaat Tel
0532 472 52 64 (Murat Bey)

ELEMAN ARANIYOR
AMELİYATLI HASTAYA 

BAKACAK HASTA BAKICI 
ARANIYOR 

GSM : (0.536) 877 37 58

KİRALIK ARAÇ
GÜNLÜK veya AYLIK 

ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİÖZDEMİR Mikail ÖZDE’ılIR 

0.542 422 5300 0.539 491 89 60
Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
îurkcell haltınızdan 3464'9 mesaj atın.

kı www.elkoyun.com

http://www.elkoyun.com
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Trabzon kupa mesaisinde
Trabzonspor, 
Fortis Türkiye 
Kupası yarı final 
rövanş maçında 
Kayseri Erciyesspor 
ile yapacağı maç 
için Nevşehir'de 
kampa girdi...
KUPA MESAİSİ!.. 
Nevşehir'in Avanos 
ilçesinde Avrasya 
Oteli'nde kampa 
giren Trabzonspor 
kafilesi, ilk antren-

İbrahim Akın affedildi
Beşiktaş’ta İbrahim 
Akın’a af çıktı. 
Beşiktaş Asbaşkanı 
Levent Erdoğan, 
Tigana tarafından 
affedilen İbrahim’in 
iyi bir oyuncu 
olduğunu ifade etti... 
İbrahim Akın affedildi 
Beşiktaş’ta İbrahim 
Akın’a af çıktı. 
Beşiktaş Asbaşkanı 
Levent Erdoğan, 
Tigana tarafından 
affedilen İbrahim’in 
iyi bir oyuncu 
olduğunu ifade 
ederek, "Bu sezon bir 
türlü uyum sağlaya-

“İstanbul’da parka izin verilsin”
Türkiye Motosiklet 
Federasyonu Başkanı 
Bekir Yunus Uçar, 
Motosiklet 
Federasyonu olarak 
İstanbul Park 
Pisti’nde Türk 
sporcuların çalış
malarını ve ulusal 
yarışlar yapmak iste
diklerini ifade etti.
Pistin hangi şartlarda 
özel işletmeciye 
verildiğini öğrenmek 
istediklerini kayde
den Uçar, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Biz federasyon 
olarak pistin hangi 
şartlarla yabaricı bir 
işletmeciye verildiği-

GEMİİK SİNEMA GÜNlÜöÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı 
MAVİ GÖZLÜ DEV 14.00 - 16.30 - 20.30
NİNJA KAPLUMBAĞALARI 12.00 - 14.00 -16.15 • 20.30
TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
APO KALİPTO (KIYAMET) SEANSLAR 12.00 ■ 14.00 • 16.00 ■ 18.00 • 20.30

manini otelin çim 
sahasında yaptı. 
Teknik direktör 
Ziya Doğan 
nezaretindeki antren
manı yönetici ve 
kafile başkanı 
İbrahim Hacıosman- 
oğlu da izledi.
Futbolculardan 
Risp, kaleci Jefferson 
ve Musa'nın sakatlık
ları nedeniyle 
Nevşehir kampına 

madı. Ancak affedi 
lerek yeniden takımla 
çalışmalara başladı. 
Kendisinin kalan son 
5 maç için çok çabuk 
form tutarak faydalı 
olabileceğine 
inanıyoruz" dedi. 
Erdoğan, habersizce 
Türkiye’den ayrılan 
Kleberson konusun
da da "Beşiktaş’ta 
şansı kalmadı. Bizim 
iznimiz olmadan 
başka takımda 
oynayamaz. Ayrıca 
gitmenin bedelini de 
ödemek durumunda. 
Bu konuda hukuken 

ni bilmiyoruz. Türk 
sporcular için bir 
çalışma imkanı 
sağlanmış mı, 
sağlanmamış mı 
haberimiz yok. 
ITO'nun hangi 
şartlarla devrettiği 
açıklanmıyor. Kenan 
Sofuoğlu gibi bir 
yarışçımız var. Henüz 
İstanbul Park'ta 
antrenman yapamadı. 
Yarışçılarımızı 
yetiştirmek için bize 
fırsat verilmesini 
istiyoruz." 
İstanbul Park 
Pisti'nin işletim hakkı 
nedeniyle yapılan 
anlaşmanın iptali için

Seanslar 

getirilmediği, hafif 
sakatlıkları bulunan 
Yattara, Umut ve 
Ufukhan'ın da ilk 
antrenmana katıl
madığı belirtildi.
Yaklaşık 1 saat 
15 dakika süren 
antrenmanda, 
futbolcular düz 
koşu ve kondisyon 
ağırlıklı çalışma 
yaptıktan sonra 
yarı sahada 

özür dileyen İbrahim 
Akın, dün kondisyo 
ner eşliğinde çalış
malara başladı .

çok güçlü durum
dayız" yorumu yaptı. 
Bu arada takım 
arkadaşlarından da

mahkemeye başvu
rup vurmayacakları 
sorusuna Uçar, "Şu 
an için böyle bir gir
işimimiz yok. Biz 
sadece sporcu- 

çift kale maç yaptı. 
Daha sonra orta saha 
ve forvet oyuncuları, 
kaleci Ahmet Şahin 
ve Tolga Zengin'in 
koruduğu kaleye 
şut ve yan top 
çalışması yaptı. 
Celalettin, Ayman, 
Ceyhun, Gökdeniz ve 
Erdinç de özel olarak 
15 dakika süre ile 
kaleye şut çalışması 
yaptılar.

larımızın bu pistten 
yararlanmasını ve 
ulusal yarışlar için 
bize fırsat tanın
masını istiyoruz" 
yanıtını verdi.

AYAĞIMIZA GELEN KISMETİ TEPDİK
Takım Kaptanı Arif ve sakat olan 

Sercan’dan yoksun sahaya çıkan Gemllkspor 
pek varlık gösteremedi.

Birinci devrenin sonuna doğru gelişen 
tesadüfü bii* akında sağ açık oynayan 
Ahmet’in topu geriye kesmesiyle gerilerden 
yetişen Volkan’ın düzgün vuruşuyla Gemlik 1- 
0 öne geçti. Takım canlanacağına durdu.

Muharrehı’e şunu söyleyebilirim; ‘Kendini 
futbola ver, attığın toplar hep hasıma gitti.’

Nazım; ‘Futbol topla oynanır adamla 
oynanmaz, kendini maça vermen lazım.’

Gemlikspor 1-0 galibiyeti koruyamayarak 
beraberliğe düştü. Ayağımıza gelen fırsatı 
kaçırdık yazık oldu.

Cabbar Hoca'dan biraz daha fedakarlık 
bekleriz.

Fert kupa 
mesaisi başladı

Fenerbahçö, Fortis 
Türkiye Kupası Yarı 
Final rövanşında 
26 Nisan Perşembe 
günü Beşiktaş ile 
yapacağı maçın 
hazırlıklarına bir 
gün izinden sonra 
başladı.
Turkcell Süper 
Lig'deki 
Gaziantepspor 
maçından Sonra 
izin yapan Sarı- 
lacivertliler, 
bu sabah 
Şamandıramdaki 
tesislerde bir a 
raya geldi.
Teknik direktör 
Zico'nun sâha içinde 
yaptığı kısâ toplan
tının ardından 
başlayan çalışmada, 
son lig maçında ilk 
11'de forma giyen 
oyuncular takım 
halinde koşunun 
ardından, tfempolu 
koşuyla çalışmayı 

sürdürdü.
Diğer futbolcular ise 
antrenör Sant'anna 
yönetiminde 
kondisyona yönelik 
çalışmalardan sonra 
pas çalışmaları yaptı. 
Sarı-lacivertliler, 
uzun bir aradan 
sonra tam kadro 
antrenmana çıktı. 
Çalışmalarını takım
dan ayrı sürdüren 
Rüştü de takımla 
çalışmalara 
başlarken, antren
manı diğer kaleciler
le birlikte sürdürdü. 
Sakatlığı nedeniyle 
Gaziantepspor 
maçında forma 
giymeyen Appiah'ın 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi. 
Sarı-lacivertliler, 
Beşiktaş maçının 
hazırlıklarını yarın 
akşam yapacağı 
antrenmanla 
sürdürecek.
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Kirli çoraplar tırnak mantarına yol açıyor Unutalı|ı önleyen Heı
Değiştirilmeyen kirli 

r çoraplar ile ortak 
। kullanılan duş ve 

banyoların tırnak 
mantarına yol açtığı 
bildirildi. Uzmanlar, 

Tırnak mantarına 
. yakalanmamak için el 

ve ayakların sürekli 
temiz tutulması 
konusunda vatan
daşları uyardı. 
Bu konuda derlediği 
bilgilere göre, 
’Onikomikoz' olarak 
adlandırılan tırnak 
mantarı enfeksiyonu 
'Dermatofit' adı ver
ilen organizmalar 
tarafından oluşturu
luyor. Tedavisi 
mümkün bulaşıcı bir 
hastalık olan tırnak 
mantarının mutlaka 
doktor gözetiminde 
tedavi edilmesini 
öneren uzmanlar, "Bu 
.yalnızca bir kozmetik- 
sorun değil, tırnak 
yatağı ve plağını 
tutan bir enfeksiyon
dur. Tırnak mantarı 
tüm tırnak hastalık
larının yaklaşık yüzde 
50'sini oluşturur" \ 

| uyarısında bulundu 
i Tırnakta mantar 

enfeksiyonu varsa 
bunun görülebildiği
ni, kokusunun veya 
ağrının 
hissedilebildiğini vur
gulayan uzmanlar, 
hastalığın, tırnaklarda 
sarı, yeşil veya kahv
erengi renklenme, tır
naklarda pul pul kalk-

ma, tırnak altında kir 
birikmesi, ayaklarda 
kötü koku ve ayak tır
naklarında acı ile 
ortaya çıktığını kay
detti. Yavaş ve kronik 
seyreden tırnak man
tarının en sık rast
lanılan tırnak 
hastalığı olduğunu 
belirten- uzmanlar, 
tüm dünyada tırnak 
mantarının görülme, 
sıklığının değiştiğini 
ifade ettiler. Mantarın 
genellikle tırnağın 
altına girerek burada 
etkili olmaya 
başladığını ifade 
eden uzmanlar şu bil-, 
giieri verdi: 
:'Tırnağa hasar veren 
her.şey mantarın 
içeri' girmesini kolay
laştırabilir. 
Zedelenme, el ve 
ayak tırnağına sert 
bir cisimle vurulması, 
ayak tırnağına basıl
ması, tırnakların çok 
dipten kesilmesi, 
ayak parmaklarını

sıkıştıran küçük ucu 
sivri ayakkabılar tır
nak mantarına yol. 
açabilir. Tırnak man
tarı bulaşıcıdır. 
Enfeksiyona neden 
olan mantarlar ortak 
kullanıma açık, ılık ve 
nemli yerlerde 
bulunurlar. Soyunma 
odaları, yüzme 
havuzu, ortak kul
lanılan duş ve bany
olar; bahçe, manikür 
veya pedikür aletleri 
tırnak mantarı 
bulaştırabilirler. 
Tırnak mantar enfek
siyonu kendiliğinden 
iyileşmez. Doktor, 
tarafından önerilen 
İlaç tedavisi ve Öner? 
ilere uymak gerekir. 
Mantar enfeksiyonun
da doktorunuz 
tarafından önerilen 
ilaç, hastalığa neden 
olan mantarın 
yaşadığı ve geliştiği 
yere tırnak yatağına 
yaklaşır ve enfeksi

• yonu ortadan kaldırır.

Bü şekilde oktOruıluz 
tarafından, önerilen 

■ doz ve sürede kul
lanacağınız ilaç ile 

■tedaviniz gerçekleşir. 
Doktorunuz, mantar 
enfeksiyonunuz için 
ağızdan alabile
ceğiniz ilaç yazabilir. 
Ayak tırnak mantarın
da tedavi yaklaşık 3 
ay sürer. El tırnak 
mantarında tedavi 
yaklaşık 2 ay sürer. 
Hangi tedavinin sizin 
için uygun olduğunu 
öğrenmek için lütfen 
doktorunuza başvu
runuz."
Uzmanlar, tırnak 
mantarından korun
mak için şu öneril
erde bulunuyor: 
"- Ayaklarınızı ola
bildiğince temiz ve 
kuru tutun.
•» Halka açık yüzme 
havuzu ve duş alan

larında terlik kullanın. 
- Ayak tırnaklarınızı, 
parmağın ucunu ' 
geçmeyecek şekilde 
düz olarak kesin.
- Manikür ve pedikür 
içm sterilize aletler 
veya en iyisi kendi 
aletlerinizi kul
landırın., 
- Ayağınıza uyan, 
sivri burunlu 
olmayan rahat 
ayakkabılar giyin. 
- Ev içinde 
kullanılan 
havluların kişiye 
özel olmasına 
dikkat edin

Metropollerde yaşayan insanların sıklıkla 
karşılaştığı unutkanlık sorunu, bazı besin
lerin düzenli kullanımıyla çözülebiliyor. 
Uzmanlar, protein, karbonhidrat, vitamin ve 
minerallerden oluşan bir beslenme pro
gramıyla beynin performansını artırarak, 
dikkat ve konsantrasyon açısından 
güçlendirilebileceğini belirtiyor. Erken yaşta 
"Alzheimer" vakalarının son yıllarda giderek 
artması nedeniyle yapılan araştırmalarda, 
"kolin" adlı maddenin hafıza depolanmasın
da önemli rol oynadığı, eksikliğinde ise 
unutkanlığın oluştuğu ortaya çıktı. ABD'de 
yapılan bir araştırmada, "Alzheimer" rahatsı
zlığı ve unutkanlık sorunu bulunan hasta
lara,kolin açısından zengin olan yeşil 
yapraklı sebzeler verilmesiyle hastaların 
gelişme gösterildiği tespit edildi.
Öğrenme yeteneğini geliştiren ve hafıza için 
hayati önem taşıdığı belirtilen kolin mad
desinin doğada en çok anne sütünde bülun-

I duğuriu belirten uzmanlar, beynin hafızayla 
I ilgili bölümünün, bebeklikte yeterli kolin ■ 

alınmasıyla gelişebileceğini belirtiyor. 
Gelişmiş ülkelerde bebek mamalarının içeri
sine konulan kolin maddesi, anne sütünden 
sonra en çok.soya fasulyesi, yeşil yapraklı * 
sebzeler, karnabahar ve yumurta sarısında 
buiunuyor. Bu nedenle uzmanlar, unutkanlık 
ve erken Alzheimer rahatsızlığı için bu 
besinlerin düzenli olarak bir ya da birkaç 
öğünde tüketilmesini öneriyor.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

5.13 10 55 J
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 5131212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
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 517 33 94

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet. 
İtfaiye

NÖBETÇİ ECZANE
513 20 66 
513 45 03
514 00 95 
51312 86 
51311 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
51310 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

513 10 79
613 30 33
613 14 25

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

24 Nisan 2007 Salı 
YASEMİN ECZANESİ 
İstiklal Cad No: 40 

Tel: 513 0116 GEMLİK

Gemlik Karfez

Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513-45 21 -111
Yalnız 185

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2731 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Kendi okullarını yaptırıyorlar
Bursa'da 50 okuldan 500 öğrencinin katkılarıyla 
“Barış İlköğretim Okulu”nun temeli törenle atıldı.
Bursa'da faaliyet 
gösteren 50 okuldan 
500 öğrencinin kendi 
aralarında topladık
ların paraların yanı 
sıra Nilüfer 
Belediyesi, UNICEF 
Bursa gönüllüleri ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü desteğiyle 
yaptırılacak olan 
“Barış İlköğretim 
Okulu”nun temeli 
törenle atıldı.
Bursa'da faaliyet 
gösteren 50 okuldan 
500 öğrencinin 
kendi aralarında 
topladıkların 1 
paraların yanı sıra 
Nilüfer Belediyesi, . 
UNICEF Bursa, 
gönüllüleri ve İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü desteğiyle 
yaptırılacak olan 
“Barış İlköğretim . 
Ökulu”nım temeli 
törenle atıldı. 
Barış Mahallesi 
Gümüşdere Sokak'ta 
düzenlenen törene, 
Bursa Valisi Nihat 
Canpol^t,, Jandarma

Alay Komutanı 
Kurmay Albay Murat 
Aslan, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, İl 
Milli Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar ve 
okulu yaptıran çocuk
lar-ile aileleri katıldı. 
Vali Canpolat, 
törende yaptığı 
konuşmada, çocuk
lara verilecek eh 
güzel hediyenin, 
23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve .
Çocuk Bayramı'nda 
yapılacak bir 
okul olduğunu 
söyledi.
Projenin, Türkiye'de 
birçok ilde örnek 
olacağını ifade eden 
Canpolat, böylesine 
anlamlı bir törene 
katılmaktan onur 
duyduğunu dile \ 
getirdi.
UNICEF Türkiye 
Milli KomitesiHv

Temsilcisi Zuhal 
Orhun da 2 yıl öpce 
8 çocukla başlayan 
projenin bu hale 
gelmesinden dolayı 
duyduğu mutluluğu 
ifade ederek, 
çocukların sayısının 
ilerleyen günlerde 
daha da artacağını 
kaydetti. -:ı 
Nilüfer Belediye .- 
Başkanı Mustafa 
Bozbey de projeye 
öncü olan tüm 
.çocukları 
alınlarından teker 
teker öpfeceğini 
belirterek, bundan 
daha büyük bir 
mutluluk olamaya
cağını vurguladı. 
Konuşmaların ardın
dan kendi okullarını 
kendileri yaptıracak 
olan çocuklar, törene 
katılan protokol 
ile birlikte okulun 
temelini attı.
Barış İlköğretim 
Okulunun, gelecek yıl 
23 Nisan'da faaliyete 
geçirilmesinin 
hedeflendiği bildirildi.

Kurumlar Vergisi I 
beyanname verme süresi 
25 Nisan’da sona eriyor

Kurumlar., 
vergisinde beyan 
dönemi Çarşamba 
günü sona eriyor; 
Kurumlar vergisi i : 
mükellefleri, ?
2006 yilı kazançları 
için 25 Nisan 
Çarşamba akşamı 
mesai saati 
bitimine kadar 

beyanname 
verecek.
Tahakkuk eden 
kurumlar vergisi 
de 30 Nisan 
Pazartesi akşamına 
kadar yatırılacak. 
Türkiye'de 615 bin 
854 faal kurumlar, . 
vergisi mükellefi 
bulunuyor.

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

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

T MA www.elkoyun.com
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan grup toplantısında AKP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Başbakanın adayı Abdullah Gül
AKP’nin dün yapılan grup toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayının Dış İşleri Bakanı Abdullah Gül olduğunu 
açıkladı. Erdoğan, ismi açıklamadan önceki konuşmasında “Kamuoyu ve 
mecliste genel kabul görecek, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi güçlendire
cek, milletimizi bütün değerleri ile bir bütün olarak kucaklayacak ve liyakat 
ile temsil edecek bir Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu isim aynı zamanda 
kamuoyunda yıllardır bulunduğu birçok görevlerde ülkemize yaptığı 
hizmetlerle halkımızın da bildiği bir isimdir. O da bugüne kadar bu yolda 
beraber olduğumuz Abdullah Gül kardeşimizdir” dedi. Haberi sayfa 6’da

25 Ykr.

G E M L İ K ’ İ N İLK G Ü N L Ü K SİYASİ GAZETESİ
25 Nisan 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com

KÖRFEZ AV
BALIKÇILIK MALZEMELERİ

TOPTAN & PERAKENDE
KARA AVCILIĞI MALZEMELERİ
VE TABANCA MERMİSİ t
(RUHSATLI) SATIŞLARIYLA /<W';

HİZMETİNİZE ÂCİLDİ
Bülent ve M uman Dursun 
Semerciler Yokuşu 19/A GEMLİK 
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 48

6 yıl önce kaybolan Ali Ceriik’jn cinayet sonucu öldürüldüğü belirlendi.

IMeşini öldürdükten sonra hala gömmüş
Güne Baku

? Kadri GÜLER
I kadri_guler@hotmail.com

Erdoğan’ın sürprizi Gül
Türkiye günlerdir AKP’nin çıkaracağı 

Cumhurbaşkanı adayını konuşuyor.
TBMM’de çoğunluğu elinde tutan siyasi 

irade, bu çoğunluğa dayanarak istediği her 
kişiyi Cumhurbaşkanı seçtirebilir.

Başbakan Erdoğan’a karşı başlatılan toplum
sal muhalefet sonucu, Erdoğan’ın geri adım 
attığı geçtiğimiz hafta belirlendi.

Başbakan aday olmayacağını, “Sürpriz ola
cak” sözü ile.açıkladı.

Ardından en yakın dava arkadaşı, Dış işleri 
Bakanı Abdullah Gül, (2002 seçimlerinden sonra 
emanetçi başbakan) TBMM Başkanı Arınç ile gö 
rüştü..

Bu görüşmeden buruk ayrıldığını yazdı 
basın..

Sonra Nimet Çubukçu’nun adı geçti 
kulislerde..

Ve nihayet Başbakan dün, beklenen açıkla
mayı gurubunda yaptı.

Erdoğan’ın köşk adayı Abdullah Gül idi..
Başbakanın kalbi köşkte kaldı ama baktı 

papuç pahalı, zararın neresinden dönersem 
kardır hesabı, bu görevi emanetçisine bıraktı..

Abdullah Gül mülayim adamdır.
ABD ile, AB ile ilişkileri de iyidir.
Kasımpaşalı değil, Kayserilidir kendisi..
Her ne kadar eşi başörtüsü konusunda AHİM 

dava açmışsa da, Laik Türkiye Cumhuriyeti tar
ihlide ilk kez inançları üstün olan “dindar” bir 
Cumhurbaşkanı seçilecektir.

Tayyip olmasın diyenler, uzlaşma isteyenler 
işte size “Tayyip 2.”

Eh! Ne demeli, vatana millete hayırlı olsun.
Vatan, millet, demokrasimiz sağolsun.

v 6 yıldır ailesi tarafından aranan Ali Cenik adlı şahsın, Karsak Deresi yanın
da lastikçilik yapan kardeşi Eyüp C. tarafından işyerinde esrar içtikten sonra 
çıkan tartışma sonucu başına levye vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Cinayet, 
jandarmaya yapılan bir ihbarın polis ve emniyet tarafından yapılan araştırılması 
sonucu ortaya çıktı. Eyüp C. ve arkadaşı Savaş Ö. yapılan sorgulamasında 
cinayeti itiraf ettiler. Ceset gösterilen yerde yapılan kazıda bulundu. Sayfa 3’de

Hırsızı kimliği ele verdi
Bir süre önce Yalova asfaltı üzerinde 
bulunan Polat Eldiven Sanayi'ne 
girilerek eldiven kalıplarını çaldığı iddia 
edilen bir kişi yakalandı. Sabıkalı kasa 
hırsızı olduğu ileri sürülen şahsın, 
düşürdüğü kimlikten yola çıkan polis 
ekipleri, Önder Ö. adlı şahsı yakala 
yarak gözaltına aldılar. Haberi syf 2’de

Hukuk Fakültesi'ne ilk adım
Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi’nde 
inşaatına Asım Kocabıyık Kültür 
Eğitim Vakfı tarafından başlanan 
Hukuk Fakültesi binası için hazırlanan 
protokolün imza töreninin 2 Mayıs 
2007 Çarşamba günü saat 11.30’da 
Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nde yapılacağı bildirildi.

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

11. Cumhurbaşkanı....

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı 
hayırlara vesile olur inşallah..

Ne mutlu bize...
Milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakar bir cum 

hurbaşkanı adayımız var artık..
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayı 

sına bakılırsa söz konusu adayımız Cumhurbaşka 
m da olacak Allahın izni vela kuvvetiyle..

Ne garip bir tesadüftür ki ...
Türkiye Cumhuriyetini Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesine şikayet eden bir zat-ı muhteremiye 
nin zevceleri, Türkiye Cumhuriyetinin 11.Başkanı 
olacak..

İşte Hürriyet..
İşte Demokrasi...
Madem ki Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir.. 
O halde...
Milletin iradesinin yansıması olan meclis de 

sadece sayısal çoğunluğundan aldığı güçle 
Cumhurbaşkanı'nı seçer..

İnsanın şöyle derin bir offffffff diyesi geliyor...
Türkiye Cumhuriyeti'ni 1946'daki ruhla bugün

lere dek idare edenler...
Milliyetçiliği... muhafazakarlığı dillerine pelesenk 

edenler..
Toplumun ince ayarlarıyla sürekli ve acımasızca 

oynayarak deVr-i iktidarlarını daim kılanlar..
Din ve devlet işlerini yasalara rağmen, anaya 

saya rağmen, içtihatlere rağmen, geleneklere rağ
men. Kur-anı Kerim'e rağmen..

Bilerek ve isteyerek karıştıranlar...
Bu durumdan medet umanlar ve dahi nemala 

namlar..
Siz sistematik ve bilinçli olarak..
Yıllarca ABD'ye payandalık yaptınız..
Hala da yapıyorsunuz..
AB'nin kuyruğuna takılıp onların çektiği yere 

doğru gittiniz..
Kendi çıkarlarınız için IMF'nin, Dünya 

Bankası’nın önünde el etek öptünüz..
Toprak reformunu yapmadınız..
Üç beş tane ağanın ellerindeki marabaları 

güdülemesiyle iktidarınızı sürdürdünüz..
Eğitim ve Öğretim Birliği'ni rafa kaldırarak soran, 

sorgulayan, seçmeyi bilen, uygar cesareti olan 
gençlerin yetişmesini önleyerek dereleri istediğiniz 
yöne akıttınız..

Türk toplumunun önce sağ-sol, sonra türk-kürt, 
daha sonra laik-anti laik cephelere bölünmesine 
çanak tutarak yabancı ların siyasal ve ekonomik 
emellerine ulaşmasına zemin hazırladınız..

Şimdi...
Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni durumuyla 

öğünebilirsiniz..
Gurur duyabilirsiniz..
Çünkü eseriniz...
Tevfik Fikret ne demişti her daim bu memleketin 

kanını emen sizin gibiler için...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 
Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını 
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini 
Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini. 
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini... 
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 
Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak! 
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak! 
Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, 
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... 
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Hırsızı kimliği ele verdi
Seyfettin 
SEKERSÖZ
Bir süre önce 
Yalova asfaltı 
üzerinde bulunan 
Polat Eldiven 
Sanayi'ne girilerek 
eldiven kalıplarını 
çaldığı iddia 
edilen bir kişi

yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, girdikleri 
işyerinden eldiven 
kalıplarını çalarak 
kaçan hırsızlardan 
birinin düşürdüğü 
kimlikten yola 
çıkan polis 
ekipleri Önder Ö.

isimli şahsı 
yakalayarak göz 
altına aldılar.
Yapılan sorgulama
da Önder Ö.'nün 
kimliğini 
kaybettiğini 
bazı kişilerin kul
lanmış olduğunu 
öne sürerek

suçu kabul 
etmediği ileri 
sürüldü.
Göz altına alınan 
Önder ö.'nün 
sabıkalı bir 
kasa hırsızı 
olduğu iddia 
edilirken şahıs 
Adliye'ye çıkarıldı.

Çarşı Meydanı’nda kaza keşfi
Seyfettin SEKERSÖZ

2006 yılının 
Temmuz ayında 
Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
meydana gelen 
yaralamalı trafik 
kazasının dün 
keşfi yapıldı. 
Meydana gelen 
kazada Erdoğan 
Güzel isimli 
şahıs belinden 
aldığı darbe 
ile hastaneye 
kaldırılmıştı. 
Geçen süre içinde 
beline 8 adet 
platin takıldığını 
söyleyen Erdoğan 
Güzel, olay 
sırasında kendisine 
imzalattırılan 
senetler nedeniyle 
kaza yapan 
araç kaskosunun 
masrafın bir 
bölümünü 
karşılamadığı ve 
mağdur olduğunu 
ileri sürerek dava 
açtığını söyledi. 
Beline takılan 
platinlerin 12 bin 
YTL civarında 
olduğunu söyleyen 
Erdoğan Güzel, 
"Ancak bana 
senet imzalattırdık
ları için masrafın 
bir bölümünü 
aracın bağlı olduğu 
kasko firması 
karşılamıyor.

Mağdur olduğum 
için geçim sıkıntısı 
çektiğimden 
masrafın tamamen

ödenmesini 
istiyorum" dedi. 
Olayla ilgili 
duruşmanın

önümüzdeki 
aylarda devam ede
cek, son kararı 
mahkeme verecek.

DRV€TİV€D€ B€KL€M€K VOK
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden k cır cır vermeyin ...

1 GÜNDE DAVETİME (BASILIR
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 63 Fax : (0.224) 513 35 95
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6 yıl önce kaybolan Ali Cenik’nin cinayet sonucu öldürüldüğü belirlendi.

Kardeşini öldürdükten 
sonra kanala gömmüş

6 yıldır ailesi tarafından aranan Ali Cenik ^Cinayet, jandarmaya yapılan bir ihbarın polis
adlı şahsın, Karsak Deresi yanında lastikçilik 
yapan kardeşi Eyüp C. tarafından işyerinde 
esrar içtikten sonra çıkan tartışma sonucu 
başına levye vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

ve emniyet tarafından yapılan araştırılması 
sonucu ortaya çıktı. Eyüp C. ve arkadaşı Savaş 
Ö. yapılan sorgulamada cinayeti itiraf ettiler. 
Ceset gösterilen yerde yapılan kazıda bulundu.

Seyfettin SEKERSÖZ 
2001 yılından bu 
yana kayıp olarak 
aranan Ali Cenik’in 
(44) öldürüldüğü 
ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre; 5 Ağustos 2001 
tarihinden bu yana 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü’nce 
kayıp olarak 
arandığı öğrenilen 
Ali Cenik'le ilgili 
Jandarma'ya yapılan 
ihbar sonucu 
kardeşi Eyüp C. 
tarafından 
öldürüldüğünün 
bildirilmesi üzerine 
araştırma başlatıldı. 
Gemlik İlçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı 

I ve İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekip
lerinin dün birlikte 
yaptıkları çalışma 
sonucu, Cumhuriyet 
Savcılığı’nın 
talimatıyla Eyüp C. 
ile kendisine yardım 
ettiği ileri sürülen 
arkadaşı Savaş Ö. 
yakalanarak 
göz altına alındı. 
Cinayet zanlısı 
kişilerle yapılan 
sorgulamada olayı 
doğruladıkları 
öğrenilirken, cesedi 
gömdükleri yeri 
gösterebileceklerini 
de söylediler. 
Cinayet zanlısı 
Eyüp C. cesedi 
Savaş Ö. isimli 
arkadaşıyla 
birlikte Hisartepe 
Mahallesi eski 
hastane yanı 
Bursa Karayolu 

"istinat duvarı 
yanına kanal içine 
gömdüklerini 
söyleyerek, 
cejşedi gömdükleri 
yeri de ğosterdi. 
Cumhuriyet 
Savcısı’nın 
nezaretinde iş 
makinesi ile yapılan 
kazı çalışması 
sonucunda Ali 
Cenik'e ait olduğu 
tahmin edilen 
çürümüş ve kolunda 
saat bulunan kemik

Eyüp C. nin gösterdiğl yerde yapılan kazida, Âli Cenik’e 
ait olduğu sanılan kemikler ve kol saati bulundu.gj

parçaları bulundu. 
CİNAYET NEDENİ 
ESRAR İÇMELERİ 
Daha öncede lastikçi 
dükkanının yanında 
esrar maddesi 
yetiştirmekten 
polis tarafından 
hakkında 
soruşturma açılmıştı. 
Eyüp C. ile arkadaşı 
Savaş ö.’nün yapılan 
soruşturmasında 
Eyüp C.’nin işlettiği 
oto lastikçi 
dükkanında oturup 
esrar içerlerken, 
abisi Ali Cenik’in 
dükkana geldiği ve 
kardeşi ile kavga 
ettiği, Ali Cenik’in 
kavga sırasında 
bıçakla saldırması 
üzerine Eyüp C. nin 
kendisini korumak

amacıyla elinde 
bulunan demir 
levye ile başına 
vurmak suretiyle 
abisi Ali Cenik'i 
öldürdüğü 
ortaya çıktı, 
öldürdüğü abisi 
Ali Cenik’in 
cesedini arkadaşı 
Savaş ö. ile 
birlikte lastik 
dükkanının arka 
tarafında bulunan 
çalılıkların içindeki 
su kanalına 
gömdüklerini 
itiraf eden cinayet 
zanlıları hakkında 
geniş çaplı 
soruşturma sürüyor. 
AİLESİ BAYILDI 
Olayın duyulması 
üzerine Ali Cenik’in 
eşi, oğlu ve kız

kardeşi cinayetin 
işlendiği yere 
gelerek cesedi 
görmek istediler. 
Bu arada Ali Cenik’in 
kız kardeşi olay 
yerinde bayıldı. Eşi 
ise durumu öğrendik
ten sonra kaynına 
lanetler yağdırdı. 
Savcılık tarafından 
İlçe tabipliğine 
yaptırılan inceleme
den sonra Jandarma 
Olay yeri ekipleri, 
Ali Cenik'e ait 
kemikleri ayrı ayrı 
torbalara koydu. 
Kemiklerin Ali 
Cenik’e ait olduğu
nun belirlenmesi 
için ailesinden kan 
örneği alınarak kemik 
örnekleri ile DNA 
tesblti yapılacak.

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcan vuralı 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Meclisi 367 ile açılış yapmak gerekir...
Önce Yargıtay Onursal Cumhuriyet 

Başsavcısı Kanadoğlu gündeme getirdi..
Siyasi ortama bir bomba gibi düştü..
Anayasa hukukçuları ikiye bölündü..

Siyasetçiler de..
Biliyorsunuz.. Bir adayın Cumhurbaşkanı 

olması için ilk turda 367 oy alması gerekiyor..
Bu sayı ile Meclisin açılması gerekir diyor..
Yani üçte iki çoğunluğu bulması.. Bu mümkün 

değil.. İlk iki tur böyle..
Üçüncü turda salt çoğunluk gerekiyor..
AKP bunu rahatlıkla bulur.. Vekil sayısı yeti 

yor.. İddia şu..
İlk tur oylamaya geçilmesi için Genel Kurul’da 

367 milletvekilinin de hazır bulunması gerekir..
Salonda 367 olmadan oylamaya geçilemez..

Geçilirse Anayasa’ya aykırı olur..
Öyle ya 367 ile seçim yapılabileceğine göre ve 

o an Mecliste bu sayıda milletvekili yoksa tabi
idir ki olmayacak bir şeyin seçimide yapılma
ması gerekir.

Ben Hukukçu değilim ama düşünce mantığı 
böyle sonuca gidiyor.

AKP’nin kaç milletvekili var?354.. Meclis 
Başkam’m düşerseniz..

Demek ki 14 muhalefet milletvekiline daha 
ihtiyaç var.. Olmazsa?

Oylama yapılmaz..
Buna karşı çıkan hukukçular da var..
Onlar 184 üye ile seçim turlarına başlanacağı 

görüşünde..
Peki kararı kim verecek?
İşte en kritik soru bu..
Seçim oturumunu yönetecek olan Meclis

Başkanı Arınç:
184 ile ilk turu başlatırım diyor.. (Hukuku, aklı I 

değil işine geleni söylüyor.)
CHP lideri Deniz Baykal da başlatamazsın..
İptal kararı için anında Anayasa Mahke 

mesi'ne giderim., diyor...
Peki Meclis kararlan Anayasa Mahkemesi’ne 

götürülür mü? Hayır..
Ama CHP, iç tüzük ihlal edildiği gerekçesiyle 

mahkemeye başvuracak..
Deniliyor ki.. Turgut Özal örneği var..
O seçilirken üçte iki ile oylamaya geçme şartı 

aranmamış..
Bunu siyasetçiler söylüyor.
Ama 367 diye diretenler de diyor ki.. Özal 1973 

tarihli Meclis iç tüzüğüne göre seçildi..
Tüzük 1996’da yenilendi.. Peki ne olur?
AKP diretirse.. Muhalefet ile uzlaşma sağla

maz ise..
Muhalif milletvekileri Genel Kurul’a girmezse..
Kararı Anayasa Mahkemesi verir..
Bu arada ikinci tur, üçüncü tur da yapılırsa..

Yani Erdoğan seçilirse..
Oturup bekleyeceğiz.. Çünkü o zaman 

Anayasa Mahkemesi ilk kez, seçilen Cumhur 
başkam’m onaylayacak..

Veya veto edecek.. Ya da bu işlemi seçimler 
tamamlanmadan yapacak..

Olağanüstü toplantıyla..
(Türkiye'nin başına ne derdler açıyorlar, 

görüyorsunuz..)
Peki o zaman ne olur?
Türkiye hemen seçime gider.. Üç ay içinde..
Anayasa böyle diyor..
İşte o zaman.. Beş altı aylığına da olsa Bülent 

Arınç Cumhurbaşkanı olur..
Tabii vekâleten.. (Keyiften dörd köşe olur) 

Bütün bunları niye yazdım..
Şundan.. Rektörler diyor ki.. 367 olmazsa 

Anayasa ihlali olur..
Şimdi diyebilirsiniz ki.. Onlara ne? Onlar 

Milletvekili mi ?
Bu Meclis'in işi.. (Mecliste halkın % 30 unun 

oyu ile seçilen Meclisin % 70 ki kadar olursa 
bundan sorun çıkar. Çıktı işte )

Onlar da diyor ki.. Başbakan seçmiyorsunuz.
Devletin başını seçiyorsunuz..

Meclis bir anayasal kurumsa biz de anayasal 
kurumuz..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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BİL Dershanesi ödüllendirdi
ISO 9001 Kalite 
Belgeli Bil 
Dershanesi 
Gemlik'te 
İlköğretim 
okulları arasında 
yazmış olduğu 
STS sınav 
sonuçlarında 
derece alan okul 
müdürleri ile 
öğretmenlerini 
ve öğrencileri 
kutlayarak 
ödüllendirdi. 
3. sınıflar arası 
ilk iki sırayı alan 
Hamidiye 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mustafa 
Pusmaz'ı kutlayan 
BİL Kurucu 
Müdürü Cevat 
Türe, "Okulunuzun 
başarısını yürekten 
kutluyoruz" 
dedi.
Sınıf öğretmenleri 
Mustafa Acar'ı da 
kutlayan 
Dershane 
Müdürü Metin 
Şanlı, "Öğretmeni-

miz her yönden 
kendini kanıtlayan 
müstesna birisi. 
Bu başarıyı 
bekliyorduk" 
şeklinde konuştu. 
Sınavda ilk sırayı 
alan Oğuzcan 
Yetkin ve Aylin 
Arslan'ı tebrik 
eden Kimya 
öğretmeni Öznur 
Ergene'de 
öğrencileri 
tebrik ederek 
ödüllerini verdi. 
5. sınıflar arası

biriciliği Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim 
Okulu’ndan Utku 
Özoğul ile Okul 
Müdürü Ahmet 
Turan Polat ve 
5. sınıf öğretmeni 
Aliye Kofaç'ı da 
kutlayan BİL 
yönetimi "BİL 
Dershanesi Gemlik 
kaliteyi yakalamakla 
birlikte Türkiye 
derecelerine de 
ismini yazdıracaktır" 
dediler.

Bisiklete caddeye taslı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaz aylarının yüzünü 
göstermesiyle 
birlikte bisiklet 
satışları da başladı. 
Akaryakıtsız ulaşım 
araçlarının başında 
gelen bisikletlerin 
halk arasında 

kullanımı artarken 
özellikle çocuklar 
karne hediyesi 
olarak bisikleti 
tercih ediyorlar. 
Vatandaşların 
kaldırımda yürüye
mez duruma geldik
leri İstiklal Caddesi’n 
de park eden

araçların yerine 
şimdi bisiklet 
teşhiri başladı. 
Hiçbir denetimin 
yapılmadığı cadde 
kaldırımlarında 
yaşanan sıkışıklık 
şimdi de cadde 
kenarlarına 
kadar taştı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.corh
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Slovakya ekibinden Başkan Turgut’a ziyaret
Seyfettin SEKERSÖZ 
23 Nisan kutlamaları 
için Gemlik'e 
gelen Slovakyalı 
ekip Başkanı ile 
iki öğrenci 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ederek 
ülkelerini tanıtıcı 
resimler hediye 
ettiler.
Ziyarette Başkanlık 
koltuğuna oturan 
Slovakyalı öğrenci 
Gabriela Bednavara 
eğer Gemlik'te 
belediye başkanı 
olması halinde 
öncelikli olarak 
yolları yaptırmak 
istediğini söyledi. 
Başkan Turgut'un 
önce doğal gaz 
çalışmaları şimdi 
de su hattı için

yolların kazıldığını 
anlatarak 
bitirilmesinden 
sonra yolların 
yeniden yapılacağını

söylemesi yabancı 
öğrencileri 
tatmin etti.
Gezdikleri Bursa 
ve Gemlik'i çok

beğendiklerini ifade 
eden Slovakyalı 
ekip Başkanı 
Başkan Turgut'a 
bulundukları

yöreyi tanıtıcı 
resim ve broşürler 
ile büyük bir harita

-hediye ederken

Başkan Turgut, 
kendilerine 
Gemlik'i tanıtıcı 
hediyeler verdi.

Eğitime destek kampanyasında 2,5 katrilyon
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
"Eğitime Yüzde 10 
Destek Kampanyası” 
ile 2.5 katrilyonluk 
kaynak sağlandığını 
belirtti.
Çelik, son 3 günde 3 
büyük televizyon 
kanalında gerçek
leştirilen yardım 
kampanyalarına 
ilişkin olarak da 
“Eğer doğru adres 
gösterirseniz, 
sosyal milletimiz 
gerekeni yapıyor" 
dedi. Milli Eğitim 
Bakanı Çelik, 
Dünya Ticaret 
Merkezi'nde düzenle
nen "Eğitim Günleri 
2007” fu.irinin 
açılışında yaptığı 
konuşmada, bugün 
dünyada ayakta 
kalabilmenin olmazsa 
olmaz koşulunun, 
eğitimde rekabete 
motive olabilmek 
olduğunun belirtti. 
"Eğitim Günleri 2007" 
fuarını ileride ulus
lararası bir fuar 
haline getirmek 
istediklerini ifade 
eden Çelik, 
hükümetleri döne
minde 23 teknopark 
açıldığını, buralarda 
576 firmanın 
çalıştığını ve 8 bin 
300 kişinin istihdam 
edildiğini, ayrıca 150 
milyon dolar ihracat 
gerçekleştirildiğini 
vurguladı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

“AR-GE harcamaları 
2.3 katrilyon liraya 
ulaştı” 
Türkiye'nin tüm kamu 
AR-GE harca
malarının 2000 yılın
da 150 trilyon lira 
iken, bu rakamın 
2007 yılında 2 katri
lyon 300 trilyon liraya 
çıktığını dile getiren 
Çelik, bu farkın AR- 
GE'ye verilen önemi 
gösterdiğine dikkat 
çekti. Çelik, "Ya bu 
genç ve dinamik 
nüfusu eğiteceğiz ya 
da eğitilmemiş 
nüfusun yaratacağı 
alternatif sorunlara 
katlanacağız" dedi. 
Çelik, "Eğitime Yüzde 
100 Destek 
Kampanyası" ile 2.5 
katrilyon liralık kay

nak sağlandığını 
belirtti.
Son 3 günde, 3 
büyük televizyon 
kanalının 
öncülüğünde 
gerçekleştirilen 
eğitim kampanyaları
na da değinen 
Çelik, "Eğer doğru 
adres gösterirseniz, 
sosyal milletimiz 
gerekeni yapıyor" 
değerlendirmesinde 
bulundu.
Türk Telekom ile 
hibe protokolü 
imzalandı 
Fuarın açılışının 
ardından Milli Eğitim 
Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı ve 
Türk Telekom 
arasında 
bir hibe protokolü 

imzalandı.
İmza töreninde 
konuşan Milli Eğitim 
Bakanı Çelik, geçen 
yıl eğitime 
100 milyon YTL 
ayıran ve 33 okul 
yaptıran Türk 
Telekom'un bu yılda 
eğitime 100 milyon 
YTL ayıracağını 
kaydetti. Türk 
Telekom Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü 
Paul Doany ise Türk 
Telekom olarak 
eğitime destek 
vermeye devam 
edeceklerini ifade 
ederek, geçen 
yıl 43 bin öğrenciye 
üniversite bursu 
verdiklerini vurguladı. 
Eğitime yapılan 
yatırımların ülkenin 
geleceğine ve 
çocuklara yapılan 
yatırım olduğuna 
işaret eden Doany, 
bu yıl 40 bin 
öğrencinin 
internet erişimine 
ulaşmasını 
sağlayacak 
yatırımlara hız 
verildiğini söyledi. 
Konuşmaların 
ardından, Çelik ve 
Doany hibe pro
tokolünü imzaladı 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım ise 
Bakanlar Kurulu 
toplantısı nedeniyle 
imza törenine 
katılamadı.

Tüketici en çok 
kredi kartlarından 

şikayetçi
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK) 
Yıllık Faaliyet 
Raporu'na göre, 
tüketiciler geçen yıl 
kuruma en çok kredi 
kartı sorunları 
nedeniyle şikayette 
bulundu.
BDDK Yıllık Faaliyet 
Raporu'nda, 
Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair 
Kanun hükümleri 
çerçevesinde şah
sen, telefon ve e- 
posta aracılığıyla bin 
765 talep ve şikayet 
yapıldığı belirtildi. 
Rapora göre, yapılan 
şikayetlerin şikayet 
dilekçeleri konu 
bazında değer
lendirildiğinde, en 
yoğun başvurunun 
kredi kartları için 
yapıldığı belirlendi.
Kuruma geçen yıl 

yapılan şikayet ve 
taleplerin yüzde 
20.6'sını borcunun 
yeniden yapılandırıl
masını isteyenler 
oluşturdu. Bu oran 
2005 yılında yüzde 
12.8 seviyesinde 
bulunuyordu. 
Kuruma şikayette 
bulunanların yüzde 
12.4'ü kredi kartına 
uygulanan faizlerin 

yüksekliğinden 
şikayet etti. 2005 
yılında BDDK'ya 
yapılan şikayetlerin 
yüzde 33'ünü faiz
lerin yüksekliği oluş
turuyordu.
Şikayette bulunan 
tüketicilerin yüzde 
6.8'i başvuru yap
masına karşın 
kredi kartının iptal 
edilmemesinden 
şikayetçi oldu. 
Kuruma şikayette 
bulunan tüketicilerin 
yüzde 8.6'sını 
da kayıp, çalıntı ve 
dolandırıcılık 
olaylarından 
şikayetçi oldu. 
Tüketicilerin yüzde 
11.1'i bankaların 
aldığı ücret ve 
komisyonların yük
sekliğinden şikayet 
ederken, yüzde 7.8'i 
ise kendisinden 
habersiz kredi kartı 
tanzimi yapıldığı için 
BDDK'ya başvurdu. 
Kuruma başvuran
ların sadece 
yüzde 1'i kendisine 
kredi kartı 
verilmemesinden 
şikayetçi oldu.
Yapılan şikayetlerin 
yüzde 31.7'sini 
bankacılık sektörüyle 
ilgili diğer konularda 
yapılan şikayetler 
oluşturdu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Erdoğan;'Cmuktehı adayımız Abdullah Gul1
AK Parti'nin 
cumhurbaşkanı adayı 
Abdullah Gül 
olarak açıklandı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
AK Parti'nin cumhur
başkanı adayının 
Abdullah Gül oldu 
ğunu grup toplan
tısında açıkladı.
Erdoğan, "İstiyoruz 
ki Çankaya halkıyla 
daha da fazla bütün
leşsin" dedi. 
Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan, 
Abdullah Gül'ün 
ismini açıklamadan 
önce, aday olarak 
öne çıkan ismin ge 
rekli tüm vasıflara 
haiz olduğunu 
kaydetti.
Erdoğan, şunları 
söyledi: "Kamuoyu 
ve Meclis'te genel 
kabul görecek, 
Cumhuriyetimizi 
demokrasimizi 
güçlendirecek, mil
letimizi, bütün değer
leri ile bir bütün 
olarak kucaklayacak 
ve liyakat ile temsil 
edecek bir cumhur
başkanı olacaktır. Bu 
isim aynı zamanda 
kamuoyunda yıllardır 
bulunduğu, bir çok 
görevlerde ülkemize

yaptığı hizmetlerle 
halkımızın bildiği bir 
isimdir.../ O da 
bugüne kadar bu 
yolda beraber 
olduğumuz, Abdullah 
Gül kardeşimizdir." 
Nihai kararı Meclis'in 
vereceğini vurgula 
yan Erdoğan, konuş
masını şöyle sürdür 
dü: "Bu seçim ve bu 
karar inşallah ülke 
miz için milletimiz 
için 7'den 70'e her 
vatandaşımız için 
hayırla sonuçlanacak 
tır. Doğru bir karar 
olacaktır. İnanıyorum 
ki tam bir tarafsızlık 
içinde adalet terazisi
ni hakkaniyetle tutan, 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Muşta 
fa Kemal Atatürk'ün 

çağdaşlaşma hedef 
lerine inanmış mil
letimizin iradesine 
ve Cumhuriyetimizin 
değerlerine sadakatle 
bağlı, liyakat sahibi 
bir cumhurbaşkanı 
olacaktır. Ülkemizi 
ve devletimiz için 
milletimiz için 
Cumhuriyet ve 
demokrasimiz için 
hayırlı olmasını 
temenni ediyorum." 
Abdullah Gül isminin 
açıklanmasından 
sonra AK Parti grubu 
kararı sevinçle 
karşıladı.
Alkışlar ve tebrikler 
arasında, sloganlar 
eşliğinde Abdullah 
Gül, kürsüye çıkarak 
Başbakan Erdoğan'la 
kucaklaştı.

Başbakan Erdoğan 
ve Abdullah Gül 
daha sonra mil
letvekilleri ve 
bakanların tebrikleri
ni kabul etti. 
Gül Adaylık İçin 
TBMM'ye Başvurdu 
Bu arada, Dışişleri 

Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül, cumhurbaşkanı 
adaylığı için Meclis 
Başkanlığı'na 
başvurdu.
Abdullah Gül adaylık 
dilekçesini vermek 
üzere Meclis Başkanı 
Bülent Arınç'ı 
ziyaret etti.
Gül, "Anayasa'nın 
101. maddesi 
uyarınca Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 11. 
Cumhurbaşkanlığı 
için aday olduğumu 
ve gereğini 
saygılarımla arz 
ediyorum ve bunu 
yazılı olarak 
da zat-ı alinize 
veriyorum. Hayırlı 
olmasını 
diliyorum." dedi. 
Bülent Arınç da 
hayırlı olmasını 
dileyerek, Abdullah 
Gül'ün dilekçesini 
okudu ve prosedüre 
uygun olduğunu 
bildirdi.

İlk tur 
27 Nisan’da başlıyor
Meclis Danışma 
Kurulu, Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 
Bülent Arınç'ın 
başkanlığında 
toplandı.
Seçim takvimini 
Bülent Arınç 
açıkladı.
Bülent Arınç yaptığı 
açıklamada, 
"Birinci oylamanın 
27 Nisan 2007 Cuma 
günü saat 15.00'te 
başlayacak bir
leşimde yapılması. 
Birinci oylamada 
sonuç alınamadığı 
takdirde, ikinci 
oylamanın 2 Mayıs 
2007 Çarşamba 
günü saat 15.00'te 
yapılacak birleşimde 
yapılması, ikinci 
oylamada sonuç 
alınamadığı takdirde, 
üçüncü oylamanın 
9 Mayıs 2007 
Çarşamba günü 
saat 15.00'te yapıla
cak birleşimde 
yapılması, üçüncü 
oylamada da sonuç 
alınamadığı takdirde, 
dördüncü oylamanın 

15 Mayıs 2007 
Sah günü saat 
15.00'te başlayacak 
birleşimde 
yapılması" dedi. 
Seçim oylaması 
yapılacak günlerde 
başka konular 
görüşülmeyecek, 
turlar arasında 
kalan günlerde de 
Meclis Genel Kurulu 
çalışmayacak. 
Cumhurbaşkanı 
seçilebilmek için 
ilk iki tur oylamada 
367 oy almak 
gerekiyor.
İlk iki turda 
cumhurbaşkanı 
seçilememesi 
halinde üçüncü tur 
oylama yapılacak. 
Üçüncü ve dördüncü 
tur oylamalarda 
cumhurbaşkanı 
seçilebilmek için 
276 oy yeterli 
olacak.
Yeni seçilecek 
cumhurbaşkanı 
16 Mayıs Çarşamba 
günü Meclis Genel 
Kurulu'nda yemin 
ederek görevine 
başlayacak.

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
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ır geçmişin sokak oyunlarını yemden gunyuzune çıkarıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
unutulmaya yüz 
tutan çilli, gazoz 
kapağı, topaç, 
hulo hop 
gibi sokak oyun
larını gelecek 
nesillerle tanıştır
mak amacıyla 
düzenlediği 
1. Sokak Oyunları 
Şenliği büyük 
ilgi göndü. 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı 
ve Kent Müzesi 
Koordinatörü Ahmet 
Erdönmez, şenliğin 
açılışında yaptığı 
konuşmada, 
çağımızın en önemli 
araçlarından biri 
olan bilgisayarın 
düzensiz kul
lanıldığında çocuk
ları olumsuz yönde 
etkilediğini hatırlattı. 
Bilgisayar oyun
larının ve internetin 
birçok çocuğu 
sosyal hayattan 
uzaklaştırdığına 
dikkati çeken

Erdönmez, 
"Kent Müzesi 
olarak biz de bu 
önemli yaraya 
parmak basmak ve 
çocuklarımıza biraz 
da olsa geçmişin 
teknolojik olmayan 
ama eğlenceli sokak 
oyunlarını hatırlat
mak için bu şenliği 
düzenledik.
Çok eskilerden 
kalmayan, hala 
bazı okul 
bahçelerinde, sokak 
aralarında oynanan 
çilli, gazoz kapağı, 
ip atlama, hulo hop, 
topaç ve seksek 
gibi oyunları, çocuk
larımızla yarışma 

havasında yeniden 
oynuyoruz. Bu yıl 
birincisini düzenr 
lediğimiz şenliği 
geleneksel hale 
getirerek çocuklara 
bu eğlenceli dünyayı 
unutturmamayı 
hedefliyoruz" dedi. 
Kent Müzesi Amfi 
Tiyatrosu'nda 
gerçekleştirilen 
şenliğin açılışında 
Yıldırım Emek 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin, dans 
şovu büyük ilgi 
gördü. Şenlikte 
Emek, Setbaşı, 
Namazgah İhsan 
Dikmek, Atatürk ve 
Süleyman Çelebi

İlköğretim Okulu 
3. sınıf öğrencileri 
6 farklı sokak 
oyununda kıyasıya 
yarıştılar. Şenliğe 
aileleri ve 
arkadaşlarıyla 
birlikte katılan 
çocuklar, geçmişte 
ablalarının, 
ağabeylerinin, 
hatta anne ve 
babalarının oynadık
ları oyunları büyük 
bir heyecanla 
oynadılar. Topaç, 
hulo hop gibi daha 
eski oyunlarda 
zorlanan çocuklara 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu oyuncuları 
yardımcı oldu. 
Şenlik sonunda, 
Setbaşı İlköğretim 
Okulu öğrencileri ip 
atlama, Atatürk 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri topaç 
çevirme, Süleyman 
Çelebi ilköğretim 
Okulu öğrencileri, 
sek sek ve gazoz 
kapağı, Namazgah 
İhsan Dikmen

İlköğretim Okulu 
öğrencileri hulo 
hop ve Emek 
ilköğretim Okulu 
öğrencileri ise çilli 
oyunlarında birinci 
oldular. Oyunlarda 
dereceye giren 
yarışmacılara, 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Kütüphanesi üyeliği, 
havuzlupark, kent 
müzesi ve hayvanat 
bahçesi ücretsiz 
giriş bileti ile şehir 
tiyatrosunun oyun 
bileti hediye edildi. 
Şenliği torunu ile 
birlikte izleyen 
vatandaşlardan 
Ahmet Doğru, 
etkinliğin 
kendisine çok farklı 
bir nostalji yaşat
tığını söyledi. Meral 
Güngörmez isimli 
bir bayan ise, sokak 
oyunlarının 
bir kültür olduğunu, 
bunu yaşatmasın
dan dolayı 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
teşekkür etti.

‘Gemlik Körfez’ internette www-gemlîkkorfezgazetesLcönı adresini tıklayın

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPEP

CASPER CHT 3000 - 7804
ÖZELLİKLER

Intel Pentium 4 3.0 Ghz. 
80 GB-7200 Rpm 
512DDR2
PAYLAŞIMLI 
256MB 0/B PCIexp. 
DVD-CDRVV COMBO 
3,5” FLOOPY DRIVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERLÖR 
10/100 ETHERNET 
Orjinal Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

ÜCRETSİZ MODEM VE ISAYAR 
ADSL BAĞLANTISI + ALANA

N0W0K BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BCJRSfl

Tel: 0.224 512 25 63 — www.gQmllknowQX.com

SÜPER PAKET

CASPER CAT 3400 - 7F85
ÖZELLİKLER

Intel Pentium 4 650 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA
512DDR2
128/256 MB GEFORCE 7100 PCI 
exp. TURBO CACHE
DVD-RVVDUAL
Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE
HOPARLÖR
10/100 ETHERNET
Orjlnal Microsoft Windows
Vlsta Home Türkçe 
CA Antlvirüs + Antlspy

'3

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.gQmllknowQX.com
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700 yıllık OsmanlI Köyü Cumalıkızık aslına dönüyor
Bursa'nın merkez 
Yıldırım llçesi'nde 
bulunan ve otantiğini 
kaybetmeyen 700 yıl
lık OsmanlI köyü 
Cumalıkızık'ın .
OsmanlI köy hayatını- 
kültürünü bire bir 
yansıtacak mimari 
düzenlemeye uyarlan 
ması çalışmaları;
Bursa İl Özel İdaresi, 
Yıldırım Belediyesi ve 
Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi yetkilileri 
arasında imzalanan 
protokolle start aldı. 
Tarihi Cumalıkızık 
Köyü'nde yapılan 
protokole; Bursa il 
Genel Meclisi Başka 
m Mehmet Tunçak, 
Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Ali 
Altuntaş, Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin ve 
Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi Başkanı Melih 
Türa imza koydu.
Yapılan konuşmalar
da, çalışmaların 2 yıl 
sürmesinin plan
landığı belirtildi. 
Protokolün imzalan-

II

| BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK7ANI
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

ması öncesinde bir 
konuşma yapan İl 
Genel Meclisi Başka 
m Mehmet Tunçak, 
Bursa İl Özel İdaresi, 
Yıldırım Belediyesi ve 
Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi işbirliğiyle 
gerçekleştirilen pro
jeyle Cumalıkızık 
Köyü'nün korunup 
canlandırılmasının ve 
tarihi-kültürel sürekli 
liginin sağlanarak 
geleceğe taşınması 
mn planlandığını 
kaydederek, "Köyde 
bulunan 17 adet ev; 
1999-2001 yılları 
arasında Valilik, 
Büyükşehir Belediye 
si ve UNESCO ortak
lığında giydirme 
tekniğiyle onarım 

gördü. Oysa 
Cumalıkızık bir bütün 
olarak ele alınmalı, 
zamanın tesirlerine 
karşı kalıcı çözüme 
kavuşturulmalıdır. 
Bursa İl Özel İdaresi, 
Yıldırım Belediyesi ve 
Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi bu hedefle 
çalışmalarına başla 
mıştır. 2 yıl sürecek 
güçbirliği sonucun
da; sivil mimari 
örneği özgün-gelenek 
sel konutları, organik 
sokak dokusu, tarihi 
anıtları, doğal güzel
likleri ve geleneksel 
hayat biçimiyle 
Cumalıkızık'ın ’Türki 
ye-dünya için önemli 
kültür miraslarından 
biri olarak' yaşatıl

i

ması düşünülmekte
dir" dedi.
Yıldırım Belediye Baş 
kanı Özgen Keskin 
ise yaptığı konuşma
da, Cumalıkızık'ın 
aslına uygun şekilde 
canlandırılmasında 
tarihi Safranbolu 
evlerinin örnek alın 
dığını belirterek, "Bu 
proje kapsamında, 
Bursa'nın diğer dina 
miklerine de görev 
düşüyor. Cumalıkızık 
evleri neden bir 
Safranbolu evleri 
gibi olmasın? 
Bu konuda şehrin 
diğer dinamiklerini 
de harekete 
geçirmeliyiz. Projenin 
uzantısı olarak, 
otantiğini kaybet
memiş Cumahkızık'a 
Osman lı köy hay- 
atını-kültü rünü bire 
bir yansıtacak mimari 
düzenleme eklenmesi 
planlanmaktadır. 
Bu eklenti, tarihi 
bir kesitin model 
platosu olarak 
tasarlanacaktır.” 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ 
internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Posta güvercinleri 
teknolojiyle yarışıyor
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir zaman
lar haberleşme aracı 
olarak kullanılan 
posta güvercinleri, 
yeniden gökyüzünde 
kanat çırpıyor. 
Teknolojiye meydan 
okuyan binlerce 
güvercin, yollarını 
içgüdüleriyle 
buluyor.
İnegöl'ün Kurşunlu 
beldesinden salınan 
bine yakın güvercin, 
90 kilometrelik 
mesafeyi 40 dakika
da kat edip Bursa'da 
ki evlerine ulaşarak 
hala teknojiye karşı 
ayakta durabildikleri
ni bir kez daha 
gösteriyor.
Öte yandan OsmanlI 
döneminin postacıla 
rı olan güvercinlerin 
Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinden salınıp 
aynı gün içerisinde 
yuvalarına döndük
leri belirtildi.
Posta güvercin
lerinin savaş döne
minde çok sayıda 
askerin hayatını 
kurtardığını belirten 
güvercin tutkunu 
Recep Öztürk, 
"Bu güvercinlerin 
madalyaları var.

Savaş anında salınıp 
gönderildiği birliğe 
giderken havada 
saldırıya uğrayan* 
orası burası kopmuş 
gazi güvercinler var. 
Bir sürü insanın 
hayatını kurtarmış 
güvercinler bunlar. 
Bu yüzden bu 
güvercinlere bakmak 
çocukluğumdan beri 
benim sevdam. 
OsmanlI İmparator
luğu zamanında 
iletişim amaçlı 
kullanılan bu 
güvercinleri bugün 
biz de yarış amaçlı 
kullanıyoruz" 
dedi.
Posta güvercinlerini 
Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinden saldık
larını da belirten 
Öztürk, "Mesela 
geçen hafta Kayseri' 
den sabaha karşı 
saldığımız güvercin
ler aynı gün öğleden 
sonda Bursa'daki 
yuvalarına döndü. 
Bunlar zeki hayvan
lar. İç güdüsel olarak 
bu işi yapıyorlar. Şu 
anda İnegöl Bursa 
arasında rahatlıkla 
haber götürüp 
getirebiliyorlar" 
diye konuştu.

1
4.

e

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

ACİL ŞAHLIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I Anne sütünün önemi anlatıldı
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 n? I

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

I
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D4 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

i

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
I

i ____

Bursa'nın Mudanya 
İlçesi'nde vatan
daşlar, İl Sağlık 
Müdürlüğü ve 
Mudanya 
Belediyesi'nin ortak 
organizasyonuyla, 
anne sütünün önemi 
ve anne sütünün 
özendirilmesi konu
larında bilgilendirildi. 
"Altın Bebek 
Dostu İl" projesi 
kapsamında, anne 
sütünün önemi 
ve Bursa Sağlık 
Müdürlüğü'nün 
çalışmalarını 
anlatan bir stand 
kuruldu. Kurulan 
stand vasıtasıyla 
vatandaşlara İl 
Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri tarafından, 
anne sütünün önemi 
ve anne sütünün 
özendirilmesi kap
samında bilgiler ver
ildi. Vatandaşlar 
üreme sağlığı, kadın
larda kendi kendine 
meme muayenesi 
çalışmaları, gribal 
enfeksiyon, yetişkin
ler için hijyen, tarım

ilaçları ile zehirlen
me, sigara ve etkileri, 
özürlülük ve yaşlılık, 
karbonmonoksit 
zehirlenmesi, gebe- 
loğusa sağlığı ve 
beslenmesi, ev 
kazalarında ilk 
yardım, aile hekim
liği, toplum Sağlığı, 
bulaşıcı hastalıklar
dan korunma, alkol 
ve madde bağımlılığı, 
aile içi şiddet, adole- 
sana yaklaşım, 
menopozda beslen
me ve organ bağışı 
konularında da bil
gilendirildi.
Çalışmanın 'Altın 
Bebek Dostu İl'

çalışmaları 
kapsamında 
yapıldığını açıklayan 
II Sağlık Müdürü 
Dr. Serhat Yamalı, 
anne sütünün 
çocuğun gelişimini 
ve zekasını olumlu 
yönde etkilediğini 
belirterek, 
"Bebeklerimiz için 
yegane temel besin 
olan anne sütü, 
doğumdan itibaren 
ilk 6 ay bebeğin 
ihtiyacı olan her 
besini tek başına 
sağlar. Çocuk sağlığı 
ve ölümleri ile ilgili 
bir çok riski ortadan 
kaldırır" dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Liselilerin gururunu zedelemeyin
Psikolojik danışman Veda Atıcı, özellikle 
ortaöğretim (lise) çağındaki ergenlerin 
gururunun zedelenmemesi gerektiğini 
belirterek, gururu zedelenen ergenin öfke
lendiğini ve saldırgan davranış 
sergilediğini söyledi.
Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
(RAM) psikolojik danışmanı Veda Atıcı, 
liseli çocukların davranış ve tutumlarını 
inceledi. Liselilerin, "Çok fazla sorumlu- 

| luklarım var. Hepsine gücüm yetmiyor, 
hiç birini yetiştiremiyorum" düşüncesini 
taşıdıklarını kaydeden Veda Atıcı,

I, "Karamsarlık, huzursuzluk ve iç sıkıntısı 
gibi hoşa gitmeyen duygulardan bunalı 
yorlar. Kendilerine güven verecek ve bu 
duygusal durumların yaşa bağlı, bu çağa 
has ve geçici olduğunu anlatacak bir 
yetişkine ihtiyaçları var" dedi.

t Liseli gençlerin en belirgin sorunlarının 
başında "anlaşılmamak" geldiğine dikkat 
çeken Atıcı, yetişkinlerin, gencin söyledik 

f lerini onu eleştirmeden, küçümsemeden 
ve yargılamadan dinlemesi ve böylelikle 
kendini anlatmasına fırsat tanıması gerek-

I fiğini vurguladı.
Atıcı, özellikle karşı cinsle ilgili hayal 
kırıklıklarında liselinin kendisini anlaya- 

। cak birine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
Liselilerin, akranlarıyla kurduğu ilişkide 
başta eşitlikçi, sosyal ilişki kurmayı, 
güvenli davranış göstermeyi, kendi 
düşüncesini ifade etmeyi, başkalarının 

i fikirlerini hoşgörü ile karşılayabilmeyi 
öğrendiğini kaydeden Atıcı,

| "Ayrıca, bu çağdaki gençler, aileden 
gelen değer yargılarıyla arkadaşlarından

| gelen değer yargılarını uyuşturma çabası 
' içindedir. Bu dönemde, gencin bağımsız- 
I ca davranışları engellenince gerginleşe- 
। bilir ve anne-babası ile çatışmaya 

düşebilir.” dedi.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 

tescilli ve onaylı 17.11.2006 tarih ve 
06160400EX057150 sayılı Gümrük 
Çıkış Beyannamesi kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
SEDA GIDA MAD. SAN. DAĞ ve 

TİC A.Ş. İTHALAT İHRACAT

■HıtllIU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

ÎESİSİMİZDEÛCRnSİZKESİMHİZlOMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ELEMAN ARAMI^OB
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAYŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

CUMAN ARANIYOR
Büyük bir Kozmetik Firması 
adına Gemlik'te çalışacak 

25-30 yaşları arasında 
BAYAN PAZARLAMA 
ELEMANI ARANIYOR

Müracaat Tel 
0532 472 52 64 (Murat Bey)

ELEMANARANIYOR
AMELİYATLI HASTAYA 

BAKACAK HASTA BAKICI 
ARANIYOR 

GSM : (0.536) 877 37 58

GÜNLÜK veya AYLIK 
flRfiÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİÖZDEMİR Mikail OZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.539 491 89 60
Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

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

www.elkoyun.com

http://www.elkoyun.com
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Gaziantepspor, Bursaspor maçı hazırlıklannı sürdürüyor
Turkcell süper liginin 
bitimine beş hafta 
kala nefesler tutu
lurken, ligin üstü 
ve altında tansiyon 
iyice yükseldi. Ligde 
bugüne kadar 
oynadığı 29 maçta 
35 puan toplayan

Kesişen yollar
Şampiyonluk 
yarışının en önemli 
dönemeçlerinden biri 
olan 29. haftada üç 
kaleci; Oğuz, Murat 
ve Cordoba ön plana 
çıktı. Oğuz sınıfta 
kaldı, Murat ve 
Cordoba alkışlandı. 
Murat Şahin, Oğuz
Dağlaroğlu ve Oscar 
Cordoba... İlk ikisi 
F.Bahçe’nin alt 
yapısından yetişip 
başka takımlarda 
futbol hayatlarını 
sürdürüyor, 
üçüncüsü ise yıllarca 
koruduğu Beşiktaş’a 
karşı mücadele etti. 
Üç kalecinin yolu, 
29.haftada kesişti. 
Nasıl mı?
Oğuz, Sivas’ta 
sorumsuzca gördüğü 
kırmızı kart nedeniyle 
cezalı duruma düşen 
Hasagiç’in yerine 
Gaziantepspor 
kalesini korudu. 
Oğuz’un eski takımı 
F.Bahçe’ye karşı ne

Aziz Yıldırım’dan transfer yalanlaması
Fenerbahçe Kulübü 
Başkanı Aziz Yıldırım, 
Antalyaspor'un milli 
oyuncusu Volkan 
Yaman ile anlaştıkları 
haberinin doğru 
olmadığını belirtti. 
Aziz Yıldırım, 
Fenerbahçe'nin resmi 
internet sitesinde yer 
alan açıklamasında, 
şöyle dedi:

Gaziantepspor, 
bu hafta deplasman
da oynayacağı 
Bursaspor maçının 
hazırlıklarını sıkı 
şekilde sürdürüyor. 
Haftanın ilk günü 
teknik direktör 
Erdoğan Arıca 

yapacağı merak 
konusuydu. Maçın 
29. dakikasında 
Kezman’ı düşürüp 
rakibin ligde 33 hafta 
sonra penaltı kazan
masına sebep olmak
la kalmadı, lidere 2-0 
kaybeden takımının 
yenilgisinde baş 
sorumlu olarak gös
terildi. Hasagiç’in 
yaptığı sorumsuz 
luğun bir benzerini 
Sakarya’da tekrar
layıp ceza alan 
Runje’nin yokluğun
da Antalyaspor 
maçında Beşiktaş’ın 
kalesini kimin koru 
yacağı koskocaman 
bir soru işaretiydi. 
Çapraz bağlarında 
kopuk olduğu için 
sezon sonunda 
ameliyat olması bek
lenen Murat Şahin’e 
"oynayamaz" gözüyle 
bakılıyordu. Esame 
listesinde Murat’ın 
adını görenler 
şaşırdı. Bu sezon

"(Volkan'da işlem 
tamam) başlıklı 
haberde benim ve 
'kurmaylarımın 
Antalyasporlu oyun
cu Volkan ile Atina'da 
4 yıllık bir sözleşme 
yaptığımız yazıyor. 
Bu haber tamamen 
yalandır. Benim 
ya da herhangi bir 
yöneticimizin bu 

yönetiminde 
yenileme çalışması 
yapan kırmızı- 
siyahhlar, Bursaspor 
maçı mesaisine 
devam etti.
Gaziantepspor, yarın 
ypacağı idmanla 
çalışmalarını 

ligde ilk 
kez forma 
şansı bulan 
tecrübeli 
file bekçisi, 
kalesinde 
adeta 
devleşti. 
Tek ayakla 
oynadı, 4 
önemli kurtarış 
yapıp, 1-0 kazanılan 
maçın yıldızı oldu. 
Cordoba ders verdi 
Murat’ın karşısında 
Cordoba vardı. 
Beşiktaş’ta yıldı
zlaşan, siyah beyazlı 
takımdan ayrılışı olay 
olan KolombiyalI 
kaleci, 349 gün sonra 
İnönü Stadı’ndaydı. 
Ancak, bu kez rakip 
takımın kalecisi 
olarak. Delgado’nun 
nefis şutunu fileler
den çıkaramasa da 
yaptığı kurtarışlarla 
göz dolduran, attığı 
isabetli paslarla 
arkadaşlarını hücuma 
çıkaran Cordoba, 

oyuncu ile herhan
gi bir anlaşma 
yaptıkları doğru 
değildir.
Taraftarlarımızın, 
kulübümüzün 
resmi ağızları 
tarafından yapılan 
açıklamaların dışın
da hiçbir habere 
itibar etmemeleri 
gerekmektedir."

sürdürecek.
Gaziantepspor 
Başkanı İbrahim 
Kızıl, Fenerbahçe 
maçının geride 
kaldığını, şimdi birlik, 
beraberlik ve tek 
yürek olma zamanı 
olduğunu söyledi.

oyunun son 
kısmında ileriye 
çıkıp gol bile aradı. 
Kart Raporu: 
KIRMIZI KART: 
Wederson (Ankara), 
Mehmet Topuz 
(Kayseri), Egemen 
(Bursa) SARI KART: 
Ümit (F.Bahçe), 
Baki (Beşiktaş), Ali 
Bilgin (Antalya), 
Martinez (Sakarya), 
Sedat Bayrak 
(A.Gücü), Serhat 
(Denizli), Cihan, 
Sabri (G.Saray), Okan 
(G.Birliği), Ragıp 
(Kayseri), Gökhan 
(Sivas), Ümit 
(V.Manisa)

Türkiye 3, Futbol Ligi

Türkiye 3. Futbol 
Ligi 3. Grup'ta 
Mücadele Eden 
Denizli 
Belediyespor, Ligin 
Son Haftasında 
Deplasmanda 
Karşılaşacağı Yeni 
Burdurspor Maçının 
Hazırlıklarını 
Sürdürüyor.
Türkiye 3. Futbol 
Ligi 3. Grup'ta 
mücadele eden 
Denizli Belediye 
spor, ligin son haf
tasında deplasman
da karşılaşacağı 
Yeni Burdurspor 
maçının hazırlık
larını sürdürüyor. 
Doğan Seyfi Atlı 
Stadı'nda Teknik 
Direktör Ali Yalçın 
nezaretinde yapılan 
antrenmanda, fut
bolcuların oldukça 
moralli ve hırslı 
oldukları gözlendi. 
Tüm hesaplarını 
galibiyet üzerine 
yapan kırmızı- 
beyazlılar, sezonu 

ŞİİR KÖŞESİ
Eski Güzeller

Gene eski zaman geldi aklıma 
Eski güzellerden izler kalmamış 
Erkek mi kadın mı tanınmaz çoğu 
Zülüf bırakılacak yüzler kalmamış.

Sigara dumanın dudak üfrükler 
Kaşlar gözü sanki eder tebrikler 
Moda olmuş şumdi sahte kirpikler 
Sürme çekilecek gözler kalmamış.

Saçları kesilmiş kısacık bir ot 
Her sözün başında kırıyor bir pot 
Pantalon diye giyer daracık bir kot 
Başını koyacak dizler kalmamış.

Dizinden yukarı mini etek 
Terzi uzun dikmiş az yukarı çek 
Gündüz pikniklerde gece diskotek 
Okuldan alacak hazlar kalmamış.

Dertli Demirali dizi kopardı etek 
Saçlar sallanırdı ince bile dek 
Sözleri şeker de dilleri petek 
O şekerli ballı sözler kalmamış.

'Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.coni

galibiyetle tamamla
yarak, Aliağa 
Belediyespor'un 
Bursa Merinosspor 
maçında puan 
kaybetmesini 
bekleyecek. 
Son haftalarda 
yakaladıkları 
çıkışı son maçta da 
devam ettirmek iste
diklerini söyleyen 
Teknik Direktör 
Ali Yalçın, "29 
hafta boyunca 
hedefimize ulaşmak 
için çalıştık. Play- 
offa kalabilmemiz 
için Yeni 
Burdurspor maçını 
kazanmak, rak
ibimizin de puan 
kaybetmesini 
beklemek zorun
dayız. Ancak biz 
iddiamız devam
ettikçe umudumuzu 
sürdüreceğiz. Önce 
Yeni Burdurspor'u 
yenmek zorundayız. 
Bunu başara
cağımıza inanıyo
rum" dedi.

GEM1İK SİNEMA GÜNUÜGÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
MAVİ GÖZLÜ DEV 14.00 - 16.30 - 20.30
NİNJA KAPLUMBAĞALARI 12.00 - 14.00 - 16.15 - 20.30
TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel; 513 64 06)
APO KALİPTO (KIYAMET) SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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Hiperaktivite cinsiyet
ayrımı yapmıyor

Alkol kadınların beynine
daha fazla zarar veriyor

Davranış ve 
hareketlerde aşırılık, 
dikkat toplamada 
yetersizlik olarak 
tanımlanan hiperak- 
tivitenin cinsiyet 
ayrımı yapmadığı ve 
görülme oranının kız 
çocuklarda da yük
sek olduğu bildirildi. 
Bir toplantı için 
İzmir'de bulunan 
Kaliforniya Üniver
sitesi Irvine Çocuk 
Gelişim Merkezi 
Direktörü Prof. Dr. 
James Svvanson, 
hiperaktivitenin kız 
çocuklarında da 
görülme oranının 
yüksek olduğunu 
belirterek, bu 
rahatsızlıkta hem 
kalıtsal, hem 
çevresel de 
faktörlerin etkili 
olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Svvanson, 
tanının erken konul
masının tedavi

I sürecini önemli 
' derecede etkilediğine 
I dikkati çekerek, 

tanı koymada ailenin 
iyi gözlem yap
masının önemli 
olduğunu, özellikle 
kendi yaş grubundaki 
çocuklarla kıyaslanan

çocuğun hareket
lerinde hissedilen 
kontrolsüzlük 
halinde, hemen 
bir uzmana 
başvurulması 
gerektiğini kaydetti. 
Anne ve babaların 
hiperaktif çocuğa 
nasıl yaklaşılması 
gerektiği konusunda 
eğitim alması gerek
tiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Svvanson, 
ilaç tedavisine oranla 
ailelerin eğitim alarak 
uygulayacağı 
davranışsal tedavinin 
daha çok etkili ola
cağını söyledi.
Prof. Dr. Svvanson, 
hiperaktifliğin 
entellektüel bir 
bozukluk olmadığını 

ifade ederek, "Bu 
çocuklar için farklı 
bir eğitim ya da özel 
sınıfların oluşturul
ması gereksiz. Bu, 
çocuk için iyi bir yön
tem değil. Öğretmen
ler için, aileler için 
zor, ancak çocuğun 
normal sınıf ortamın
da olması kendisi 
için daha iyidir.
Çocuğun kendini nor
mal bir sınıf ortamına 
uymaya zorlaması, 
tedavi için olumlu 
etki yapar"dedi.
Prof. Dr. Svvanson, 
hiperaktif çocukların 
çok hareketli ola
bildiği gibi içine 
kapanık ve sessiz 
olabileceklerini de 
kaydetti.

Rusya'da yapılan 
bir araştırmada 
alkolün, kadınların 
beynine erkek- 
lerinkinden daha 
hızlı zarar 
verdiği belirtildi. 
Amerikan 
"Alcoholism: 
Clinical and 
Experimental 
Research" dergisinde 
yayımlanan 
haberde, daha 
önceki araştırmalar
da, alkolün 
kadınların kalp ve 
karaciğerine 
erkeklerde 
olduğundan 
daha hızlı zarar 
verdiğinin belir
lendiği hatırlatıldı. 
Habere göre, Rus 
araştırmacılar, 
2 cinsiyetin 
alkolden nasıl 
etkilendiklerinin 
belirlenmesi için, 
18-40 yaşlarındaki 
24'ü kadın 78'i 
erkek 102 alkol 
bağımlısına 
testler yaptı.
Genelde hafızayla 
ilgili aynı testler 
alkol bağımlısı

‘Gemlik Körfez® internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

olmayan 68 erkek 
ve kadından oluşan 
bir kontrol grubuna 
da uygulandı.
Testlerin yapılmasın
dan önce alkoliklere 
3-4 hafta alkol ver
ilmedi.Görsel 
hafıza, düşünme 
ve problem çözüm
leriyle ilgili testlerde 
erkeklerle 
kıyaslandığında 
kadınların daha 
az başarılı olduğu 
ortaya çıktı.
Maryland 
eyaletindeki 
Baltimore

Uluslararası 
Araştırma 
Merkezi'nden 
Doktor Barbara 
Flannery, kadın 
organizmasının 
erkek 
organizmasından 
farklı olduğunu 
ve kadınların 
vücutlarında 
erkeklerinkinden 
daha az su bulun
ması nedeniyle 
kadın organizmasın
da alkolün 
yoğunluğunun 
daha fazla olduğunu 
söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 5^3 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

•i 
m
 İx Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 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

B 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

i__
TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

25 Nisan 2007 Çarşamba
demiriz ECZANESİ 
D. Subaşı Malı. No: 14 

Tel: 513 29 74 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2732

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)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


25 Nisan 2007 Çarşamba Gemlik KHrfez Sayfa 12

Bursa Gazeteciler Cemiyetinin 60. yıl coşkusu
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti (BGC) kuru
luşunun 60. yıldönü 
münü çeşitli etkinlik
lerle kutluyor.
Bakanlar Kurulu 
kararıyla kamu yararı
na dernek statüsün
deki BGC, toplam 
10 bin metrekarelik 
kapalı alana sahip 
Nilüfer ilçesi Ataevler 
semtindeki Basın ve 
Kültür Sarayı'nı 27 
Nisan Cuma günü 
17'00 de törenle 
hizmete açıyor.
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı, Türki 
ye'nin 70 değişik 
vilayetinden cemiyet 
başkanlarının katılımı 
ile Türkiye Gazeteci 
ler Federasyonu 
toplantısının da 
gerçekleştirileceği 
açılışta, çok amaçlı 
toplantı salonu, 
kütüphane, müze, 
sergi salonları, 
cemiyet idare merke 
zi, cemiyet lokali ve 
teras salonun 
açılışı yapılacak.
Çok maksatlı 300 kişi
lik salona merhum 
gazeteci Uğur 
Mumcu'nun isminin

verildiğini, her türlü 
teknolojik özelliğe 
sahip salonda Nilüfer 
Belediyesi ile birlikte 
önemli etkinliklere im 
za atacaklarını anla
tan Başkan Kolaylı, 
araştırmacı yazar 
Yılmaz Akkılıç'ın kita
plarından ve gazete 
arşivlerinden oluşan 
Akkılıç Kütüphanesi 
nin de bilgisayarlı 
ve sesli kısımları ile 
modern bir ortamda 
hizmet vereceğini 
söyledi.
Bursa Basın tarihinin 
grafik anlatımlı plat
formlarla sergilene 
ceği Basın Müzesi'nin 
100 yılı aşkın geçmişi 
olan sektörde kullanı 
lan ilginç makinalar 
ve cihazların da sergi 
lendiği bir branş 
müzesi olacağını 
kaydeden Nuri

Kolaylı, "İletişim 
sahasında yaşanan 
teknolojik devrimleri, 
bu müzede yeni 
nesil çok değişik bir 
anlatımla kavrama 
imkanına sahip ola
caktır. Müzemizle 
birlikte sergi salon
larımızda genç 
yeteneklere eserlerini 
gösterme fırsatı 
sağlanacak. Cemiyet 
üyelerimizin yararlan
abilecekleri modern 
bir kafeterya havasın
daki lokalimiz ve 300 
üyemize hizmet veren 
10 kişilik profesyonel 
ekibimizin görev 
yaptığı idari birimle 
rimizde Basın Kültür 
Sarayında yer alıyor. 
Zemin katında alış 
veriş mekanlarının 
bulunduğu, Nilüfer 
Nikah Dairesini 
bünyesinde barındı 

ran BKS, Nilüfer 
ilçesinde hayatın 
merkezi konumunda 
bir işlev üstleniyor" 
dedi.
KALİTE BELGESİ 
VERİLECEK
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti'nin 60 yıllık 
köklü geçmişinin yanı 
sıra, Türk Standartlar 
Enstitüsü tarafından 
ISO 9001-2000 hizmet 
kalite belgesine layık 
görüldüğünü de anla
tan Başkan Nuri 
Kolaylı, "Bursa'da 
300'ü aşkın üyemize 
her türlü sosyal ve 
mesleki desteğin 
yanı sıra, kalite stan
dartları çerçevesinde 
misyon ve vizyon 
koyarak bir hizmet 
üretmeyi hedefledik. 
Bu çerçevede kalite 
belgesi prosedürleri
ni, görev tanımlarını 
yaparak, her türlü 
hizmetimizi dijital 
ortama aldık. Internet 
sitesinden yönetim 
kurulu kararlarının 
görülebildiği bir 
şeffaflık anlayışı ile 
üyelerimize hizmet 
veriyoruz. Böyle 
güçlü bir meslek 
kuruluşu olarak hem 

üyelerimize, hem 
topluma kaliteli kültür 
hizmeti sunmaktan 
mutluyuz" diye 
konuştu.
ÖDÜL TÖRENİ 
BKS'DE YAPILACAK 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti'nin ödül 
törenin ilk defa kendi
sine ait bir mekanda 
yapılacağının altını 
çizen Kolaylı, 
"Bursa'da gazetecilik 
mesleği son derece 
kaliteli bir şekilde 
gerçekleşiyor. Her yıl 
gerçekleştirdiğimiz 
Gazetecilik Başarı 
Ödülü Yarışmasının 
ödül törenini bu yıl 
biraz geciktirdik. 
Ancak tarihinde ilk 
defa cemiyetimiz, 
ödül törenini kendi
sine ait bir mekanda 
yapacak. 18 dalda 
başarı ve mansiyon 
alan arkadaşlarımızın 
seçiminde jüri 
üyeleri zorlandılar. 
Bu törende de, 
Bursa'da basının 
gurur tablosunu 
izleyeceğiz" dedi. 
GAZETECİLER 
FEDERASYON 
BAŞKANLAR 
KONSEYİ

TOPLANACAK 
Basın Kültür 
Sarayı'nın açılışında 
Gazeteciler 
Federasyonu'nun 
Başkanlar Konseyi 
2007 toplantısı 
28 Nisan Cumartesi 
günü Uğur Mumcu 
Salonunda 
gerçekelşitirelcek. 
Türkiye'nin dört 
bir tarafından 
gelecek gazeteciler 
cemiyetleri başkan- 
larına ev sahipliği 
yapacak olan 
BGC, 70 vilayetten 
120 katılımcıya 
Bursa'nın tarihi ve 
kültürel mekanlarını 
da gezdirecek. 
BKS açılış törenleri 
kapsamında Anadolu 
Ajansına ait 1950 
den günümüze kadar 
çekilmiş değişik 
siyasilerin görün
tülendiği Dünden 
Bugüne Siyah 
Beyaz Kareler 
Fotoğraf sergisi 
açılacak.
Ayrıca Kent 
Müzesi'nin organiza
syonu ile anlatımlı 
50 panonun yer aldığı 
Bursa Futbol Tarihi 
sergilenecek.

3.ÖMC00 YTL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 
AYRICA 

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

UNURBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 
GEMLİK'TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.

I SffEHGMNRIUIIŞSANIIM.YEVEW
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v ÇEREZVEYADONDURIU
</ profesyonelekİptenoluşanorkestra
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HAFTAİÇİCEMİYETLERİNİZİÇİNPEŞİKFİYATIItt 
KREDİKARTINA12AYTAKSİTİW(ANI

süreri
' İnş. Zeytincilik Turizm San. Re. Ltd. Şii.

600 KİŞİLİK ORGANİZASYONUMUZ

HAFTA SONU

YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA İÇİ

YERİNE 2.000.00 YTL

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 ■ Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97 

www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr
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KÖRFEZ AV
BALIKÇILIK MALZEMELERİ
TOPTAN & PERAKENDE
KARA AVCILIĞI MALZEMELERİ
VE TABANCA MERMİSİ 
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Türk Eğitim Sen ve Eğitim-Sen Gemlik Temsilciliklerinden yapılan açıklamalarda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni yönetmeliği eleştirildiI I 
ısı

Güne Baku
Kadri GÜLER

I kadriguler@hotmail.com

Öğretmenlerin isyanı
Öğretmenler isyanda..
Dün, iki öğretemen sendikasının, Milli Eğitim 

Bakanlığı'nın yönetici atama yönetmeliğinde 
yapılan değişiklik nedeniyle tepkileri vardı.

Eğitim-Sen, Sendika Temsilcilik binasında, 
Türk Eğitim-Sen Temsilcileri ise Hükümet 
Konağı önünde kararı protesto ettiler.

AKP iktidarı eğitim kurumlarına da yönetici 
olarak yandaşlarını atama hazırlığında..

Aylardır, hatta yıllardır birçok okul vekil 
yöneticiler tarafından yönetiliyor..

Bir türlü atamalar yapılmıyor.
Neden..
Çünkü mevcut yönetici atama yönetme 

liginde bir puanlama ve liyakat esası var.
Yönetici olmak isteyen öğretmenler, açık 

yöneticilik başvurusunu yaptıktan sonra bu 
yönetmenlik hükümlerine göre atanıyorlar.

Milli Eğitim Müdürleri, iktidarın istediği 
düşük puanlı öğretmene oturduğu yerden puan 
vererek, onları yönetiiciliğe getiriyorlar ama bu 
tür atamalar yargıdan dönüyordu.

Şimdi, yönetmenlik değiştirilerek, müdürler 
müdür yardımcılarını, Milli Eğitim Müdürleri 
Müdürleri atayarak, Milli Eğitimi kadrolarını par
tizan yöneticilerle dolduracaklar.

Sonra ayıkla ayıklayabilirsen o kadroları..
Tabii bir çoğu da imam kılıklı öğretmenler 

gelecek okulların başına..
Bu mu, hükümetin dürüstlüğü, şeffaflığı..
Etrafınıza bakın.
AKP iktidarı döneminde atanan yöneticiler 

kimlerdir, ne gibi geçmişleri vardır ve ne gibi 
başarı sergilemişlerdir, araştırın.

Birşey bulamazsınız. 
Bu gidiş iyi gidiş değildir.

Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
çıkartılan yönetici 
atama yönetmeliğine 
öğretmen sendikaların 
dan büyük tepkiler 
geldi. Eğitim-Sen 
Gemlik Temsilciliği’n 
de düzenlenen basın 
toplantısında konuşan 
İlçe Temsilcisi Yavuz 
Yazıcı, AKP hüküme
tinin okullarda siyasi 
kadrolaşmayı hızlan
dırdığına dikkat 
çekerek, “AKP yan
daşlarını cumartesi 
pazar günleri topla
yarak okulları pay- 
laştırmıştır” dedi. 
Türk Eğitim-Sen 
Gemlik Temsilciliği 
üyesi bir grup öğret
men Hükümet Konağı 
önünde toplanarak, 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı’nın çıkardığı 
son yönetmeliği 
protesto ettiler.
Haberi sayfa 3 ve 4’de

Gemlikspor sahipsiz kaldı
Geçtiğimiz yıl gerektiği gibi yönetilmediği ileri sürülerek eleştirilen Gemlikspor'da 
yönetime gelenlerin de aynı durumu yaratması takıma zor anlar yaşatıyor. Hiçbir 
yöneticinin maçlara gitmemesinin yanı sıra beş kuruş almadan maçlara çıkan fut
bolcuların çaresizliği geçtiğimiz Pazar günü su yüzüne çıktı. Haberi sayfa 12’de

mailto:kadriguler@hotmail.com
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ABD’den Gül’ün
adaylığına yorum 
"Türkler, Cumhurbaşkanlığını en 
iyi yapacak kişiyi seçecektir."

Gül’ün destek turları sürüyor
Anavatan ve DYP henüz karar açıklamadı. SHP ilk tur oylamada yok.

Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri 
Bakanlığı, Türkiye'de 
cumhurbaşkanlığı 
görevini en iyi yerine 
getireceği 
düşünülen kişinin, 
bu makama seçile
ceği yorumunda 
bulundu.
Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri 
Bakanlığı sözcüsü 
Sean McCormack, 
günlük brifinginde, 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı

Bursa’ya Bulgaristan 
Konsolosluk Binası

Bulgaristan'ın İstan
bul Başkonsolosu 
Evgeni Genev, Bur 
sa'ya kurulması plan 
lanan ve bu konuda 
protokol imzaladık
ları 2 katlı konsolos 
luk binasının yıl 
sonuna kadar hizme 
te gireceğini açık
ladı. Balkan 
Göçmenleri Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği (BALGÖÇ) 
Genel Başkan Vekili 
Yüksel Özkan'ı ziya 
retinde konuşan 
Başkonsolos Evge 
ni, Bursa’ya konso 
loşluk binası kurul
ması konusunda Vali 
Nihat Canpolat'la 
görüştüklerini ve 
Osmangazi Beledi 
yesi'yle bir protokol 
imzaladıklarını be 
lirterek, "Osmangazi 
Belediyesi'nin 
Hürriyet Mahallesi 
Adalet Meydanı 
civarında yapacağı 
ek hizmet yerleşke 
sinde, Bulgaristan'ın 
İstanbul Başkonso 
losluğu'na bağlı 
çalışacak 640 metre 
karelik 2 katlı bina 
da yer alacak. Bu

Abdullah Gül’ün 
cumhurbaşkanlığına 
aday gösterildiğinin 
hatırlatılması ve 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nin 
görüşünün sorul
ması üzerine, 
Türk iç politikasına 
girmeyeceğini 
söyledi.
Sözcü, "Türkler, 
cumhurbaşkanı 
olarak kendilerini en 
iyi yöneteceğini 
düşündükleri kişiyi 
seçecek" dedi.

konuyla ilgili olarak, 
gelecek hafta 
Osmangazi Belediye 
Meclisi'nde bir karar 
alınacak. Prosedür 
tamamlanır ve buna 
uyulursa, tüm kon
solosluk işlemlerinin 
verilebileceğrbina 
mız sene sonuna 
kadar hazır olacak. 
Tüm inşaat masraf 
ları Osmangazi Bele 
diyesi tarafından 
karşılanacak" dedi. 
Başkonsolos 
Genev'i kabul eden 
BALGÖÇ Genel 
Başkan Vekili Yüksel 
Özkan ise, Türkiye 
de yaşayan Balkan 
göçmenlerinin sıkın
tılarına değindi. 
Özkan, "Genev'den 
süresi tamamlanmış 
pasaportların yeni 
lenmesi, artan ticari 
ilişkilere rağmen iki 
ülke arasında yapı 
lan seyahatlerde 
yaşanan sıkıntılar ve 
Türkiye'den eğitim 
için Bulgaristan'a 
giden öğrenci ailele 
rinin karşılaştı ğı 
problemler hakkın 
da yardımcı olmasını 
bekliyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı 
adayı Abdullah Gül, 
muhalefet partilerin 
den destek arayış 
larını sürdürüyor. 
Abdullah Gül, Doğru 
Yol Partisi ile Sosyal 
Demokrat Halk 
Partisi'ni ziyaret etti. 
367 tartışmasında 
kilit partiler duruma 
gelen Anavatan ve 
Doğru Yol Partisi'nin 
oylamaya katılıp katıl
mama konusundaki 
değerlendirmeleri 
sürüyor.
Gül: "Tartışmalardan 
Yıpranmak Asla 
Aklımdan Geçmez" 
Doğru Yol Partisi'ni 
ziyaret eden Abdullah 
Gül, Genel Başkan 
Mehmet Ağar'dan 
destek istedi.
Gül, "367 ve başörtü 
sü gibi tartışmalar 
var. Bütün bunlardan 
sizi yıpratır mı?" 
sorusuna, "Ben Türk 
siyasi hayatında bili
nen bir şahsiyetim 

ı bugün ortaya çıkmış 
bir husus yok, 
yıpranmak aklımdan 
asla geçmemektedir" 
yanıtını verdi. 
Abdullah Gül, 
"367 çoğunluğunun 
sağlanamaması duru
munda B planınız 
var mı?" sorusunu da 
"Bu söyledikleriniz 
mevcut anayasa 
ve mevcut hukuk 
ile bağdaşmaz" 
diye yanıtladı.
Ağar: "Parti 
Yöneticileriyle 
Değerlendireceğiz" 
Abdullah Gül ayrıldık
tan sonra açıklama 
larda bulunan Meh

DAVETİYEDE BEKLEMEK YOK
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin ...

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok.Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 Ö3 Fax : (0.224) 513 35 95

met Ağar da Gül'ün 
adaylığını parti , 
yöneticileri ile değer
lendirip bir karara 
varacaklarını söyledi? 
"Benim 'sürpriz' 
sözünden beklentim 
erken seçim kararı 
idi" diyen Ağar 
sitemkar konuştu. 
Ağar, "Cumhurbaş 
kanı seçimi gelince 
demokrasi akıllara 
gelmemelidir. İktidara 
destek verdiğimiz 
temel demokratik 
meselelerin hangi 
sinde gelip kapımızı 
çaldılar?" dedi.
Daha sonra DYP'de 
Genel İdare Kurulu 
toplandı.
Mumcu: "İktidar

Partisi Diğer 
Partileri Yok Saydı" 
Aynı saatlerde 
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu da partisinin 
merkez karar ve 
yönetim kurulu ile 
biraraya geldi. 
İktidar partisinin 
sayısal çoğunluğu 
nedeniyle diğer parti
leri "yok saydığım" 
savunan Muttıcu, 
ancak meseleyi kam
plaşma ve kutuplaş
ma mantığı içinde ele 
almadıklarını belirtti. 
Erkan Mumcu, top 
lantıya katılma konu 
sunda milletvekilleri
ni bağlayıcı grup 
kararı alınamadığını 

hatırlattı.
Mumcu, "Ancak 
siyasi sorumluluğunu 
parti olarak hepimizin 
üstleneceğimizi mil
letvekilli arkadaş 
tarımız da bilmekte
dirler. Dolayısıyla şu 
anda yürüttüğümüz 
süreç bir istişare 
sürecidir. İstişare 
yasaklanmış değildir. 
Danışma yasaklanmış 
değildir. Biz bu 
istişareleri si rdüre- 
ceğiz." diye konuştu. 
Doğru Yol ve 
Anavatan'da parti içi 
istişarelerin ardından 
Ağar ve Mumcu'nun 
biraraya gelmeleri 
bekleniyor.
SHP’nin Tek 
Temsilcisi İlk Tur 
Oylamaya Katılmıyor j 
Öte yandan Cumhur 
başkanı adayı 
Abdullah Gül'e 
Sosyal Demokrat 
Halk Partisi'nden 
destek gelmedi.
Partinin Meclis'teki 
temsilcisi Genel 
Sekreter Ahmet 
Güryüz Ketenci'nin 
ilk tur oylamaya katıl
mayacağı açıklandı. 
Livaneli: 
"Düşüneceğim" 
6 bağımsız milletvek- 
iliyle görüşen Gül, 
İstanbul bağımsız 
milletvekili Zülfü 
Livaneli'yi ziyaret etti. 
Livaneli, görüşmenin 
ardından, Gül'ün 
kişiliği ile ilgili Türki 
ye'de bir sorun oldu 
ğunu düşünmediğini, 
ama asıl sorunun 
bütün güçlerin bir 
partide toplanması 
olduğunu belirtti.
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Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Türk Eğitim Sen Gemlik Temsilciliği üyesi öğretmenler Hükümet 
Konağı önünde toplanarak, hükümetin aldığı kararları protesto etti

“El altından yönetici alacaklar”
YazıYORUM

Seyfettin SEKERSÖZ 
Türk Eğitim-Sen 
Gemlik Temsilciliği 
üyesi bir gurup 
öğretmen sevk eyle
mi yaparak Hükümet 
Konağı önünde topla 
nıp AKP hükümetinin 
aldığı son kararları 
protesto ettiler.
Türk Eğitim-Sen Gem 
lik Temsilcisi Eyüp 
Aksakal, okuduğu 
açıklamada "13 Nisan 
2007 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımla 
nan El altından 
yönetici alma 
yönetmeliğidir" dedi. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ve AKP iktidarının 
eğitim çalışanlarının 
bütün tepkilerine 
kulaklarını tıkadıkları 
belirtilirken, 
"Demokratik tepki le 
rimizi duymayan ikti
dar bunun sonuçları
na da katlanmak 
zorundadır" denildi. 
Yönetmeliğin tek 
kuralının okul müdür- 

i terinin müdür yardım
cılığı, ilçe ve il müdür 

' leri ile Bakanlığın 
okul müdürleri ata
malarında tek seçici 
olacaklarını gösteren 
Türk Eğitim-Sen Gem 
lik Temsilcisi Eyüp 
Aksakal, "Bu yönet
melik kazanılmış hak
ları, liyakat ve kabili 
yetleri, insan hakla 
rını ve hukukun üs 
tünlüğü prensibini 
ayaklar altına 
almaktadır" dedi. 
Önündeki camın var
lığını görmeyerek, 
sürekli başını cama 
çarpıp yere düşenler 
misali, Milli Eğitim 
Bakanlığının da son 
4-5 yılda önündeki 
hukuk duvarını bir 
türlü göremediğini, 
kafasını sürekli bu 
duvara çarpmakta 
olduğunu ifade eden 
Kabasakal, okuduğu 
açıklamada "İnanı 
yoruz ki, bu, el altın
dan yönetici atama 
yönetmeliği ve diğer 
haklarımızla ilgili 
açtığımız avdalar da 
yargı tarafından tescil 
edilecek, ancak Milli 
Eğitim Bakanlığı ve 
sayın Hüseyin Çelik 
hukuk duvarının var
lığını yine de göre
meyecektir. Öldüğü 
nü başını tabutun 
kapağına çarpınca 
neleri yanlış yaptığını 
anlayacak, ancak 
iş işten geçmiş 
olacaktır" dedi.
Yaptığı açıklamada ek 
ders ücretlerine de

değinen Eyüp 
Aksakal, "Sayın 
Hüseyin Çelik bir 
yandan öğretmen
lerin ek ders ücretini 
artırdığını söyleyerek 
övünmekte, diğer 
yandan yayınladığı 
genelge ile öğretmen
lerin ek ders alma
ması için her türlü 
oyunu ortaya koy
maktadır. Artık, milli 
ve dini bayram tatil
lerinde bile öğret
menlerin bayram kut
laması adeta zehir 
edilmekte, bayram 
tatili eri sebebiyle 
öğretmenler 100, 
bazen 150 YTL ücret 
kayıplarına uğratıl
maktadır. Hastalan 
ması veya mazeret 
izni almak zorunda 
kalması halinde ücret 
kayıpları 3-200-300 
YTL bile olabilmekte
dir. 83 yıllık Cumhuri 
yet tarihinde hiçbir 
iktidar ve hiçbir Milli 
eğitim Bakanı böyle- 
sine acımasız uygula
malara imza atma 
mıştır. Öğretmenlere 
duyulan bu kin, bu 
husumet nedendir? 
Sayın Hüseyin 
Çelik'in eğitim çalı 
şanlarıyla kavgası 
nedendir?" dedi.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
öğretmenlerin sadece 
ek ders ücretlerini 
kesmekle kalmayıp 
atama ve tayinlerle 
ilgili tüm yönetmelik
leri öğretmenlerin 
aleyhine olacak 
şekilde yeniden 
düzenlediğini ileri 
süren Aksakal, 
insanlık dışı uygula
malarından birin de 
sözleşmeli köleliği 
Türk Milli Eğitimine 
hediye ettiğini 
iddia etti.
Sıkıntı yaşayanların 
sadece öğretmenler 
olmadığını hizmetli, 
memur teknisyen ve 
diğer eğitim çalışan
larının da bu iktidarın 
ve Hüseyin Çelik'in 
olumsuz bakış açısın
dan payına düşeni 

aldığını hatırlatan 
Eyüp Aksakal, 
"Hüseyin Çelik 
bunlarla da yetin
memiştir. Öğretmen
liği sözleşmeli hale 
getiren ilk bakandır. 
4-C'li öğretmenlik, 
4-B'li öğretmenlik 
gibi insanlık dışı 
uygulamaları hayata 
geçirerek sözleşmeli 
köleliği Türk Milli 
eğitimine hediye 
etmiştir. Sözleşmeli 
atanarak geleceğin
den emin olmayan 
gençlerimiz, yarın ne 
olacağım endişelerini 
yaşamaktadırlar. 
Öğretmenlerimize 
bu kadar önyargıyla, 
güvensizlikle yakla 
şılan bir dönem Cum 
huriyet tarihimiz bo 
yunca yaşanmamış 
tır. Diğer bakanlıklar
da çalışanlar değişik 
adlar altında ek 
ödenekler alırken 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Üniversite çalışan
larına ikinci sınıf 
vatandaş gözüyle 
bakılmaktadır. MEB 
ve Üniversitede 
çalışan hizmetli ve 
memurlara kurum 
değiştirme imkanı 
verilse bu kurumlar- 
da tek bir hizmetli ve 
memur kalmayacak
tır. Ikdidar, derhal 
eşit işe eşit ücret 
anlayışını uygulamalı 
ve Başbakanda bu 
anlamda verdiği sözü 
tutmalıdır. Kurumlar 
arası ücret adaletsiz 
liği en kısa zamanda 
düzeltilmeli, hizmetli 
ve memurlarımızın da 
bir anne baba olarak 
görevlerini yapabil 
meleri sağlanarak, 
onların da insanca 
yaşama hakkına 
sahip oldukları artık 
görülmelidir.
Hizmetli, memur ve 
diğer eğitim çalışan
larının görev tanım
ları yapılmalı, tayin
leri bir kurula bağlan
malıdır. Artık yeter, 
sayın Bakan ya bu 
işleri düzeltmeli ya 
da istifa etmelidir.

Sayın Başbakan, 
2004 yılında yapılan 
toplu görüşmelerde 
sizlere grevli-toplu 
sözleşmeli sendika 
hakkını vereceğim, 
daha ne istiyorsunuz 
demişti. Aradan 
geçen 3 yıllık sürede 
bu söz tutulmamıştır. 
Türkiye'nin imzaladı 
ğı uluslar arası söz 
/eşmeler, grev ve top 
lu sözleşme hakkının 
kamu çalışanlarına 
da verilmesi yönün 
dedin Dolayısıyla 
sayın Başbakan 2004 
yılında verdiği sözü 
tutmalıdır. Her sözün 
de sivilleşmeden 
bahseden Başbakan, 
kamu çalışanlarının 
örgütlenmesinden 
endişe mi etmekte
dir? Sendikalar, 
katılımcı demokrasi 
nin en önemli 
yapılarıdır. Bu 
yapıları uluslar arası 
normların dışında 
bırakarak demok 
rattıktan bahsetmek 
mümkün değildir. 
Hükümet YÖK 
kanununu değişti 
rerek üniversiteleri 
m izde demokratik bir 
ortam oluşturmalıdır. 
Üniversitelerimizde 
YÖK kanununun ve 
YÖK'ün meydana 
getirdiği antidemok 
ratik ortam, bilimsel 
gelişmenin ve 
sendikalaşmanın 
önündeki en büyük 
engeldir. Mevcut 
yapı, üniversiteleri 
mizin taşıması 
gereken fonksiyonu 
ile örtüşmemekte ve 
hiç yakışmamaktadır. 
Diğer kamu çalışan
larının aldığı banka 
promosyonları 
üniversite ve Yurt-kur 
çalışanlarına da 
dağıtılmaktadır.
Türk Eğitim-Sen 
olarak bu taleplerim
izin tümümün hayata 
geçirilmesini isti 
yoruz. Aksi taktirde, 
şu anda 81 ilde yap
tığımız sevk eylemi, 
yerini daha sert 
eylemlere bırakacak
tır. Gerekirse, bütün 
sendikalarla ortak iş 
bırakma eylemlerini 
de hayata geçire
ceğiz. Bu taleplerimiz 
iktidar tarafından 
cevaplandırılıncaya 
kadar, her platform 
bizim için hükümetin 
olumsuzluklarına 
karşı eylem platformu 
olacaktır. Sesimiz ve 
sözümüz hep iktidara 
karşı olacaktır" dedi.

Aynı tas, aynı hamam!...
EŞİNİN türbanı nedeniyle Türkiye'yi Avrupa 

İnsan Haklan Mahkemesi'ne dava eden 
Dışişleri Bakanımız vardı.

Şimdi o Dışişleri Bakanımız Cumhurbaşkan 
lığı koltuğuna da oturacak.

Eşleri hanımefendi ise Türkiye'nin türbanlı 
ilk first lady'si olacak.

Ama Tayyip Erdoğan adaylığını koymadı 
diye sevinenlerimiz oldu.

Oysa Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah 
Gül arasında en ufak bir fark yok.

İkisinin de dünya görüşü, zihniyeti kopy
alanmış gibi birbirinin aynı.

Çankaya'daki Gül'ün yaratacağı gerginlik 
Erdoğan'ınkinden az olmayacak.

Onun için ha Tayyip Erdoğan, ha Abdullah 
Gül...

Ben gösterilen tepkilerin etkisi olduğunu 
sanmıyorum.

367 sorunu yüzünden Anayasa Mahkeme 
si'nin kararı, bu karar nedeniyle Türkiye'nin 
seçime gitme olasılığı Tayyip Erdoğan'ı 
Çankaya'ya çıkmaktan vazgeçirmiş olabilir.

Belki de Recep Tayip Erdoğan’ın hesabı 
şudur:

Seçimden zaferle çıkarsa anayasayı 
değiştirip cumhurbaşkanlığı süresini 5 yıla 
indirip iki kez seçilme koşulunu getirmek ve 
Âbdullah Gül’ün görev süresinin bitiminden 
sonra kendisi seçilmek...

Bir ülke düşünün ki, günlerce, aylarca 
bütün yazgısı bir insanın iki dudağına bağlı 
kaldı.

Erdoğan milletle dalga geçer gibi sürekli 
kafaları karıştırdı.

Halkı, kurumlan, devlet ciddiyetini hiçe 
saydı.

Sonra da Abdullah Gül adını "Türkiye senin
le gurur duyuyor" sloganları arasında açık
ladı.

Abdullah Gül Çankaya'da nasıl bir cumhur
başkanlığı yapacak?

Laik demokratik rejimin güvencesi olacak 
mi?

Yürütmenin çıkardığı yasaları, aldığı karar
ları titizlikle inceleyip elekten geçirecek mi?

Devletin uyum içinde çalışmasını, hukuk 
devletinin işlemesini sağlayacak mı?

Buna çocuklar bile inanmaz.
Bu süreç demokratik bir süreç değil, 

düpedüz bir dayatmaydı.
Ama işleri bu noktaya getiren Başbakan, 4.5 

yıldır demokratlığı da kimselere bırakmadı.
Bir sürü insan ise onu demokrat sanıyor.
Demokrat olan bir Başbakan halkı, siyasi 

partileri ve tüm kurumlan bu kadar yok saya
bilir mi?

Kendisini meydanlarda uyaran yüz binlerce 
insanın gösterdiği tepkiyi "Dışardan gazel 
okuma" diye yorumlayabilir mi?

Sonuçta Çankaya'ya Recep Tayyip 
Erdoğan zerre kadar farklı biri çıkmıyor.

Onun için hiçbir şey değişmeyecek.
Böylece devletin son denetim yeri de 

AKP'nin eline geçecek.
Meclis, başkanıyla birlikte AKP'li, 

Başbakan AKP'li, Cumhurbaşkanı AKP'li.
Bu durumda Türkiye'nin üzerine geçirilmek 

istenen "İslam şalı" için artık bir engel kalma 
yacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin işi zor...
Milletin işi daha da zor...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Eğitim-Sen AKP hükümetini eleştirdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Eğitim-Sen Gemlik 
Temsilciğinde 
toplanan sendika 
üyesi öğretmenler 
yaptıkları basın 
açıklamasında 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi ile eğitimdeki 
kadrolaşma, hak
larının gasp edildi 
ğine kadar bir çok 
konuda mevcut 
AKP hükümetini 
eleştirerek "Filler 
tepişirken çimler 
ezilmiştir” benzet 
meşinde bulundular. 
Eğitim-sen Gemlik 
Temsilcisi Yavuz 
Yazıcı tarafından 
okunan açıklamada 
ülkenin ulusal ege
menliğinin nasıl 
şekilleneceğinin 
belirlendiği bir 
sürecin sonuna 
gelindiğine dikkat 
çekildi.
Bu sürecin sonuna 
gelinceye kadar 
yapılan tartışmaların 
da artık sona erdiği 
belirtilen açıklamada 
"Filler tepişirken 
çimlerin ezildiği" bir 
sürecin geliştiği 
görülmüştür denildi. 
Eğitim-Sen Bürosun 
da Yavuz Yazıcı 
tarafından yapılan 
açıklamada "Oysa; 
operasyonun, 'çim
leri ezme' operas 
yonu olduğu çok net 
bir şekilde ortaya 
çıkmıştır. Eğitim Sen 
olarak, bu oyuna alet

olmayacağımızı ve 
hiçbir eğitim 
emekçisinin de bu 
oyuna gelmemesi 
gerektiğini ifade 
etmiştik. Bugün, 
Cumhurbaşkanlığı 
konusunda duyarlılık 
gösterenler, şimdiye 
kadar Cumhuriyetin 
değerlerine sahip 
çıkma! Eğilimi 
göstermeleri çok 
gariptir. Onlar, bu 
ülkenin aydınlık 
yüzü Eğitim Sen'i 
hırpalamanın her fır
satını değerlendiren 
bir komplonun tarafı 
oldular. Sonuçta, 
AKP'nin arayıp ta 
bulamadığı bir orta 
mın yaratılmasında 
başrolü oynadılar. 
Ne dediler? 'sayın 
Başbakan Cumhur 
başkanı olmasın' 
dediler. Neden? 'eşi 
türbanlı' dediler.
Ne oldu? Sayın Baş 

bakan aday olmadı. 
Kim oldu? Sayın 
Abdullah Gül. Deği 
şen ne oldu? Çok 
şey. Yaygarayı kopa 
ranlar hem Cumhur 
başkanlığı konusun
da çuvailadılar, hem 
de yeniden beş yıllık 
bir AKP iktidarına 
yol verdiler. Biz ne 
dedik? 'Bu ülkenin, 
Başbakan dahil, hiç 
bir ÂKP'İinİn Cum 
hurbaşkanı olmasına 
ihtiyacı yoktur. Bu 
ülkenin çağdaş, 
demokratik, laik 
savaş politikalarına 
karşı duran ABD 
politikalarına boyun 
eğmeyen, emekten, 
barıştan, halktan 
yana bir Cumhurbaş 
kanına ihtiyacı var' 
dedik. 'Desteğimiz 
o'nadır' dedik.
Biz hala aynı itiraz
dayız. Onların artık 
itiraz edecekleri her 

hangi bir şey kalma 
mıştır. Onlar, Tando 
ğan'a bütün iyi niyet
leri ile gidenlerden, 
meydanı dolduran
lardan, emekçiler 
den, anti-şovenistler 
den, barış yanlıların
dan özür dileme
lidirler. Herkes artık 
bu oyunu görmelidir. 
Bu güzel örgü tü 
kalbinin ta orta yer
ine yerleştirmelidir. 
AKP hükümeti 
bugüne kadar yap
tığı her uygulama ile 
eğitim emekçilerini 
mağdur etmiştir ve 
yeni mağduriyetler 
yaratmaya devam 
etmektedir. Son ola 
rak ek dersler ve yö 
netici atamaları ile 
ilgili olarak yapılan 
düzenlemeler ve uy 
gulamalar, eğitim de 
yeni haksızlıklar ve 
eşitsizlikler orta ya 
çıkarmıştır" denildi.

EK DERS 
ÜCDETLERİ 
Yayınlanan ders ve 
ek derslere yönelik 
kararname ile öğret
menler herhangi bir 
nedenle okula gelme 
dikleri bir günde, 
örneğin mazeret izni 
aldıklarında, hasta 
şevki aldıklarında 
yada raporlu olduk
larında o günkü ders 
saati sayısının tümü 
ve ona karşılık gelen 
hazırlık ücreti de 
eklenerek kesileceği 
hatırlatılan açıklama
da "Diğer kamu gö 
revüleri ile Milli 
Eğitim Bakanlığı yö 
neticilerinin bu gibi 
yasal hakları engel- 
lenmezken, öğret
menlerin bu yasal 
haklarının ücret ke 
silmesi tehdidiyle 
karşılanması, MEB'in 
gözünde öğretmen
lere ne kadar değer 
verildi ğini göster
mektedir. Bu duru
mun hâk ve âdâ'let 
kavramlarıyla, 
anayasal eşitlik kav 
ramlarıyla bağdaş 
tırılması mümkün 
değildir" denildi. 
EĞİTİMDE 
KADROLAŞMA 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
13 Nisan Cuma gü 
nü yayınlanan yöne 
tici atama yönetmeli 
ğinin, AKP hüküme
tinin siyasal kadro
laşma konusunda ne 

kadar gözü kara 
olduğunun göster
ildiği belirtilen açık
lamada "Yönetme 
liğin yayınlanması 
nın ardından AKP, 
yandaşlarını Cumar 
tesi ve Pazar günleri 
toplayarak okulları 
paylaştırmıştır. Bu 
toplantılarda yöneti
ci atanması için iste
nen koşullardan 
birisi de AKP ile 
olan ilişkilerdir. Bu 
durum göstermekte
dir ki, Cumhurbaş 
kanlığı seçimi tartış
malarında ortaya 
çıkan ortam fırsat 
bulunarak, on bin
lerce yönetici ata
ması bir oldu bittiye 
getirilmek istenmek
tedir" iddiasında 
bulunuldu.
HAKLARIMIZIN 
GASPINA 
SESSİZ 
KALMAYACAĞIZ 
Milli Eğitim bakan
lığının bu uygula
madan vazgeçmesi 
gerektiği vurgulanan 
açıklamada;
"Sendika olarak bu 
sürecin takipçisi ola
cağız. Açtığımız 
davalarla yaşanan 
bu mağduriyetlerin 
ortadan kaldırılması 
için hukuksal süreci 
başlatmış durum
dayız. Eğitim emek 
çilerinin haklarına 
uzanan girişimlere 
asla izin vermeye
ceğiz" denildi.

K AŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR 
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Kardeş şehir Navodarı ekibi uğurlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
kutlamaları için 
Gemlik'e gelen 
yabancı ülke 
ekipleri uğurlan
maya başladı.
Dün erken saatlerde 
yola çıkan Slovakya 
kafilesinin ardından 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret eden 
kardeş şehir 
Navodari kafilesin
deki çocuklar 
Gemlik'i çok 
beğendiklerini 
ve gelecek yıl 
yeniden gelmek 
istediklerini 
söylediler.
Belediye Parkında 
toplanan Navodari 
kafilesine seslenen 
Başkan Mehmet 
Turgut, "Ben sîzleri 
çok seviyorum, 
inşallah sizler 
de Gemlik'i 
sevmişinizdir.
Sizleri ağırlamaktan 
mutluluk duyduk, 
inşallah seneye 
yine buluşuruz" 
dedi.
Navodari 
kafilesinde bulunan 
öğretmen ve 
öğrencileri teker 
teker öperek 
yolcu eden Başkan 
Mehmet Turgut,

Kaçak yapılaşma ile mücadele devam ediyor Mobilyacılar Polonya ile işbirliği yapacak
Kaçak ve çarpık 
yapılaşmayla 
mücadelesine 
devam eden 
Yıldırım 
Belediyesi yıkım
larını sürdürüyor. 
Gece gündüz ve 
hafta sonu 
demeden çalışan 
Yıldırım 
Belediyesi Kaçak 
Yapı Ekipleri'nin 
gerçekleştirdiği 
yıkımda 4 temel 
ve 2 ilave kat 
yerle bir edildi. 
Yıkım, sabahın 
erken saatlerinde 
güvenlik güç
lerinin desteği 
ile başladı. 
Arabayatağı, 
Çınarönü, 
Esenevler mahal
lelerinde 4 temel 
ve 2 ilave katı 
yerle bir eden

ekipler, vatan
daşlara kaçak 
yapılaşmanın 
Yıldırım'a ve 
Bursa'ya verdiği 
zararları anlattı. 
Kaçak yapılaşma 
konusundaki 
kararlılıklarından 
vazgeçmediklerini 
belirten Yıldırım 
Belediye Başkanı 
özgen Keskin, 
"Kimsenin tuğla 
üzerine tuğla koy

mamasını istedik. 
Bununla ilgili 
olarak pankartlar 
ve el broşürleri ile 
vatandaşlarımızı 
sürekli uyardık, 
uyarmaya da 
devam ediyoruz. 
Kaçak bina yapan 
vatandaşlarımıza 
hapis, deprem 
gerçeğini hatır
latıyoruz. 17 
mahallemizde 40 
yıllık plan soru

nunu çözerek 
mahallelerimizi 
imara kavuştur
duk. Ruhsat 
işlemlerini kolay
laştırdık. Ayrıca, 
toplu konut pro
jelerimizi bir bir 
sona erdiriyoruz. 
Lütfen, vatan
daşlarımız bizlere 
yardımcı olsunlar. 
El birliği ile 
Yıldırım llçesi'nde 
kaçak yapılaşma 
ve çarpık yapılaş
mayı sona erdire
lim. Amacımız, 
Yıldırım llçesi'ni 
kurtarmak.
Kaçak yapıların 
yıkımının devam 
edeceği gibi 
çarpık ve çirkin 
yapılaşmanın da 
karşısında ola
cağız " diye 
konuştu.

Polonya'da 120 bin üyesi 
bulunan Ağaç Sanayi Odası 
yöneticileri, Bursa'nın İnegöl 
ilçesini ziyaret etti. Polonya 
Ağaç Sanayi Odası Başkan 
vekili Monika Osowska, 
İnegöl'e işlenmiş sert ağaç 
satıp mobilya almak istedik
lerini belirtti.
Polonya Ağaç Sanayi Odası 
yöneticileri, İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası'nı (İTSO) ziya 
ret ederek, ilçede inceleme 
lerde bulundu. Polonya 
Ağaç Sanayi Odası Başkan 
vekili Monika Osowska, 
ülkelerinde özellikle bahçe 
mobilyaları ve sert işlenmiş 
ağaç üretiminin yaygın 
olduğunu belirterek, "İne 
göl'ün önemli bir mobilya 
üretim merkezi olduğunu 
gördük. Yaptığımız kısa 
gezide, sektörü tahminimiz
den çok daha iyi bulduk. 
Odamız üyeleri ağırlıklı 
olarak işlenmiş ağaç ve 
bahçe mobilyaları üretiyor. 
Yapacağımız karşılıklı

görüşmelerle ortaklaşa 
ticaret yapabiliriz" dedi. 
Polonya'da ormanlık alan
ların yüzölçümünün yüzde 
80'i bulduğunu ve sektörün 
bu yüzden oldukça dinamik 
olduğunu ifade eden Osows 
ka, "Biz özellikle işlenmiş 
sert ağaç satmak ve sizden 
mobilya almak istiyoruz. 
Geziyi düzenlemekteki ama 
cimiz, ününü duyduğumuz 
İnegöl mobilyası hakkında 
bilgi edinmek, sektörün 
durumunu yerinde incele
mek ve karşılıklı ticaretimizi 
geliştirmek" diye konuştu. 
Polonya İstanbul Konsolos 
luğu Ekonomi Şefi Janusz 
Stec de, Türkiye ile Polonya 
arasındaki ticaretin geliş 
meşini arzuladıklarını kayde 
derek, "Biz İstanbul Konso 
loşluğu olarak ülkemizle tica 
ret yapmak isteyen herkese 
vize ve gerekli temasların 
kurulması gibi konularda 
her türlü kolaylığı 
sağlıyoruz" dedi.
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Onbinlerce öğretmen sınıf boşalttı
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın ek ders 
ücretlerinde kesinti 
yapan genelgesi ile 
okul yöneticilerinin 
atanmasına ilişkin 
yönetmeliği Türkiye 
genelinde on bin
lerce öğretmene 
sınıfları boşalttırdı, 
sevk alan öğretmen
ler basın açıkla
malarıyla AKP 
iktidarını ve Milli 
Eğitim Bakanlığı 
protesto etti. 
Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer, düzen
lemelerin geri 
çekilmesi çağrısında 
bulunurken, geri 
adım atılmaması 
durumunda 4 günlük 
boykot ve eylem 
uyarısında bulundu. 
Sakarya'daki 
protesto gösterisinde 
5 Eğitim-Sen'li 
sendikacı gözaltına 
alındı. MEB 
Müsteşarı Necati 
Birinci de illere gön
derdiği genelgede 
eğitim öğretimin 
aksatılması duru
munda yasal işlem 
yapılmasını istedi. 
Eğitim alanındaki üç 
büyük sendika Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
uygulamalarına karşı

Türkiye genelinde 
eyleme yaptı. Eğitim- 
Sen, Türk Eğitim-Sen 
ve Eğitim-İş'e üye 
on binlerce öğret
men, izin ve hastalık 
gerekçeleriyle iki gün 
okula gidilmemesi 
halinde o haftaki 
ek ders ücretinin 
kesilmesini öngören 
genelge ile 13 Nisan 
2007 tarihli Resmi 
Gazete'de yayınlanan 
ve okul yöneticilik
lerinde atama sınav, 
mülakat şartını 
kaldıran “Eğitim 
Kurumlan Yönetici 
Atama Yönetmeliği” 
nedeniyle okullarına 
gitmedi. Sağlık 
kurulularından sevk 
alarak okullarına git
meyen öğretmenler, 
Türkiye genelinde 

basın açıklamaları 
yaparak AKP ikti
darını ve Milli 
Eğitim Bakanlığı 
protesto etti. 
MEB'İN ÖNÜNDE 2 
BİNE YAKIN KİŞİ 
TOPLANDI
Sevk eylemi kap

samında Ankara'daki 
Eğitim-Sen'li öğret
menler Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın önünde 
toplandı. Geniş 
güvenlik önlem
lerinin alındığı 
Bakanlık önündeki 
eyleme 2 bine yakın 
eğitim çalışanı 
katıldı. CHP Denizli 
Milletvekili Mustafa 
Gazalcı ile CHP 
Yalova Milletvekili 
Muharrem İnce'nin 
de destek verdiği 
eylemde öğretmenler 

1 saat boyunca pro 
testo gösterilerinde 
bulundu. Katılımcılar 
ellerinde “Gerici, 
ırkçı kadrolaşmaya 
hayır”, “Annemin 
ders ücretine dokun
ma! O parayla beni 
okutuyor”, “Savaşa 
değil eğitimb bütçe”, 
“Öğretmen,'emekçi 
düşmanı Çelik istifa”, 
“Bakan Çelik elini 
cebimizden çek” dö 
vizleri taşıdı ve aynı 
içerikli sloganlar attı. 
4 GÜNLÜK BOYKOT 
UYARISI
Eylemde konuşan 
Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer, sendikalarına 
üye on binlerce 
öğretmenin bugün 
alanlarda olduğunu 
belirtirken, 
Bakanlığın eylemler
ine neden olan uygu
lamaları bir an önce 
geri çekmesi 
çağrısında bulundu. 
Ek ders ücretlerinde 
yapılan kesinti ile 
okullardaki kadrolaş
manın AKP'nin 
uyguladığı ve 
Türkiye'yi ‘ılımlı 
İslam' ülkesi haline 
getirmeyi de öngören 
neoliberal poli
tikaların uzantısı 
olduğunu vurgulandı.

Yurt dışına öğrenci 
gönderilecek

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ile Yükseköğ 
retim Kurulu (YÖK) 
arasında yurt dışına 
öğrenci gönderilme
sine ilişkin işbirliği 
protokolü imzalandı. 
MEB'in internet 
sitesinde yer verilen 
açıklamada, Milli 
Eğitim Bakanlığının 
Yurt Dışına 
Lisansüstü Öğrenim 
İçin Gönderilecek 
Adayları Seçme ve 
Yerleştirme Kılavuzu 
ile bu kılavuza dayalı 
öğrenci gönderilmesi 
işleminin yürütmesi
ni durduran Danıştay 
İdari Dava Daireleri 
Kurulunun kararında 
belirtilen gerekçe 
doğrultusunda, MEB 
ile YÖK arasında 
yurt dışına öğrenci 
gönderilmesine yöne 
lik işbirliği protokolü 
imzalandığı kaydedil
di. 2006 yılında yurt 
dışında öğrenim 
görmek için başvu
ran öğrencilerin 
başvurulandın yeni 
müracaat olarak 
kabul edilerek

Lisansüstü Eğitim 
Sınavı'nda 
(LES) ilgili alandan 
60 puan şartına göre 
değerlendirilmesine 
karar verildiği 
bildirilen açıklamada, 
şöyle denildi: 
"Değerlendirme 
sonucunda öğrenci
lik hakkı kazananlar
dan Türkiye 
Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Genel 
Müdürlüğü adına bir 
programa yerleştir
ilenlerin kurumlan 
adına, diğerlerinin 
ise alanları bazında 
üniversitelerden 
talep gelmesi halinde 
ilgili üniversitelerle 
ilişkilendirilmelerine, 
bir üniversite ile 
ilişkilendirilmeyen- 
lerin ise MEB adına 
öğrenim görmeler
ine, yurt dışına gön
derilecek öğrenciler
den üniversitelerimiz 
ile ilişkilendirilen- 
lerin yurt içi danış
manlarının ilgili 
üniversitelerce 
tespit edilmesine 
karar verilmiştir."

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

34 YILLIK 
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

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Büyük Otel’e 
talip çıkmadı

Mudanya’ya
3 bin yeni fidan

Bursa'da İl Özel 
İdaresi'ne ait 

^Uludağ'daki Büyük 
Otel'e 8.5 milyon 
liralık fiyatı sebe
biyle talip çıkmadı. 
Bursa İl Özel Idare- 
si'nin ilan yoluyla 
satışa çıkarttığı 
Uludağ Kirazlıyayla 
Köyü oteller 
mevkiinde 10 bin 
868 metrekare 
arsası, 9 bin 416 
metrekare kapalı 
brüt kullanım alanı 
olan otel, 8 milyon 
525 bin 529 liralık 
tahmini bedelle 
satışa çıkartıldı.
Ancak talipli olma
ması sebebiyle 
satış ihalesi 

KAYIP
Beko Casio marka 398 SR MF AG 

60501789 sicil nolu ve Beko 498 TR 
MFAH 86600031201405 sicil nolu yazar 

kasa ruhsatlarını kaybettik.
Hükümsüzdür. 

UYSALLAR MEŞRUBAT PAZ. LTD.ŞTİ.

yapılamadı. İl 
Encümeni bu 
kıymetli gayrj- 
menkulünü 15 gün 
süre ile pazarlığa 
tabi olarak satmaya 
çalışacak.
Büyük Otel 
Uludağ'da yapılan 
ilk oteller arasında 
yer alıyor.
II Özel İdaresi 
otelin satışını yapa
bilmek için hemen 
alt tarafında yapılan 
Polis Evi'nin bulun
duğu alanın tapu 
üzerinde ifraz 
ayırma işlemlerini 
yerine getirmişti. 
Otel uzun 
zamandır 
kiraya veriliyordu.

Çevre Koruma 
Ekoloji Bilimleri 
Dergisi, Bursa'nın 
Mudanya ilçesine 
bağlı Zeytinbağı 
beldesinde 3 bin 
fidan dikiyor.
Dergi çalışanlarının/ 
yanı sıra, Borusan, 
Marmara Entegre 
Kimya, Baykal 
Makina, Beyçelik, 
Bursagaz ve Tan 
okulları başta 
olmak üzere 250 
firmadan da fidan 
dikimine destek 
verileceğini belirten 
Tertip Komitesi 
Başkanı Kenan 
Öksüzoğlu, 
Zeytinbağı 
Belediyesi'nin 
tahsis ettiği eski 
çöplük sahasına 26 
Nisan Perşembe 
günü saat 11 de 
tabiat gönüllülerini 
beklediklerini söyle
di. Çıplak köklü ve 
tüplü fidanlardan 
kızılçam, karaçam, 
sahilçam ve selvi 

olmak üzere 3 bin 
adet fidanın toprakla 
buluşacağını 
belirten Öksüzoğlu, 
"Ülkemizde çok kısa 
bir geçmişi olan 
çevre koruma şuu
runu yükseltmek 
için, özellikle genç
lerin iştirakiyle ağaç 
dikme, çöp toplama 
kampanyaları, çevre 
panelleri ile koru
manın önemi ve 
gerekliliğini insan
larımıza anlatmaya 
çalışıyoruz. Yaşanan 
çevre kirliliklerinin 
üzerine gidip araştır
malar yaparak 
caydırıcı bir etken 
olmaya çalışıyoruz. 
Geleneksel hale 
getirdiğimiz fidan 
dikim kampanyaları 
ile her yıl ihmal 
sonucu yanan 
orman alanlarının 
yerine yeni yeşil 
alanları oluştur
manın güçlüğünü 
göstermeye 
çalışıyoruz" dedi.

Açlık sınırı
631 YTL’ye 

yükseldi

Türk-İş'e göre, 
açlık sınırı 
631 YTL'ye, 
yoksulluk sınırı 
ise 2 bin 56 
YTL'ye yükseldi. 
Türk-İş'in 
araştırması, Nisan 
ayında mutfak 
enflasyonunun 
geçen yılın aynı 
ayına göre 

yüzde 12,37 
arttığını 
ortaya koydu. 
Dört kişilik 
ailenin açlık sınırı, 
bir önceki aya 
göre yüzde 0,28 
artarak 631 
YTL'ye çıktı.
Yoksulluk sınırı 
ise 2 bin 56 YTL'ye 
yükseldi.

. •Gemlik Körfez’ internette www.gemllkkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000 - 7804
ÖZELLİKLER

Intel Pentium 4 3.0 Ghz. 
80 GB-7200 Rpm 
512DDR2
PAYLAŞIMLI 
256MB 0/B PCI exp. 
DVD-CDRVV COMBO 
3,5" FLOOPY DRIVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERLÖR 
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

BİLGİSAYARÜCRETSİZ MODEM VE AI AA1A 
ADSL BAĞLANTISI + ALANA

N01AI0K BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BC1RSH

Tel: 0.224 512 25 63 - www.gemliknowox.com

SÜPER PAKET

CASPER CAT 3400 - 7F85
ÖZELLİKLER

Intel Pentium 4 650 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA
512DDR2
128/256 MBGEFORCE 7100 PCI
exp. TURBO CACHE 
DVD - RW DUAL 
Card Reader 
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE 
HOPARLÖR 
10/100 ETHERNET 
Orjinal Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
http://www.gemliknowox.com
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Barış Okulu için el ele
Bursa'da, 35 ilköğre
tim okulundan 462 
öğrenci, 'Birleşmiş 
Milletler Bin Yıl 
Kalkınma Hedefleri* 
kapsamında, ‘Barış’ 
adını taşıyacak 
ilköğretim okulunun 
yapımı için elele 
verdi. Gönüllü 
öğrenciler, çeşitli 
etkinliklerle projeye 
1000'er Euro’luk 
bağış toplamaya 
çalışacak.
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Nilüfer 
Belediye Başkanlığı, 
Nilüfer Vakfı, Nilüfer 
Yerel Gündem 
21 ve UNICEF 
Bursa Gönüllüleri 
arasında geçen yıl 
imzalan protokol 
çerçevesinde 23 
Nisan'da temeli 
atılacak okulun 
inşaatı bir yıl içinde 
tamamlanacak.
Okul inşaatına destek 
olmak için harekete 
geçen 35 ilköğretim 
okulu, ambalaj atık
larını toplayarak, 
gelirini okul inşaatına

i,

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 0:4 Sadık Fatma Apt, 3+1-110 m2 asansörlü ■kombili satılık daire

■fe

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Ş
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
Mâcİde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

S

i

s

bağışlayacak.
462 gönüllü öğrenci 

de, çeşitli etkinliklerle 
projeye 1000'er 
Euro’luk bağış 
toplamaya çalışacak. 
Okulun duvarlarında, 
gönüllü öğrencilerin 
seramik plakalar 
içinde isim ve 
fotoğraflarının yer 
alacağı anı duvarı 
oluşturulacak.
Anı duvarında 
okulların adları da 
yer alacak.

UNICEF Gönüllüleri 
Bursa Temsilcisi 
Sabahat 
Temizarabacı, 
Barış ilköğretim 
Okulu adını taşıyacak 
okulun projesinin 
hazır olduğunu 
belirtere, “Temel 
atma aşamasına 
geldiğimiz için 
mutluyuz.
Gönüllü 
öğrencilerimiz bir 
yıl içinde çeşitli 
faaliyetlerde bulu

I

s 
t

narak biner 
Euro’luk katkıyı 
toplamaya çalıştı. 
Okullar da ambalaj 
atıklarını toplayarak 
gelirini bağışlayacak. 
Okullarda ve 
alışveriş merkez
lerinde kurulan 
UNICEF standlarında 
satılan ürünlerden 
elde edilecek gelirin 
yüzde 30’u 
projeye aktarılacak. 
UNICEF 
standlarında 
gönüllü öğrenciler 
görev aldı” dedi. 
Bursa Carrefoursa 
Alışveriş Merkezi’nde 
UNICEF Standı’nda 
görev alan Gaye 
Temizarabacı, Hayda 
Temizarabacı ve 
llayda Toprak, 
alışveriş merkezine 
gelenlere proje 
hakkında bilgi 
verdiler. Gaye 
Temizarabacı 
“Böyle bir projede 
görev alma şansına 
kavuştuğumuz için 
gurur duyuyoruz” 
şeklinde konuştu.

Sağlık 
raporu almak 
kolaylaşıyor
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonunda 
kabul edilen tasarıyla, 
kurul raporu yerine, 
tek hekimin imzasıyla 
verilecek sağlık rapo 
ru ile ilaç alınabilecek 
AK Parti Trabzon 
Milletvekili Cevdet 
Erdöl'ün başkanlığın
da toplanan Korniş 
yonda, Bazı Kanun 
ların Sağlık Kurulu 
Raporlarına İlişkin 
Hükümlerinde Deği 
şiklik Yapılma sına 
Dair Kanun Tasarısı 
ele alındı. Komisyon 
da yapılan düzenle
meyle ortez ve protez 
alımlarında sağlık 
kurulu raporu uygu
lanmasına devam 
edilmesi karar1 
(aştırıldı. Komisyonda 
kabul edilen tasarıya 
göre, Devlet Memur 
ları Kanunu, Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu, Sos 
yal Sigortalar Kanu 
nu, Emekli Sandığı 
Kanunu ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanununda yer alan 
"sağlık kurulu rapo 
ru" ile "resmi sağlık 
kurulu raporu" ibare 
leri, "sağlık raporu" 
olarak değiştiriliyor.

Bursa’da anne ve
iki çocuğu evlerinde 
boğazları kesilerek 

öldürüldü
Bursa'da, bir anne ile 
4 ve 8 yaşlarındaki 
iki çocuğu evlerinde 
boğazları kesilerek 
öldürülmüş halde 
bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Tuna Mahallesi 
Gülbahçe sokakta 
dün akşam 
saatlerinde 
meydana gelen 
olayda, bir markette 
tezgahtar olarak 
çalışan Mustafa 
Birinci, iş çıkışı 
evine geldiğinde

BTSO üye bilgileri
IIgünce eniyor

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), 2007 yılı 
üye bilgilerini 
güncelleme çalış
masını başlattı. 
Bir saha ekibi 
tarafından tüm 
üyeler adreslerinde 
ziyaret edilerek 
gerçekleştirilin 
güncelleme 
sayesinde, üye 
iletişim bilgilerinin 
doğru ve 
güncel olması 
sağlanıyor. 
BTSO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
Oda üyelerinin mev
cut üyelik bilgilerinin 
güncel olarak tutul
ması için bir ekiple 
2007 yılı saha çalış
ması başlatıldı. 
Bu kapsamda, 
5174 sayılı TOBB 
Kanunu ve ilgili 
yönetmelikler 

‘Gemlik Körfez1 internetle
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

eşi Melek (30) ile 
çocukları Çiğdem (8) 
ve Onur'u (4) 
boğazları kesilerek 
öldürülmüş halde 
buldu. Sinir krizler 
geçiren babanın 
feryadını duyan 
komşuların polise 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen güvenlik 
güçleri, annenin 
cesedini salonda, 
çocukların 
cesedini de 
odalarında 
buldu.

gereği, aynı zaman
da yasal bir zorunlu
luk olan bilgi gün
cellemesinde, 
yanlarında "görev 
yazısı" bulunan 
BTSO saha 
ekibinin ziyaretiyle, 
üyelere kolaylık 
sağlanıyor. 
Açıklamada, 
BTSO üyelerinin 
hizmetlerden yarar
lanabilmesi için 
durumlarında 
meydana gelen 
ve Türk Ticaret 
Kanunu'na göre 
tescil ve ilânı 
gereken her türlü 
değişikliğin gerçek
leşmesinden 
itibaren 1 ay 
içinde Ticaret Sicil 
Memurluğu'na 
tescil ettirmeleri ve 
Oda'ya bildirmeleri 
gerektiği 
vurgulandı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bina inşaatı maliyet 
endeksinde yüzde 4 artış

Bina inşaatı maliyet 
endeksi, bu yılın 
(Ocak-Şubat-Mart) 
aylarını kapsayan 
birinci dönemde, 
geçen yılın 
dördüncü dönem
ine göre yüzde 
4,01 arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
"2007 Yılı Birinci 
Dönem Bina 
İnşaatı Maliyet
Endeksini" 
yayımladı. 
Buna göre 
2005=100 Temel 
Yıllı Bina İnşaatı 
Maliyet Endeksi, 
bu yılın birinci 
döneminde, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 17,89 ve 
dört dönem 
ortalamalara 
göre de yüzde 
18.58 artış gösterdi. 
2007 yılı birinci 
döneminde, 2006 
yılı dördüncü 
dönemine göre 
işçilik endeksinde 
yüzde 3,61 ve

malzeme 
endeksinde 
de yüzde 4,13 
artış gerçekleşti. 
Bu yılın üç ayında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
işçilik endeksi 
yüzde 17,95 ve 
malzeme 
endeksinde 
yüzde 17,88 
artış oldu 
Bu arada TÜİK. 
üçer aylık 
dönemler itibariyle 
hesapladığı. .
1991 temel yıllı 
Bina İnşaatı 
Maliyet
Endeksini, 2005 I 
temel yıllı olarak 
güncelledi.
TÜİK, Endeksi 
güncellenme 

gerekçelerini, 
"Bina inşaatı girdi 
maddelerinin 
1991 yılından 
günümüze teknolo
jinin gelişmesi ile 
farklılaşması, 
Endeksin ağırlık 
yapısının eskimesi" 
olarak özetledi

■■ it IMU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

«İzde ikraz kkİiihİzdİzvardir
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY El
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAYŞOFORve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahalles'inde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

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

KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK wyo AYLIK 
ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
Ali ÖZDE» Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 5300 0.539491 89 60
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Patenle bin 500 kilometre yol katedecekler
Yaklaşık 15 Yıldır 
Birlikte Paten Kayan 
3 Arkadaş, Snickers 
Cross Türkiye Projesi 
Kapsamında Bin 500 
Kilometre Yol 
Katederek Rekor 
Kırmayı Hedefliyor. 
İstanbul'dan Yola 
Çıkan Arkadaşlar, 
750 Kilometre Yol Kat 
Ederek Konya'ya 
Gelirken Birçok 
Zorluklarla Karşılaştı. 
İstanbul'dan yola 
çıkan 30 yaşındaki 
Güney Cino, 27 
yaşındaki Tan 
Uysaloğlu ve İlhan 
Bilir, İstanbul 
Beşiktaş'tan paten
leriyle yola çıkarak 
Yalova, Bursa,

Beşiktaş’ta kale tekrar Runje’nin
Kupanın son şampi 
yonu Beşiktaş, ilk 
maçta elde ettiği 
1-0'lık skor avant
ajıyla çıkacağı 
Kadıköy'deki 
rövanş maçından 
turu geçerek ayrıl
mayı hedefliyor... 
Kale tekrar 
Runje'ye teslim 
Kadıköy'deki 
maçlarda 6, I urkiye 
Kupası'nda ise 24 
yıldır yenilmediği 
ezeli rakibi karşısına 
ilk maçta elde ettiği

“Derbiyi kazanacağız”
Fenerbahçe'nin kale
cilerinden Volkan 
Demirel, Fortis 
Türkiye Kupası 
yarı final rövanş 
maçında yarın 
sahalarında karşı 
karşıya gelecekleri 
Beşiktaş'ı 
yeneceklerini 
iddia etti.
Kulübün resmi inter
net sitesine bir açık
lama yapan Volkan, 

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
MAVİ GÖZLÜ DEV 14.00 • 16.30 • 20.30
NİNJA KAPLUMBAĞALARI 12.00 ■ 14.00 • 16.15 ■ 20.30
TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
APO KALİPTO (KIYAMET) SEANSLAR 12.00 - 14.00 ■ 16.00 • 18.00 ■ 20.30

Eskişehir, 
Ankara'dan sonra 
Konya'ya ulaşıp 750 
kilometre yol kat etti. 
750 kilometrelik yolu 
27 günde kat ettikleri
ni belirten Güney 
Cino, "4 şehri geride 
bıraktık ve 5. şehre 
ulaştık. Konya'dan 
sonra Adana, 
Gaziantep üzerinden 
Şanlıurfa'ya ulaşa
cağız, bin 500 kilome
tre yolu tamamlaya
cağız. Dünyada 
kimse ülke turuna 
çıkmamıştır. İlk 
olduğumuzu 
düşünüyorum. Yolda 
gelirken birçok zor
luklarla karşılaştık.
Yollarda emniyet şer

skor avantajıyla çıka
cak olan siyah-beya- 
zlılarda sakatlıkları 
süren Nobre ile 
Koray'ın durumları 
belirsizliğini koruyor. 
Bir maçlık cezası 
biten Runje ise sakat 
sakat oynadığı 
Antalyaspor maçında 
yaptığı kurtarışlarla 
takımının gali
biyetinde büyük pay 
sahibi olan Murat'tan 
kaleyi teslim alacak. 
Beşiktaş'ta ayrıca, 
sakatlığı geçen

Beşiktaş maçı için 
“Kazanacağız, çok 
iyi motive olduk” 
derken, şöyle 
konuştu: “Bir haftadır 
Fenerbahçe'nin 
Şükrü Saraçoğlu 
Stadı'ndaki Beşiktaş 
maçlarının istatistik
lerine yer veriliyor. 
Ancak bu kez çok 
farklı bir maç olacak. 
Çünkü hepimiz inanıl
maz güzel motive 

itleri yok. Bazen 
yolda meydana gelen 
kazalara yardım 
ettik, bazen de 
çok korktuk" dedi.
En çok korktuklarının 
bir çoban köpeği 
olduğunu anlatan 
Cino, "Sivrihisar yol
unu geçtiğimizde 
koyunların arasından 
çıkan çoban 
köpekleri saldırdı. 
Biz de en yüksek 
hızı orada yaptık. 
Arkamıza bile bak
madan yaklaşık 1 
kilometre boyunca 
kaydık. Ama çok 
korkmuştuk. Çoban 
sonradan ıslık 
çalarak köpekleri 
çağırdı, öyle kurtul

İbrahim Üzülmez ile 
affedilen İbrahim 
Akın da teknik

heyetin görev verme 
si durumunda 
oynayabilecek .

olduk. Taraftarımız 
sahada bulunduğu 
müddetçe top 
rakipteyken ıslık ve 
uğultusunu yarın 
esirgemesin. En 
önemlisi hiç bir 

duk. Yoksa bize 
yetişeceklerdi. İstan
bul'dan yola çık
tığımızdan beri 750 
kilometre yol yaptık 
ama Ankara, Konya 
arasında rekor 
kırarak 112 kilometre 
yolu 5 saatte aldık. 
Bu da bizim için 
bir başarıdır" şek
linde konuştu. 
Konya'da patenleriyle 
kayan 3 sporcu, 
"Cross Türkiye" 
projesi sonrasında 
patenin bir spor 
olarak algılanmasını 
ve paten federas 
yonunun kurulmasını 
istediklerini kayde 
derek, vatandaşlara 
çikolata dağıttı.

zaman takım 
arkadaşlarıma 
homurdanmalar 
olmasın, çünkü 90. 
dakikada bile maçı 
alacak güçte ve 
kuvvetteyiz.”

CİS. GStoı taletni retetti

CAS, 2005 yılında 
sözleşmesi sona 
ermeden kulübü 
bırakan Fransız 
oyuncu Frank 
Ribery ile ilgili 
olarak tazminat 
talebinde bulunan 
Galatasaray'ın bu 
talebini geri çevirdi. 
Uluslararası 
Spor Tahkim 
Mahkemesi'nden 
(CAS) Galatasaray'a 
olumsuz yanıt geldi. 
CAS, 2005 yılında 
sözleşmesi sona 
ermeden kulübü 
bırakan Fransız 
oyuncu Frank 
Ribery ile ilgili 
olarak tazminat

Fortis’te ilk
finalist belli oluyor

Fortis Türkiye 
Kupası yarı final 
rövanş karşılaş
masından Kayseri 
Erciyesspor ile 
Trabzonspor, bu 
akşam Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk 
Stadı'nda karşı 
karşıya gelecek. 
Cüneyt Çakır'ın 
yöneteceği karşılaş
ma saat 20.00'da 
başlayacak ve Lig 
TV'den canlı olarak 

talebinde bulunan 
Galatasaray'ın bu 
talebini geri çevirdi. 
Mahkemenin, 
Galatasaray
Fransız futbolcuya 

ödemelerini 
zamanında yap
madığı için, 
Ribery'yi haklı bul
duğu ve kulübün 
tazminat talebini 
reddettiği kaydedil
di.Ribery. 2005 
yılının Haziran ayın
da yani kulübe katıl
masının üstünden 
henüz 4 ay 
geçmesinin ardın
dan eski kulübü 
Marsilya'ya geri 
dönmüştü.

yayınlanacak.
İlk maçda Kayseri 
Erciyesspor'a kendi 
sahasında 1-0 
mağlup olan bordo- 
mavili takım, ligdeki 
5-2 Sakaryaspor gal
ibiyetinden sonra 
Kayseri Erciyesspor 
karşısında da turu 
getirecek bir skor 
alarak taraftarının 
yüzünü güldürmek 
ve adını finale 
yazdırmak istiyor.

‘Gemlik Körfez’ internette ww.ylifarfez3azetesi.c0n |
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Sağlık Bakanlıgı’ndan 'mantar1 uyarısı
Sağlık Bakanlığı, 

l vatandaşları mantar 
t zehirlenmeleri 
I konusunda uyardı.

Türkiye'de, özellikle
| bahar aylarında man- 
| tar zehirlenmelerine 

bağlı ölümlerde artış
| olduğuna dikkat 
J çeken Bakanlık, 

"Yabani mantarlardan
İl uzan durun" uyarısın

da bulundu.
Refik Saydam

| Hıfzısıhha Merkezi 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
Zehir Danışma 
Merkezi'ne yapılan 
başvurularda yabani

, bitki zehirlen
melerinin önemli bir 
yer tuttuğu bildirildi. 
Açıklamada, ülkem
izde mantar zehirlen
melerinin önemli bir 
halk sağlığı olarak 
varlığını sürdürdüğü 
belirtilerek, zehirli 
veya yenilen mantar
lar konusunda oluşa
cak toplumsal bil-

İ inçle mantar zehirlen- 
j melerine bağlı ölüm

lerde önemli bir oran
da azalma olacağı

I vurgulandı. Zehirli 
veya yenilen mantar
lar konusunda, 
vatandaşların önemli 

0 bir bölümünün mev- 
I cut yanlış ve kalı

plaşmış bazı 
inanışlar doğrul-

I tuşunda hareket 
ettiği belirtilen açıkla

nmada, şu uyarılara

yer verildi: 
"Ormanlık alanlar ve 
kırlarda kendiliğinden 
yetişen mantarların 
yenilebilenlerini 
zehirlilerinden ayır
mak oldukça zordur. 
Zehirli mantarları 
kolayca tanımak için 
pratik ayrım noktaları 
bulunmamaktadır. 
Kulaktan dolma, yan
lış, kalıplaşmış ve bil
imsel değeri olmayan 
inanışlarla mantarları 
tanımaya ve yorumla
maya çalışmak çok 
ciddi sonuçlar doğur
maktadır. Yanlış 
inanışlar doğrul
tusunda toplanan ve 
tüketilen mantarlar 
ölümlere yol açmak
tadır. Hemen hemen 
bütün mantar 
zehirlenmelerine 
"Amanita Muscarina" 
ve "Amanita 
Phalloides" adı ver
ilen iki cins zehirli 
mantar yol açmak
tadır. "Amanita 
Muscarina"nın zehri 
yüksek ısıda bile etk
isini kaybetmediğin
den, bu cins mantar

lar pişirilerek yense 
dahi 3 saat içinde 
zehirlenme belirtileri 
gösterir. Bu grup 
mantarlara, başta 
İstanbul ve yakın 
çevresi olmak üzere, 
Marmara ve 
Karadeniz böl
gelerinde sık olarak 
rastlanmaktadır. Bu 
nedenle, özellikle bu 
bölgelerde yaşayan 
vatandaşlarımızın 
daha dikkatli olması 
gerekiyor." 
"YABANİ 
MANTARLARDAN 
UZAK DURUN" 
Açıklamada, mantar 
zehirlenmeleri ve 
buna bağlı ölümler
den korunabilmek 
için yabani mantar
lardan tümüyle uzak 
durulması gerektiği 
vurgulanarak, ser
alarda özel olarak 
yetiştirilen ve mar
ketlerde ambalaj 
içinde satılan, firma 
adı ve adresi belli 
olan mantarların 
tüketilmesinin zehir 
lenmeleri önleyeceği 
kaydedildi.

Diyet yapayım derken 
sağlığınızdan olmayın
Sağlık Bakanlığı, 
vatandaşları 'sağlık
sız zayıflama diyet
leri' konusunda 
uyararak, doktor kon
trolü olmadan uygu
lanan sağlıksız diyet
lerin baş ağrısı, kon
santrasyon bozuk
luğu, sinirlilik, 
yorgunluk, bulantı, 
kusma, ishal, kabı
zlık, safra ve böbrek 
taşı, kalp ritminde 
bozukluk, tansiyon 
düşüklüğü; adet 
düzensizliği, kuru 
cilt, saç dökülmesi 
gibi sorunlara yol 
açtığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığından 
alınan bilgiye göre, 
sağlıksız zayıflama 
diyetleri önemli 
sağlık sorunlarına yol 
açıyor. Kısa sürede 
hızlı kilo kaybı 
sağlayan, çok düşük 
enerjili şok diyetlerle 
tek tip besine dayalı 
diyetlerden kaçınıl
ması gerektiği vurgu
layan bakanlık, 
"Zayıflama diyetleri 
uygulanmadan önce 
öncelikle boya uygun 
ağırlık saptanmalı, 
uygun ağırlık söz 
konusu ise kilo 
almaktan kaçınıl
malıdır.
Kilo fazlalığı ve şiş
manlık varsa önce 
ağırlık artışı önlen
meli, daha sonra 
ağırlık kaybı hede

flenmelidir.
Aşırı ve hızlı ağırlık 
kaybından mutlaka 
uzak durulmalıdır. 
Ağırlık kaybı için 
bireyin cinsiyeti, 
yaşı, boyu ve fiziksel 
aktivitesi dikkate 
alınmalı, kişinin 
beslenme alışkanlık
larına uygun bir 
beslenme programı 
uygulanmalıdır" 
uyarısında bulundu. 
Zayıflama diyetlerinin 
bireye özgü olması 
gerektiğine dikkati 
çeken Sağlık 
Bakanlığı, vatan
daşlara yönelik şu 
uyarılara yer verdi: 
"Diyet tedavisi mutla
ka bir diyetisyen kon
trolünde yapılmalıdır. 
Ağırlık kaybı, haftada 
0.5-1 kilogramı 
geçmemelidir.
Diğer bir deyişle 
kişi yavaş ve 
uzun bir sürede 
zayıflamalıdır.
Yağlı besinler tokluk 
hissi verdiği ve 
yağda eriyen A, D, E 
ve K vitaminlerinin 
vücutta kullanımını 
sağladığı için diyetin 
yağ miktarı çok 
azaltılmamahdır.
Günlük enerjinin yak
laşık yüzde 25-30'u 
yağlardan sağlan
malıdır. Sağlıklı 
beslenmede yağ 
türüne de dikkat 
edilmelidir.

Yemeklerde kul
lanılan yağın bir kıs
mının zeytinyağı ve 
fındık yağı, bir kıs
mının da mısırözü, 
soya veya ayçiçek 
gibi bitkisel sıvı 
yağlar olmasına özen 
gösterilmelidir. 
Ancak aşırı yağlı 
besinler ve kızart
malardan kaçınıl
malıdır. Tatlı, pasta 
gibi şekerli besinlerin 
tüketimi azaltılmalı, 
kuru baklagiller 
grubuna giren nohut, 
mercimek, kuru fasu
lye gibi kompleks 
karbonhidratların 
tüketimi ise daha 
çok tokluk sağladığı 
için artırılmalıdır. 
Zayıflama 
diyetlerinin posa 
yani lif içeriği yüksek 
olmalıdır. Posalı yiye
cekler grubuna giren 
sebze, meyve, kuru 
baklagiller, kepekli 
un ve ürünler, kişinin 
midedeki sindirimini 
ve mide boşalma 
hızını yavaşlatarak 
tokluk hissini uzatır, 
ağırlık kaybetmesine 
yardımcı olur". 
Sağlık Bakanlığı, 
sıvı tüketiminin 
önemine de dikkat 
çekerek, sağlıklı bir 
ağırlık kaybı için 
günlük en az 2-3 
litre 
su tüketilmesi 

gerektiğini bildirdi.

i
<
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
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 İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

I

i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R

H
B

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

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

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

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

R 
i

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
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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
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Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
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Gemlikspor sahipsiz kaldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl gerek
tiği gibi yönetilmediği 
ileri sürülerek 
eleştirilen 
Gemlikspor'da 
yönetime gelenlerin 
de aynı durumu 
yaratması takıma 
zor anlar yaşatıyor. 
Sezona süper lig 
hedefiyle başlayan 
Gemlikspor, 
ilerleyen haftalarda 
sırtını sadece Faruk 
Güzel'e dayayınca 
beklenen kötü günler 
gelmeye başladı. 
İyi bir ekiple yola 
çıkan kırmızı 
beyazlı takımda 
başkan Faruk 
Güzel'in de "Yeter 
artık" demesiyle 
takım sahipsiz kaldı. 
Hiçbir yöneticinin 
maçlara gitmemesi 
nin yanı sıra beş 
kuruş almadan 
maçlara çıkan 
futbolcuların çaresi
zliği geçtiğimiz 
Pazar günü su 
yüzüne çıktı.
Belki de şampiyon 
olabileceği bir maçı 
kendi evinde

berabere kapaması 
takımı hedefinden 
uzaklaştırırken 
futbolcuların 
özverili mücadelesi 
yetmiyor. 
Birbirlerine "Ne 
yapacağız?" diye 
soran futbolcularda 
en önemli maçlar 
öncesi panik 

başlamış durumda. 
Kendilerine destek 
verme sözü verdiğini 
öne sürdükleri 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tan da 
beklediklerini 
bulamadıklarını 
ifade eden futbolcular 
tam anlamıyla 
karamsarlığa itilmiş 

vaziyette takımın 
ne olacağını 
merak ediyorlar. 
Bir zamanlar 
mevcut başkana 
"Bırak, biz yaparız, 
biz daha iyisini 
yaparız, biz 
Gemlikspor için ne 
yapılacaksa onu 
yapmaya hazırız" 

diyenlerin ortadan 
kaybolmaları ise 
düşündürücü.
Bu şartlarda
Süper Lige çıkması 
mümkün gözük
meyen Gemlikspor'un 
birinci sıradaki 
takımla arasında 
sadece iki puan 
bulunması henüz 

kaybedilecek bir 
şeyin olmadığını 
göstermesine 
rağmen ilgilenecek 
kişilerin bulunma
ması takımın 
hedefini şaşırtıyor. 
Gemlik'ten çok 
küçük yerleşim 
bölgelerinden 
gelen, hatta 
beldelerin takım
larının bile maçlara 
iki yada üç yöneti
cisiyle gitmesine 
rağmen nüfusu 
80 bini bulan 
Gemlik'te "Ben 
Gemlikspor'luyum" 
diyenlerin 
söylediği sözlerin 
günü kurtarmaktan 
başka bir işe 
yaramadığı ne 
yazık ki ortaya 
çıkmış vaziyette. 
Gemlikspor eğer 
bu sezon süper 
ligi kaçırırsa 
bunun bedeli ise 
sadece lafta kalan 
yöneticiler ile 
Gemlikspor'u 
desteklemeyen 
iş adamları ile 
siyasetçilere 
yükleneceği 
kesin.
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Güne Bakı:
Tarihi Eserleri Koruma Kurulu yetkilisinin gözetiminde yapılan kazı çalışmalannda işlemeli taşlar çıkıyor

Çarşı alanında kazı çalışmaları sürüyor
Cumhuriyet dönemi öncesi Gemlik bir rum 

kentiydi.
Nüfusun büyük bölümünü rumlar oluşturu 

yordu.
Belgelere göre, rumların Balıkpazarında, eski 

ve yeni belediyenin bulunduğu yerde, Manastır 
da kiliseleri vardı.

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılmak 
istenen Çarşı inşaatının temel çalışmalarında 
eski eserlere rastlanması üzerine, Eski Eserler 
Koruma Kurulu olaya el koydu ve kazı çalış
maları başlatı.

Aylardır bu çalışmalar sürüyor.
Tabii inşaat da durduruldu.
Görüyoruz ki bizim çarşı yapacağımız yerde 

birçok eski tarihi kalıntı var.. Çalışmalar 
yürüdükçe bunlar daha da gün yüzüne çıkıyor.

Eğer birileri Eski Eserler Koruma Kurulu’na 
duyuru yapmasaydı, bunların üzerine Çarşı 
yapıp övünecektik.

Gemlik'te dünden bugüne kalan hiçbir tarihi 
eser yok.

Hepsini el birliği ile yok etmişiz.
Keşke eski belediye altında daha çok eski 

eser çıksa da, bu alan turizme açılsa..
Çarşı her yere yapılır.
Çarşıları Belediyeler değil, özel sektör en 

güzel şekilde yapıyor.
Bu kazının sonunu merekla bekliyorum.

Belediye tarafın
dan yaptırılacak Mo
dern Çarşı’nın inşaat 
çalışmaları sırasında 
arsada tarihi eserlerin 
çıkması üzerine duru
ma el koyan Tarihi 
Eserleri Koruma Kuru 
lu inşaatı durdurarak, 
bir arkeolog gözetimin 
de kazı çalışmalarını 
yürütüyor. Yapılan 
çalışmalarda inşaat 
alanında birçok tarihi 
yeni bulgulara rast
landı. Sayfa 3’de

Gemlik 
zeytini 
‘Vinolive’ 
Fuarı’nda

İzmir Fuarı’nda dün açılan ‘Vinolive 4. ncü Şarap, Zeytin, Zeytinyağı ve 
Alkollü içecekler Fuan’na Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası 
birlikte stand açtı. Açılış nedeniyle Ticaret Borsası Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ve Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bir grup yönetici dün yapılan 
açılışta hazır bulundular. 26-29 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan 
fuarda, Gemlik zeytininin tanıtımı amaçlanıyor. Bu nedenle iki oda tarafın
dan küçük ambalajlarda Gemlik zeytini fuarda Gemlik standını gezen 
konuklara ikram ediliyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik zeytininin tanıtımını daha iyi yapmak için fuara katıldıklarını söyledi.
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bayar, Ticaret Meslek Lisesi’nde tanıtıld
Dikensiz Gül....

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı 
adaylığı Türkiye'de ılık rüzgarlar estirdi..

İş dünyası ve bir kısım basın pek 
mutlu..

Bu yaklaşımı anlamak olanaksız.
Abdullah Gül kim?
Asıl sorgulanması ve derin derin 

düşünülmesi gereken soru bu...
Sacı bilirsiniz... Üç ayaklıdır... Üç ayak- 

dan biri olmazsa sacın dengesi kayar..
İşte bu Abdullah Gül de sacın üç 

ayağından biri..
Diğerleri de malum kişiler.. Erdoğan ve 

Arınç..
Gül'le ilgili sorunun en doğru yanıtını 

aramadan ve bulmadan sevinmek nafile..
Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanlık 

Makamını tek seçicinin işaretleri doğrul
tusunda işgal edecek olan zat-ı şahaneleri 
çok eskiden beri siyaset sahnesinin aktör
leri arasında yer alıyor..

Son beş yıldır da başrol oyuncularından 
birisi..

Ancak zat kendisine verilen rolün 
hakkını veremiyor..

Provaları yetersiz..
Çok tekrar yapmamış..
Öyle ki...
Onun ve düşünce yapısının devr-i ikti

darında Türk Dış Politikası en çok zarara 
uğramış..

Sessiz ve evet efendimci yapı dış 
dünyada itibar görmediği için dış siyaset 
yerle yeksan olmuş

ABD de.. AB de ... Türkiye 
Cumhuriyeti'ni zatın düşünce yapısı, beyni 
ve görüntüsü çerçevesinde değerlendirmiş 
ve golleri ardı sıra yağdırmıştır..

Ve...
Evet efendimci zat şimdi iş dünyasında

ki ve medyadaki şakşakçıların alkışları 
eşliğinde Çankaya Köşkü'nde 
Cumhurbaşkanlığı görevine soyunuyor..

Bu ülkenin nasıl bu hale geldiğini merak 
| edenlere en iyi yanıt:

Dikensiz Gül'ün Cumhurbaşkanlığı
1 adaylığı..
ı Akıllara durgunluk verse de...

Durum bundan ibarettir..
Kifayetsiz muhterislerin beceriksiz 

ı davranışlarıyla zincir tamamlanmak 
I üzeredir..

Uyum içinde çalışan bir Başbakan-
| Meclis Başkanı-Cumhurbaşkanı..

Uyum güzel de...Kullanılma amacına 
i göre değişkenlik gösterir..

Dönemin birinde önüne uzatılan mikro
fona

"Artık saklanamaz gerçekler var. İslamın 
1 yalnız ahireti değil, dünyevi düzeni de 
I içerdiği bir gerçektir. Ben bir Müslümanım 

ve buna inanıyorum.
Türkiye'de geçerli kanunlar arasında, 

İslama aykırı olan da var, olmayan da. 
Aykırı olanlar baskıdır. Baskı kalkacak. Bu 
hakkı kullanacağım. Halka bu imkânı vere
ceğim.

Düzen Türkiye'de İslâmî, caminin içine 
hapsetti. Biz İslâmî hayat tarzı olarak 
görmek istiyoruz..."diyen Abdullah Gül 
laik,demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni 
yönetme.k üzere Çankaya Köşkü'ne çıkı 
yor..

Hayırlı uğurlu olsun..
Ne diyeyim...
O'nu da O'nun oraya gelmesine zemin 

hazırlayanları da Allah utandırmasın..

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
okullarda yaptığı 
Türkiye'nin 
üçüncü 
Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar'ı tanıtıcı 
toplantıları sürüyor. 
Anadolu Ticaret ve 
Ticaret Meslek 
Lisesi salonunda 
öğrencilerle 
birlikte olan Güler, 
öğretmenliğini 
göstererek güzel 
ve sürükleyici bir 
anlatım yaptı. 
Umurbey'in Celal 
Bayar'ın doğum 
yeri olarak bilinme
sine rağmen 
kuruluşunun eski 
tarihe dayandığını 
anlatan Güler, 
Türkiye 
Cumhuriyetinin 
3. Cumhurbaşkan 
lığına uzanan 
zorlu yaşamında 
Celal Bayar'ın

yaptıklarından 
örnekler sundu. 
Bursa'da aynı 
seviyede ikinci 
okul olarak açılan 
Umurbey 
Rüştiyesi'nden 
mezun olduktan 
sonra Gemlik ve 
Bursa'da yaptığı 
çalışmalardan 
bahseden Güler, 
Celal Bayar'ın önce

Bursa sonrasında 
İzmir İttihat ve 
Terakki Katibi 
Mesulü olarak 
birçok güzel işe 
imza attığını söyledi. 
İzmir'in işgalinden 
sonra Yunanlılar 
tarafından başına 
altın para konulan 
Celal Bayar'ın 
kurtuluş Savaşına 
katılarak Galip

Hoca takma 
ismiyle verdiği 
müdadeleyi 
anlatan Güler, 
"Celal Bayar, 
siyasetçi olduğu 
kadar ülkesine çok 
faydalı işler yapan 
değerli bir devlet 
adamı olarak 
tanınması gereken 
bir kişidir" 
dedi.

"Okulun Önemi" Nursel Çağlar İlköğretim Okulu'nu birinci yaptı
Elif ESMEN
İlköğretim okulları 
arasında düzenlenen 
münazara finali dün 
yapıldı.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Salonunda 
yapılan finalde 
Kurşunlu Nursel 
Çağlar İlköğretim 
Okulu, Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okuluna üstünlük 
sağlayarak birinci 
oldu. Eğitimde ailenin 
mi yoksa okulun mu 
daha önemli olduğu
nun tartışıldığı yarış
mada okulun önemini 
savunan Nursel 
Çağlar İlköğretim 
Okulu 1158 puanla 
birinci olurken, 
ailenin önemini 
savunan Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 
1036 puan alarak 
ilköğretim okulları 
arasında ikinci oldu.

Finalde mücadele 
eden ilköğretim okulu 
öğrencilerine İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hüseyin Zan 
ile Atatürk İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mustafa Koreyhan 
tarafından kitap 
hediye edildi.
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Tarihi Eserleri Koruma Kurulu yetkilisinin gözetiminde 
. ; yapılan kazı çalışmalarında işlemeli taşlar çıkıyor

Çarşı ilamınla ta çalışmaları sürüyor
Seyfettin SEKERSÖZ 
Tarihi eser kazı 
çalışması nedeniyle 
inşaatı durdurulan 
Yeni Çarşı alanında 
kazı çalışmaları 
sürüyor.
Kazı çalışmalarında 
alanın Belediyeye 
bakan kısmın kazı 
çalışmaları tamam
lanırken Çınar 
ağaçlarının bulun
duğu yerlerde bu 
işlem sürüyor. 
Tarihi Eserleri 
Koruma Kurulu 
yetkilisinin gözeti
minde Belediye 
ekiplerinde 
sürdürülen kazı 
çalışmalarında 
çınar ağaçları 

| altından işlemeli 
I taşlar çıkıyor.

Alanda başlatılan 
inşaat çalışmasının 
kazı olmaması 
halinde yılbaşına 
kadar bitirilmesi 
hedeflenmişti. 
Çarşı alanında 
yapılan kazı 

■ çalışmalarının 
daha ne kadar 
süreceği 
bilinemezken üst 
tarafta bulunan 
binalarda oturanlar 
ise tedirginlik 
yaşıyor.
Binalarda oturanlar 
vakit geçirilmeden 
istinat duvarının 
yapılarak olası 
tehlikenin 
ortadan kaldırılmasını 
istiyorlar.

Emekli subayın eşine infaz
Bursa'da bir subay 
emeklisinin eşi, oto
mobilinin içerisinde 
tek kurşunla öldürül 
müş olarak bulundu.

। Edinilen bilgiye göre, 
olay bir vatandaşın 
sabah saat 11.00 
sıralarında Bursa 
Yalova Yolu, Yakın 
Çevre Yolu girişinde 
yol kenarındaki oto
mobilde bir bayanın 
haraketsiz olarak 
yattığını ihbar etme 
siyle ortaya çıktı. 
Cumhurbaşkanlığı 
Muhafız Alayı'nın 
çıkartması bulunan 
06 GM 708 plakalı 
otomobil içerisinde, 
arka koltukta 
hareketsiz yatan şah
sın, aracın kapılarının 
açılmasıyla tek

kurşunla öldürüldüğü 
anlaşıldı. Kadının 
üzerinden Ülkü Aşçı 
(53) adına askeri 
kimlik çıktı. Yapılan 
incelemede ölen 
şahsın emekli bin
başı Sami Aşcı'nın 
eşi olduğu tespit 
edildi. Polis olay yeri 
inceleme ekipleri

parmak izi çalışması 
başlattı.
Bu arada, cinayet 
bürosu ekipleri, 
önceki gece saat 
01.00 sıralarında Ulu 
Mahalle Doğanbey 
Sokak üzerinde yeni 
devraldığı Karadeniz 
Pide Salonu dışarısı
na telefonla çağrılıp

kafasına tek 
kurşunla ateş 
edilen Ankara 
doğumlu Erkan 
Aydemir'in 
vurulması olayı 
ile Ankara 
nüfusuna kayıtlı 
Ülkü Aşçı cinayeti 
arasında bir irtibat 
olup olmadığını 
araştırıyor. Pide 
Salonu işletmecisi 
Erkan Aydemir'in 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi. İki 
olayda kullanılan 
silahların çapının 
ve atış noktalarının 
aynı olması dikkat 
çekti. Polis ekipleri 
emekli binbaşı Sami 
Aşçı'ya ulaşmaya 
çalışıyor.

YauYORUM
t d.

v — K Di$ Hekimi
Özcan VURAL

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

Ne yapacağız?
Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk tur oyla

maya geçildiğinde salonda 367 kişi bulun
mazsa kıyamet kopacak.. 367 gerek..

Gerek değil.. Her kafadan bir ses çıkacak..
77 rektör adına konuşan YÖK Başkanı Teziç 

ne diyor..
367 olmazsa Anayasa’ya aykırı olur.
9. Cumhurbaşkanı Demirel ne diyor.. 367’ye 

gerek yok. Haydaa..
Ortada bir tek Anayasa var.. Bir de İç 

Tüzük.. Herkes o Anayasa’ya, o İç Tüzüğe 
bakıyor. Bakıyor ama herkes farklı okuyor..

Peki Çankaya seçiminin mahkemelik olma
ması için ne lazım..

367 vekil.. AKP’nin kaç vekili var? 354..
Bu kilidi kim çözer? Anavatan partisi.. 

Erkan Mumcu.. Kilit isim o..
Erdoğan’a veya başka bir AKP’liye oy ver

mesine gerek yok.. Evet demesine.. Salona 
girdiği anda kilit çözülür..

Yani Erdoğan’ın tartışmasız, kavgasız, 
gürültüsüz, mahkemesiz Çankaya’ya çık
masının yolu Erkan Mumcu’dan geçiyor..

Seçim günü Genel Kurul’a girerler mi, 
girmezler mi?

Zaten Erkan Mumcu da aylar önce Anavatan 
kilit parti dememiş miydi..

Girerse kimsenin sesi çıkamaz..
Üçte iki çoğunlukla oylamaya geçilir..
Yani uzlaşma sağlanmış olur.. AKP - ANAP 

uzlaşması..
Aylar önce Erdoğan aday olur mu olmaz mı 

diye tartışıyorduk..
Şimdi yine civciv çıkacak kuş çıkacak, 

bakalım ne olacak diye tanımladığımız bir 
konumuz daha oldu..

Mumcu ve arkadaşları salona girecek mi? 
Girmeyecek mi?

Müthiş bir seçim süreci yaşıyoruz değil mi?
Her şey tahmin.. Bilgi yok, aday yok.. 

Tahmin var.. Tahmin..
İşin komik yanı ne biliyor musunuz?
Bazıları Erdoğan’ı Köşk’e çoktan yerleştir

di.. Şak şak yapacak yeni binlerine ihtiyaçları 
var..

Başladılar Abdullah Gül’e övgüler düz 
meye..

Şöyle iyidir, böyle kararlıdır, Erbakan’a bile 
kafa tuttu diye..

Türkiye için en iyi yol, ayni yönde ve kafa 
yapısında bir olan partilerin birlikte anlaşarak 
ve bunu halka açık olarak deklarasyon şek
linde ilan ederek seçime girmeleri. Baykal 
DYP’ye çok sıcak değil, ama uzak da değil..

Türkiye gibi ülkelerden kolay kolay tek parti 
iktidarı çıkmaz..

2002 seçimlerine bakmayın.. Bu olağanüstü 
bir dönemdi.. Kriz nedeniyle seçmen 
siyasetçilere ceza kesti.. Sandıktan iki parti 
çıktı.. İki parti çıktı ama 5 yıldır tartışıyoruz..

Yüzde 45 oranındaki geçerli oyun temsil 
edilmemesinden yakınıyoruz..

Adaletsiz bir yapı oluştu..Temsil zaafiyeti 
yaratıldı diyoruz..

Peki bunu aşmanın yolu var mı?
Evet var.. İtalya da aynı sıkıntıları yaşadı..
Koalisyonlardan, istikrarsız hükümetlerden, 

kısa ömürlü iktidarlardan yoruldu..Ama 
sonunda formülü buldu..

Seçim öncesi koalisyonu kurmak..
Partiler anlaşıyor.. Hükümet programını ilan 

ediyor.. Sonra sandığa gidiyor..
Koalisyon da sandıkta kurulduğu için..
Bir anlamda iki veya üç gövdeli ama tek 

parti hükümeti oluyor..
Çünkü seçmen sonucu bilerek oy veriyor.. 

Tercihini kullanıyor..
Bizde de olmaz mı? Olur., olur, pekala olur..

Gemlik Kaymakamlığından aldığım 
5JZZ yeşil kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
S*3 MELİHA DAVULCU

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Polonya ekibinin aklı Gemlik’te kaldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

23 Nisan kutlamaları 
için Gemlik'e gelen 
ve yabancı öğrenci 
kafilesinin 
sonuncusu olan ve 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri tarafın
dan ağırlanan 
Polonya ekibi de 
dün uğurlandı.

i Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından teker 
teker öpülen 
konuk öğrenciler, 
Gemlik'i ve konuk 
oldukları öğrencileri 
ve ailelerini 
unutmayacaklarını 
söylediler.
Konuklarını 
Gemlik'te görmek 
ve ağırlamaktan 
mutlu olduğunu 
söyleyen Başkan 
Turgut, kendilerini 
11 Eylül kurtuluş 
etkinliklerinde de 
görmek istediğini 
ve davetli 
olduklarını söyledi. 
Başkan Turgut, 
öğrencilere

I

yaptığı konuşmada 
"Belediye 
Başkanınıza 
Gemlik ve bizleri 
anlatın, kendisini 
de Gemlik'e 
davet ettiğimi 
iletin" dedi. 
Tercüman 
aracılığıyla duygu
larını anlatan 
öğretmenler ise 
Gemlik'e gelirken 
düşündükleri ve 
beklediklerinden 
çok farklı yaklaşım 
görerek adeta 
gözlerinin yaşardığı 
nı belirtirlerken 
"Çocuklarımız 
beklediğimizden 
daha iyi arkadaşlık 
ve dostluk kurdular. 
Gemlik'te mutlu 
ayrılıyoruz, 
harika bir kutlama 
yaşadık. Sizlerinde 
bizleri ziyaret 
etmenizi istiyor ve 
bekliyoruz" dediler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
diğer kafileler gibi 
Polonya kafilesine 
de Gemlik'i tanıtıcı 
hediyeler verdi.

Hava sıcaklığı yurt genelinde artıyor
Hava sıcaklığında 
yurt genelinde 2 ila 4 
derece artış 
bekleniyor. 
Meteorolojik 
verilere göre. Batı 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Eskişehir 
ve Bursa çevreleri 
sağanak yağışlı.

diğer yerler az bulutlu 
ve açık geçecek.
Batı Karadeniz'in 
iç kesimleri. Kuzey 
Ege'nin iç kesimleri, 
İç Anadolu'nun 
doğusu. Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
ve batısı ile Doğu 
Karadeniz'in iç

kesimlerindebugün 
kısa süreli sağanak 
yağış görülecek. 
Hafta sonunda 
İç Ege. İç Anadolu, 
Göller Yöresi, 
Doğu Akdeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve batısı 
ile Orta ve Doğu

Karadeniz 
bölgelerinde 
sağana,k ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış bekleniyor. 
Hava sıcaklığında 
bugün ve bugün 
yurt genelinde 
2 ila 4 derece 
artış görülecek.

KSŞSM BiKliMC K YOK
■ ■
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Sıcak para tehlikesi kontrolden çıkabilir
Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği 
nin (ASKON) ”2006 
Yılı Değerlendirmesi 
ve 2007 Yılı Öngörü
leri" başlıklı raporun
da, "sıcak para 
tehlikesinin şu anda 
kısmi olarak kontrol 
altında olduğu, ancak 
her an kontrolden 
çıkabileceği" 
savunuldu.
ASKON Genel Başka 
nı Mustafa Koca 
tarafından açıklanan 
raporda, finans sek
töründe yabancılaş
manın dramatik 
boyutlara ulaştığı 
ifade edilen raporda, 
geçen yıl bankacılık 
sektöründe yabancı 
payının yüzde 30'un 
üzerinde olduğu, 
trendin bu şekilde

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ekonomiye etkisi gözlenmedi
Bu yılı ekonomik 

gelişmeler açısından 
kritik hale getiren 
iki önemli seçimden 
biri olan cumhur
başkanı seçiminin 
siyasi arenada 
sancılı bir sürece 4 
yol açarken, 
ekonomiye doğrudan 
olumsuz bir etkisinin 
henüz gözlenmediği 
kaydedildi. 
Ankara Ticaret 
Odası'nın (ATO) 
Nisan ayı Ekonomik 
Raporu'nda, 
ekonominin bu 
süreçten'etkilen* 

■ memesinin, 
yüksek enerji ve 
petrol fiyatlarının 

devam etmesi duru
munda bu oranın bu 
yıl yüzde 50'lerin 
üzerine çıkacağı, bu 
nedenle BDDK'nın en 
azından 'yabancıların 
kontrolü ele alacağı' 
satışlara müsaade 
etmemesi gerektiği, 
Oyakbank ve 
Ziraat'in tamamı, 
Halkbank ve Vakıf 
bank'ın yüzde 
51'i ile ilgili satış 
projeleri nin 
gerçekleşmesi 
halinde 
yabancılaşma 
oranının yüzde 
70'lere varacağı 
belirtildi.
Raporda, borçlarda 
oransal küçülme 
olsa da nominal 
büyümenin devam 
ettiği belirtilerek, 

da etkisiyle giderek 
büyüyen uluslararası 
piyasalardaki 
fazla kısa vadeli 
sermayenin, hiçbir 
risk hesabı yap
madan Türkiye 
ve benzeri ülkelere 
akmaya devam 
etmesinden kay
naklandığı ifade 
edildi.
Raporda, ekonomide 
2006 yılının ikinci 
yarısında başlayan 
yavaşlama eğiliminin 
bu yılın ilk yarısında 
da devam edeceği, 
yılın ikinci yakısında 
ise en azından 
2006 yılının aynı 
döneminin 

başta bankalar olmak 
üzere birçok büyük 
şirketin dış borçlan
ma ile kaynak temini 
yoluna gitmesinin, 
ülkenin dış borç 
stokunun artışına 
neden oldu ğu, özel 
sektörün daha ucuza 
bulacağı bir dış 
krediyi almaması için 
de hiçbir neden 
bulunmadığı, ancak 
yatırım finansman
ının yurt dışı kaynaklı 
olmasının, yatırım
cıları kur 
riskine maruz bırak
tığı kaydedildi. 
Cari açığın, bir kısım 
önemli tedbirlerle 
kontrol altına alın
abileceği vurgulanan 
raporda, şu 
görüşlere yer verildi: 
"Cari açığın finans

üzerinde bir büyüme 
sağlanabileceği 
tahminlerinin 
yapıldığı belirtildi. 
Milletvekili genel 

seçimlerinin ne 
zaman yapılacağı, 
seçilecek yeni 
cumhurbaşkanının 
yeni siyasalJ 
gerilimlere yol 
açıp açmayacağı, 
Merkez Bankası'nın 
faiz indirimine 
başlayıp 
başlamayacağı gibi 
gelişmelerin 
ekonomik büyümeyle 
ilgili tahminleri 
etkileyebileceği 
de belirtildi.
Raporda, 

manına yönelik ola 
rak ihracat potan
siyelimizin arttırıl
ması yönünde devlet 
desteği artırılmalıdır. 
Şu anda sıkıntı 
yoksa sebep 
sıcak para 
girişidir. 35 milyar 
dolarlık cari açığın 
13-15 milyar doları 
sıcak para ile finanse 
ediliyor. Merkez 
Bankası'nda 60 
milyar dolar 
civarında rezerv var. 
Dolayısıyla sıcak 
para tehlikesi şu 
anda kısmi olarak 
kontrol altındadır, 
ancak her an 
kontrolden çıkabilir. 
Bunun da ağır bir 
maliyeti olduğu 
gözden ırak 
tutulmamalıdır.” 

enflasyon konusun
da, bu yıl da geçen 
yıl olduğu gibi 
hüzün yaşanabile
ceğinin gözlendiği 
ifade edilerek, 
Türk parasındaki 
değerlenme ve iç 
talep artışındaki: 
yavaşlama eğilimine 
rağmen yıllık 
enflasyonun yükse 
lerek artışındaki 
yavaşlama eğilimine 
rağmen, yıllık 
enflasyonun yüksel
erek yeniden çift 
haneli oranlara 
ulaşıp yüzde 4 olan 
yıl sonu hedefinden 
uzaklaştığı 
kaydedildi.

YÖK Başkanı Teziç'e 
suikast girişimi bulunan 

kişi güvenlikci çıktı

YÖK Başkanı Erdo 
ğan Teziç'e suikast 
girişiminde bulunan 
Nurullah İlgün’ün 
İstanbul’da 5 yıldır 
özel güvenlik ele
manı olarak çalıştığı 
ortaya çıktı.
Lise.mezunu olan 
Nurullah İlgün’ün 
5188 sayılı Özel Gü 
venlik Yasası gereği 

I güvenlik tahkikatın- 
I dan geçerek Emniyet 
I ten özel güvenlik 
i kimliği aldığı belırtil- 
ı di. Edinilen bilgiye, 

göre Nurullah IlgurTr^ 
iki gündür işe gitmi 
yor. İlgün’ün aynı 
işyerinde çalışan 25 
yaşındaki bir arkada 
şı da iki gündür iş 
yerine uğramazken, 
suikast girişiminde 
İlgün’e yardımcı 
olduğu öne sürüldü.
İlgün’ün 
Erzurum’dan İstan
bul’a gelerek evli 
kardeşinde kaldığı 
ortaya çıktı. Beş yıl 
önce İstanbul’a ge 
len ve geçim sıkıntısı 

çeken İlgün’ün poli
tikaya meraklı oldu* 
ğu belirtildi. Büyük 
Birlik Partişi sempa
tizanı olan İlgün’ün 
kız kardeşinin üni I 
versitede türban 
sorunu yaşadığı 
kaydedildi. Türban 
nedeniyle suikast , 
düzenleyecek kadar 
konuya duyarlı ol 
makla birlikte İlgün 
ün istismara ve 
yönlendirilmeye 
kapalı olduğu da 
vurgulandı.
ÖLDÜRME 
AMACIM YOKTU 
Suikast 
girişiminden 
sonra yakalanan 
Nurullah İlgün 
“Amacım sadece 
korkutmaktı. İçeri 
girseydim de 
sadece havaya 
ateş açacaktım. 
Öldürme niyetim 
yoktu. Tabancayı 
Istanbulda tanı
madığım birinden 
500 YTL’ye aldım." I 
dedi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...-Mt/ EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE BASILIR

34 YILLIK 
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

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Arkeolog öğrencilere Kent Müzesi dersi

Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Müzesi, Türkiye'nin 
farklı bölgelerinde 
kurulacak, kent 
müzelerine örnek 
teşkil ediyor. 
Akdeniz Üniversitesi 
Arkeoloji 
Bölümü’nden 45 
öğrenci, Antalya'da 
kurulacak kent 
müzesinde uygula
mak amacıyla, Bursa 
Kent Müzesi’ndeki 
çalışmalar hakkında 

bilgi topladılar. 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı 
ve Kent Müzesi 
Koordinatörü Ahmet 
Erdönmez, Toplumsal 
Tarih Vakfı Üyesi ve 
Antalya Kent Müzesi 
Danışmanları’ndan 
Orhan Silier, Akdeniz 
Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nevzat 
Çelik, araştırmacı 
Raif Kaplanoğlu ve 

gazeteci İsmail 
Kemankaş’ın katıldığı 
çahştayda öğrenciler, 
müze belleğinin 
oluşumunda öncelik 
verilmesi ve dikkat 
edilmesi gereken 
konularla ilgili 
fikir alışverişinde 
bulundular.
“Bursa Kent Müzesi 
Türkiye’de kent 
müzeciliğinin 
en iyi örneği*’ 
Toplumsal Tarih Vakfı 
Üyesi ve Antalya

Kent Müzesi 
Danışmanları’ndan 
Orhan Silier, Bursa 
Kent Müzesi’nin 
Türkiye’de kent 
müzeciliğinin en iyi 
örneği olduğunu 
söyledi. Bursa ile 
birlikte birçok şehirde 
kent müzesi kurma 
çalışmalarına baş
landığını ifade eden 
Silier, bunlardan 
birinin de Antalya 
olduğunu söyledi. 
Antalya'da 2009 yılın

da sonuçlandırmak 
amacıyla 3 yıllık bir 
çalışma başlatıldığını 
anlatan Silier, “Büyük 
bir kent müzesi 
kurma çalışması 
içindeyiz. Akdeniz 
Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Müzecilik 
Dersi 4. sınıf öğrenci
lerimizle, Bursa’daki 
başarılardan yararlan
mak ve Antalya'da 
kurulacak müzeye 
katkı sağlayabilecek 
çalışmalar 

yapıyoruz” dedi. 
Akdeniz Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nevzat Çelik de, 
Bursa'da gerçek
leştirdikleri çalıştayın 
Antalya Müzesi’nin 
oluşumuna katkı 
sağladığı gibi öğren
cilerin müzecilik 
konusundaki eğitim
lerini de uygulamalı 
olarak almasında da 
önemli bir yere sahip 
olduğunu söyledi.

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000 - 7804
ÖZELLİKLER

Intel Pentium 4 3.0 Ghz. 
80 GB-7200 Rpm 
S12DDR2 
PAYLAŞIMLI 
256MB 0/B PCI exp. 
DVD-CDRVV COMBO 
3,5” FLOOPY DRIVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERLÖR 
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windows 
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

ÜCRETSİZ MODEM VE ?'.L®'®AYAR 
ADSL BAĞLANTISI + ALANA

N0W0X BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BCJRSfl 

Tel: 0.224 512 Z5 63 - www.gvmliknowox.com

SÜPER PAKET

CASPER CAT 3400 - 7F85
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 650 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA
512DDR2
128/256 MBGEFORCE 7100 PCI
exp. TURBO CACHE 
DVD - RW DUAL 
Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE
HOPARLÖR
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windows
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.gvmliknowox.com
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Osman Gazi Feribotuna yolcu akını
Yenikapı-Güzelyalı 
hattında bugünden 
itibaren seferlerine 
başlayacak olan 
Osman Gazi hızlı 
feribotu, İstanbullular 
tarafından yoğun 
ilgiyle karşılandı.
Güzelyalı Iskelesi'nin 
faaliyete geçmesiyle, 
Istanbul-Bursa 
arasını 3.5 saatten 
75 dakikaya 
indirecek olan 
hızlı feribot sefer
lerinin biletleri 
hızla tükeniyor. 
Istanbul-Bursa 
hattında Yenikapı- 
Güzelyalı iskelesi 
arasındaki 
seferlerine 
27 Nisan'da 
başlayacak olan 
Osman Gazi 
hızlı feribotuna 
vatandaşlar yoğun 
ilgi gösteriyor. 
İstanbul'dan
Bursa'ya 75 dakikada 
ulaşmak isteyen 
vatandaşlar, bilet 
satış gişelerinin

L___________

a?

BAY' FA ÖZALP EMLAK’TAN I
t

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3oda 65 nr SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören. 3+1,140 
_ _ _ _ _ _ _ _ BahkpazaıTnda 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

Balıkpazarı Eski sahil Mektep Sokak No:2 0:4 Sadık Fatma Apt. 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire

»s*

■ig

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde T85 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. b
Önünde 115 m2 Bahçeli b

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ||

Ümurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta
- “ ...... ’fel

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA |
Macide ÖZALP

ife
Tel:513 2474 Fax:5141021 |

Yeni aldığı 
silahı 
arkadaşına 
gösterirken 
kendini vurdu
Bursa'da fotoğraf 
stüdyosu işleten bir 
genç, yeni aldığı sila 
hım arkadaşlarına 
gösterirken toplu 
tabancanın ateş al 
ması sonucu hayatını 
kaybetti. Edinilen bil
giye göre, kaza önce
ki gece saat 22.30 
sıralarında merkez 
Nilüfer ilçesi Ataevler 
semtindeki bir ahşve 
riş merkezinde mey
dana geldi. Alışveriş 
merkezinin zemin ka 
tında fotoğraf stüd 
yo su bulunan Ahmet 
Kumru (24), akşam 
saat 22.00 sıralarında 
işyerini kapattıktan 
sonra nişanlısını bek
lemek üzere kafeterya 
bölümüne çıktı. Bu 
sırada 3 ay önce aldı 
ğı silahını da alışveriş 
merkezindeki arka 
daşlarına göstermek 
için yanında getiren 
Ahmet Kumru, emni 
yet kilidi olmayan top 
lu tabancayı arkadaş 
larına gösterirken, 
silah masanın üzerine 
düşerek ateş aldı.
Namludan çıkan tek 
kurşun yanında 2 
arkadaşı bulunan 
Ahmet Kumru'nun 
boynuna isabet etti. 
Kumru olay yerinde 
hayatını kaybetti.

i

yanı sıra internet 
üzerinden de bilet 
satın alabiliyor. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
şirketlerinden 
IDO'nun 
Avustralya'da 
yaptırdığı Osman 
Gazi Feribotu, 
Yenikapı İDO 
Terminali'nde 
geçtiğimiz günlerde 
Başbakan Recep

Tayip Erdoğan'ın 
katılımıyla düzenle
nen bir törenle 
hizmete alındı ve 
İstanbul-Bursa 
Feribot Hattında 
ilk sefer 
gerçekleştirildi. 
Bursa'ya olduğu 
kadar devamındaki 
diğer illere de ulaşım 
süresini kısaltacak 
feribot seferlerinin, 
iç turizmdeki talebi 

1

de büyük ölçüde 
artıracağı 
düşünülüyor. 
İstanbul-Bursa 
hattı ile ilgili 
tarife, seferler ve 
bilet satışları 
hakkında 0 212444 
44 36 numaralı 
çağrı merkezinden 
ve www.ido.com.tr 
internet adresinden 
bilgi almak 
mümkün.

Sürücü belgesi 
olmayan yük ve yolcu 

taşıyamayacak
Karayolu taşıma 
yönetmeliği kap
samında faaliyet 
gösteren yük ve 
eşya taşımacılığı, 
yolcu taşımacılığı 
yapan (şehir içi 
yolcu taşımacılığı 
yapanlar hariç) 
tüm ticari araç 
kullanıcılarına 
1 Temmuz 2007 
tarihinden itibaren 
SRC (sürücü 
mesleki yeterlilik 
belgesi) belgesine

Tekstil ürünlerinin 
serbest dolaşıma 
girişi 9 Gümrük 
Müdürlüğünden 

yapılacak
Tekstil ürünlerinin 
serbest dolaşıma 

' giriş işlemleri İstan- 
i bul'da Halkalı ve

Atatürk Havalimanı, 
Bursa'da Gemlik, 
Ankara'da da Tır 
Gümrük Müdürlüğü 
ile Mersin, İzmir, 
Denizli, Kayseri ve 
Gaziantep Gümrük 
Müdürlüklerince 
gerçekleştirilecek. 
Gümrük 
Müsteşarlığının 
dünkü Resmi 
Gazetede yayım
lanan Gümrük Genel 
Tebliğine göre, 
pamuk, pamuk ipliği, 
yün ve yapağının.

Belediyenin kepçesini çaldılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
belediyenin çeşitli 
işlerini yapan Anıt 
İnşaat'a ait iş maki-: 
nesi, İhsanlye 
Meydam'ndan TIR'a 
yüklenerek çalındı. 
Edinilen bilgiye göre, 
olay merkez Nilüfer 
ilçesinde karakola 
100 metre mesafede
ki Hükümet Konağı 
yakınlarında gece 
saat 03.00 sıraların
da meydana geldi. 
Belediyenin çeşitli 
işlerini yapan 
Anıt İnşaat'a ait 
2006 model iş maki
nesi, düz kontak 

sahip 
olma zorunluluğu 
getiriliyor.
Şehir içinde 
K1, K2 ve Y yetki 
belgeli araçların 
sürücülerine de 
SRC belgesi 
zorunluluğu getirile
ceğini bildiren 
Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler 
Esnaf Odası yetk
ilileri konu ile ilgili 
bir açıklama 
yaptı.

sanayiciler tarafın
dan hammadde 
olarak kullanılmak 
kaydıyla getirilen 
yün iplik, tabii 
elyaf, suni sentetik 
elyaf ve ipliklerin 
ve en az 500 işçi 
istihdam eden ve 
ödenmiş sermayesi 
2 milyon YTL olan 
şirketler için 
sadece AB 
üyesi ülkelerden 
gelen tekstil 
ürünlerinin ithal 
işlemleri ise 
eşyanın geldiği 
yetkili gümrük 
idarelerince 
yapılacak.

yapılıp TIR'a 
yüklenerek çalındı. 
60 bin euro 
değerindeki 
Caterpıller marka 
iş makinesinin 
parçalanmasının 
çok zor ihtimal 
olacağını düşünen 
firma yetkilileri, ₺ 
bu tip hırsızlıkları 
değişik yerlerden 
duyduklarını, 
seri numaraları 
değiştirilen iş 
makinelerinin 
güneydeki sınır 
kapılarından 
çıkartılarak Suriye 
ve Irak'a satılabile
ceğini söyledi.

http://www.ido.com.tr
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Trafiğe kayıt olan 
araç sayısı azaldı

i 2007 Şubat ayında 
r trafiğe kaydı yapı
L lan araç sayısının
I geçen yıla göre 
t yüzde 18.4 oranın*

I da azalarak 43 bin 
994 adet oldu. 
Türkiye İstatistik 

’ Kurumu'ndan
i (TÜİK) yapılan açık

lamaya göre. 2007
H Şubat ayında trafi 
M ğe kaydı yapılan 
h toplam 43994 taşıt 
H içinde otomobil 
II yüzde 40.5 pay ve 

17 823 adet ile ilk 
sırada yer alıyor.

j Otomobili yüzde 
■ 23.8 pay ve 10 489 
I adet ile kamyonet. 
J yüzde 19.1 pay ve 8 

386 adet ile moto-
I siklet yüzde 5.8 pay 

ve 2545 adet ile 
traktör takip ediyor. 
Şubat ayında trafi 
ğe kaydolan araçla 
rın yüzde 10.8'i ile 
4751 adetini mini 
büs, otobüs, kam 
yon ve özel amaçlı 
taşıtlar oluşturuyor. 
Trafiğe kaydı yapı

I lan motorlu taşıt 
| sayısı Şubat ayında 
| bir önceki aya göre 
I yüzde 45.4 azaldı 
| Bu azalış otomo- 
| bilde yüzde 49.1. 
| minibüste yüzde 

47.7. otobüste 
yüzde 10.5. kamyo-

I nette yüzde 54.6. 
kamyonda yüzde 
52.9. motosiklette

I yüzde 20.7. özel 
| amaçlı taşıtlarda 
J yüzde 40.4. trak-
I törde yüzde 21.0

olarak gerçekleşti. 
Geçici verilere 
göre, bu yıl Şubat 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı 
yüzde 18.4 azaldı. 
Bu azalış otomo
bilde yüzde 17.4, 
minibüste yüzde 
12.2. kamyonette 
yüzde 11.7, 
kamyonda yüzde 
21.1. motosiklette 
yüzde 34.1 olarak 
gerçekleşti.
Otobüste yüzde 
15.2, özel amaçlı 
taşıtlarda yüzde 
18.7. traktörde 
yüzde 4.5 oranında 
artış oldu.
2007 yılı Ocak- 
Şubat döneminde 
124555 adet taşıtın 
trafiğe kaydı 
yapıldı. 14 561 
taşıtın ise trafikten 
kaydı silindi.
Böylece trafikte 
toplam artan araç 
sayısı 109994 oldu. 
Şubat ayı sonu 
itibariyle trafiğe 
kayıtlı toplam 
12337387 adet 
taşıtın yüzde 
50.2'sıni otomobil, 
yüzde 14.9'unu 
motosiklet, yüzde 
14.0'ını kamyonet, 
yüzde 10.5'ini trak
tör. yüzde 5.8'ini 
kamyon, yüzde 
2.9'unu minibüs, 
yüzde 1.4'ünü oto
büs. yüzde 0.3'ünü 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturuyor.

■MIH
Kendi Özel besimiz kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

BİMİZDEÛraZrâHİZHİZVffl

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen verde kesilir.

BERKAY Eî
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde

Sahibinden Satılık
Lüks Tripieks Villa 

GSM : (0.536) 222 07 12

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

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

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

KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK ÇAYLIK 
ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.539 «60
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Hafta sonu Gem!ik'te futbol Dallas eşitliği sağladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Birinci amatör 
kümede ikinci 
yarının başlamasıyla 
birlikte şampiyon 
olmak isteyen 
Gemlikspor ile 
kümede kalma 
mücadelesi veren 
Umurspor ve 
Kumla Belediyespor 
deplasmanda 
puan arayacaklar. 
İkinci kümede grup 
şampiyonluğunda 
iddialı olan Oz 
Karadenizspor 
cezası nedeniyle 
ilk kez Körfezspor 
önünde seyircisinin 
karşısına çıkarken 
grubun bir başka 
iddialı takımı 
Kurşunlu 
Belediyespor 
ise İznik'te 
Boyalıcaspor 
karşısında 
3 puan arayacak.
21 NİSAN 
CUMARTESİ 
Gemlik Atatürk 
stadında saat 
14.00 de oynanacak 
maçta Körfezspor, 
cezası nedeniyle 
maçlarını Orhangazi 
Göl tesislerinde 
oynayan Öz 
Karadenizspor'u 
konuk edecek. 
Haftanın Gemlik'te 
oynanacak tek maçı 
olması nedeniyle 
futbolseverlerin 
maça büyük ilgi 
göstermesi 
bekleniyor.
Hipodrom 1 sahasın
da Sırameşeler ile 
karşılaşacak olan 
Gemlikspor'un 
maçı saat 16.00 da 
başlayacak.
Bağlarbaşı sahasında 
lider Fethiyespor 
karşısında mücadele 
edecek olan 
Umurspor'un 
maçı saat 12.00 de 
başlayacak.
İznik sahasında 
Boyalıca ile 
marşılaşacak

olan Kurşunlu 
Belediyespor'un 
sahadan 3 puanla 
ayrılması beklenirken 
maçın başlama

saati ise 16.00
22 NİSAN PAZAR 
Pazar günü 
deplasmanda 
Şükraniyespor

karşısında puan 
arayacak olan 
Umurspor'un maçı 
Hipodrom 1'de saat 
14.00 de başlayacak.

ABD Profesyonel 
Basketbol Ligi 
(NBA) play-off 
serisine 3 maçla 
devam edildi.
Batı Konferansı'nda 
sezon lideri olan 
Dallas Mavericks, 
play-off serisinin 
ilk maçında 97-85 
yenilerek 1-0 
geriye düştüğü 
Golden State 
VVarriors karşısında 
2. maçta 112-99

galip geldi ve 
seride durumu 
1-1'e getirdi. 
San Antonio 
Spurs, sahasında 
Denver Nuggets'ı 
97-88 yenerek 
seride 1-1 
eşitliği sağladı. 
Bir diğer maçta ise 
VVashington 
VVizards'ı 109-102 
yenen Cleveland 
Cavaliers, seride 
2-0 one geçti.

Fenerbahçe’nin j 
bayanları finalde

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜCİÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
MAVİ GÖZLÜ DEV 14.00 - 16.30 - 20.30
NİNJA KAPLUMBAĞALARI 12.00 - 14.00 - 16.15 ■ 20.30
TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
APO KALİPTO (KIYAMET) SEANSLAR 12.00 ■ 14.00 ■ 16.00 ■ 18.00 ■ 20.30

Türkiye Bayanlar 
Basketbol Ligi 
play-off yarı 
finalinde 
Fenerbahçe, 
Galatasaray'ı 
77-52 yenerek 
seride durumu 
3-0 yaptı ve 
play-off finaline 
yükseldi. 
GalatasaraylI 
taraftarlar, karşılaş
manın 3. periyodu 
oynanırken, 
kulüp başkanı 
Özhan Canaydın'ı 
istifaya çağıran 
tezahüratlar yaptı.

Taraftarlar, 
28. dakikada da 
toplu biçimde 
istifa tezahüratları 
yaptıktan sonra 
salonu boşalttılar. 
Play-off yarı final 
serisi bir diğer 
maçında Beşiktaş 
Cola Turka, 
BOTAŞ Spor'u 
deplasmanda 75-61 
yenerek seride 2-1 
öne geçti. Serinin 
3. maçı, 27 Nisan 
Cuma günü Adana 
Adnan Menderes 
Spor Salonu'nda 
oynanacak.

■ ‘Gemlik Körfez’internette ww.gemlikkorfezgazetesi.coın j
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HerSkişidenl’idepresyontıeçiriyor
Depresyonun çok 
yaygın bir hastalık 

[ olduğunu açıklayan
Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 

ı hnabilim Dalı
[Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Hayriye Elbi Mete, 
;her 5 kişiden birinin 

i (yaşamlarında bir 
i dönem depresyon 
■geçirdiğini söyledi. 
■Ege Üniversitesi 
■Tıp Fakültesi İç 
« Hastalıkları Anabilim 
I Dalı tarafından 
■düzenlenen 
■ "6. Ege Dahili Tıp 
I Günleri"nde 
■ "Kronik Hastalık ve 
■Depresyon” konulu 

' bir tebliğ sunan
■Prof. Dr. Mete. 
» depresyonun bir 
1 mutsuzluk. neşesizlik 
■ hastalığı olduğunu 
■söyledi. Her 100 
■erkekten 3’unde. 
■her 100 kadından 
■ 6'sında depresyon 
■görülebildiğini 
■açıklayan Mete.
■"Kadınlar erkekler- 
»j den iki kat daha 
■■fazla depresyona 
■ yakalanıyor, ya da 
® depresyon için 
S yardım istiyor. 
■‘Kadınlar en çok 35- 
■ 45. erkekler 55-70 
■'yaşlarında depresyon 
■‘geçiriyor. Ailede 
■ depresyon geçiren 
E bir kişinin olması. 
■ kadın olmak, yalnız 
Ilgamak, yoksul 
K: olmak depresyon

Depresyonu olan 
kişinin kendine 
güveninin azaldığını, 
dikkatini toparlamak
ta. gazetedeki bir 
yazıyı okumakta 
zorlandığını hatırla
tan Mete, "Kişiler 
kendilerini hüzünlü, 
karamsar hisseder. 
Daha önce kolayca 
yapılan işler gözünde 
büyümeye, zor 
gelmeye başlar. 
Unutkanlık, dalgınlık 
başlar. İştah genellik
le azalır, kilo verilir. 
Bazen de sıkıntı 
ile fazla yeme 
görülebilir. Ölüm 
düşünceleri, ölüm 
korkusu oluşabilir" 
diye konuştu. 
Depresyon döne- 

görülebildiğini kayde
den Prof. Dr. Mete, 
"Düzenli giden tan
siyon kontrol edile
mez olur. Çoğu 
zaman kronik 
hastalıkların ilk çıkışı 
depresyon dönem- 
lerindedir. Birçok 
araştırmada, kalp 
krizi geçiren kişilerde 
depresyonun 
görülmesi, kalple 
ilgili sorunlarının, 
ikinci bir kriz geçirme 
riskinin arttığını 
göstermiştir. Yani 
depresyon kronik 
bir hastalığın gidişini 
kötüleştirdiği gibi 
kronik bir hastalık 
da depresyona 
neden olabilir" 
şeklinde konuştu.

Tansiyon tedavisinde başarılı olunamıyor
Halk Sağlığı ve İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. M. Emin Dinççağ, 
tansiyon tedavisinde 
başarı elde edile 
mediğini söyledi. 
Yüksek tansiyon 
tedavisinde başarısı
zlığa dikkat çeken Dr. 
Dinççağ, ilaç kul
lanan hastaların bile 
sadece üçte birinden 
azının tansiyonu kon
trol altında olduğunu 
belirterek, "Normal 
tansiyonun 120/80 
mm/hg olması gere 
kir. 140/90 mm/hg'nin 
üzerinde olan tansi 
yon için düşürmek 
için gayret göster
meliyiz" dedi. Dr. M. 
Emin Dinççağ, tan
siyon tedavisinde 
başarılı olamayışı 
mızın sebepleriyle 
ilgili olarak, "Hasta 
ilaç alıyorum nasılsa 
deyip, gerisini önem
semiyor. Yemeklerde 
ki tuz miktarını azalt
mıyor. Hekim hastası 
için ısrarlı olmuyor. 
Tansiyon ölçümleri 
sık sık yapılmıyor. 
Normal tansiyonun

' Sigaradan
10 milyon 
kişi hayatını 
kaybediyor

kaç olduğu konusun
da bilgimiz yok. Kilo 
kontrolü, egzersiz 
önemsenmiyor. 
Tansiyon ilaçlarının 
alışkanlık yapacağı 
konusunda korku ve 
tedirginlik var. 
Ekonomik nedenler
den ilaç alamayanlar 
var. Kaderimde varsa 
ölürüm deyip işi 
kadere bırakanlar var. 
Limon, sarımsak gibi 
gıdalarla tansiyonun 
düşeceğine inananlar 
var" şeklinde açıkla
malarda bulundu. 
Bu 10 nedenden 
dolayı tansiyon teda 
visinde başarılı olu- 
namadığını ifade 
eden Dr. Dinççağ, 
"Aslında her üç kişi
den birinin tansiyo 
nun yüksek olduğun
dan haberi yok. Her 
üç kişiden birinin 
tansiyonu kontrol 
altında değil. Özellik
le orta ve yüksek 
derecedeki hipertan
siyon hastalarında, 
yani büyük tansiyonu 
160'dan yukarıda 
olanlara bazen 

Adıyaman Kahta İlçe Devlet Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Levent Başaran, 
2025 yılına kadar 7 milyonu gelişmekte olan ülke 
lerden, 3 milyonu da gelişmiş ülkelerden olmak 
üzere yaklaşık 10 milyon kişinin sigaradan ha 
yatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 
olduğunu söyledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Ahmet Levent Başaran, gelişmiş ülkelerin 2020'li 
yıllarda sigara içme oranını sıfıra düşürmeye 
çalışırken, Türkiye'de sigara kullananların sayısı 
her geçen gün arttığına dikkat çekti.

ikinci tansiyon ilacı 
uygulayarak 
tansiyonlarını 140/90 
mm/hg'nın altına 
düşürmek gerekir" 
diye konuştu. 
Tansiyonunun 
düşürülmediği ve 
tedavisinin yapıla
madığı taktirde kalp 
yetmezliği, myokard 
inafarktüsü (kalp 
krizi), felç .böbrek 
yetmezliği, ani ölüm
lere neden olduğu
nun altını çizen Dr. 
Dinççağ, "Ortaya 
çıkması muhtemel 
sağlık problemlerini 
önleyebilmek için 
tansiyonun normal 
sınırlara çekilmesi 
şarttır. Yüksek tan
siyonlu olanların, 
şeker hastalığı, kan 
yağlarının yüksekliği 
(kolesterol, triglis- 
erid), obesite 
gibi diğer sağlık 
problemlerinin de 
tedavi edilmesi de 
şarttır. Bu 
konuda hekimin 
verdiği tedaviye 
uyulmalıdır" 
şeklinde konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

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

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

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

K

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARIR ULAŞIM______
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoglu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

E Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B
E

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sag.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 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

27 Nisan 2007 Cuma 
ÖZER ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 56 82 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2734 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Erguvan Bayramı başlıyor
Baharın habercisi, 
huzurun, bereketin ve 
kardeşliğin de sem
bolü olarak kabul 
edilen Erguvan 
Bayramı, Bursa'da 27- 
30 Nisan tarihleri 
arasında zengin bir 
içerikle kutlanacak. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Recai 
Ekmekçi, 463. Erguvan 
Bayramı etkinlikleri ile 
ilgili Yerel Gündem 21 
Evi’nde düzenlediği 
basın toplantısında, 
Bursa'nın tarihi ve 
kültürel mirasına yal
nızca tarihi yapıları 
onararak değil, kültü 
rel değerleri gün ışığı
na çıkararak da sahip 
çıktıklarının altını 
çizdi. Tarihi zenginlik
lerle dolu Türkiye’nin - 
dini, ahlaki, edebi ve 
medeni değerlerini 
gelecek nesillere 
aktarmayı hedef aldık
larını ifade eden 
Ekmekçi, “Günümüz

de sevgi ve hoşgörü 
insanlardan hızla uza
klaşmaktadır. Bunu 
engellemenin en etkili 
yollarından biri de 
geçmişin güzellikler
ine sıkı sıkıya sarıl
maktır. Dostlukların 
pekişti ği, sevgilerin 
alınıp verildiği bu 
güzelliklerden biri de 
Ergu van Bayramı'dır. 
Özünde yaşama ve 
yaşatma olan Ergu 
van'ı biz de günü 
müzde yaşatmak istiy
oruz” dedi.
Büyükşehir Bele diye
si Yerel Gündem 21

Genel Sekreteri Tahsin 
Bulut da, 
27- 30 Nisan tarihleri 
arasında düzen
lenecek etkinliklerle 
Erguvan geleneğinin 
aslına uygun yaşatıl
masını amaçladıklarını 
söyledi. Bulut, bugün 
saat 11.00’da erguvan 
dikimi ve Emir Sultan 
Türbesi nin ziyareti ile 
başlayacak etkinlikler 
kapsamında saat 
14.30'da “Bursa'da 
Erguvan" konuluresim 
sergisinin Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
açılacağını bildirdi.

Akaryakıt İstasyonunda 
çalışacak elemanlar aranıyor 
Tel. 51 4 07 6 6
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

HAFTA SONU

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR
AYRICA

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR

I / ucretsizuusn

y milim

HAFTA İÇİ

YTL YERİNE 2.000.00 YTL

UMURBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 
GEMLİK'TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.

«T*"*'*

J SMEKGIYDIUİŞSAUVHAR
GEMLİK’TEEŞİBENZERİOLMAYANSOOKİŞİLİKBALOSALONUve 

i KİSİLİKTERAS SALONU İIETANINMIŞENBÜYÛKOTELLERDEKİ 

MUHTESEMBALOSALONIARINIARATMAYACAKNİTELİKTEKALİTE 

veHİZMETSTANDARTLARIİLEKARSINIZDAYIL
J

HAHAİÇİCEMİYETLERİHİZİÇİKPEŞİNFİYATIHA 
MKMÎlNIlîMTmimi

I mnsmm
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İnersin
re. Zeytincilik lunzm San. Tıc. Ltd. Şt

GEMLİKTİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU
-r 1 BAŞKANLIĞIMDAN DUYURU

Borsamız Meclisi’nin 24.04.2007 tarih ve 28 sayılı toplan* 
tısında alınan 3 nolu kararı ile Borsamızda (1) adet bayan 
hizmetli kadrosu açılmıştır.

Aşağıdaki göreve alınma şartlarını haiz bayan eleman- w 
ların 14 Mayıs 2007 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 
Borsamıza aşağıda yazılı evraklar ile müracaatları rica 
oluru.

GÖREVE ALINMA ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak (25.09.1981 tarihli ve 2527 sayılı 

kanun hükümleri saklıdır)
b) Yaşı 23 den küçük 30 dan büyük olmamak
c) En az ilkokul okul mezunu olmak
d) Kamu haklarından yoksun bulunmamak
e) Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla 

hapis yahut affa uğramış bile olsa Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflas gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla hüküm
lü bulunmamak

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut 
veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunma
mak

g) Oda, Borsa veya Birlik’ten iki defadan fazla istifa 
suretiyle ayrılmış olmamak

h) Oda, borsa veya Birlik’ten, daha önce işine cezaen 
son verilmek suretiyle çıkartılmış olmamak.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE
EKLENECEK BELGELER
a) Öğretim belgesi veya noterden onanmış sureti
b) Nüfus hüviyet cüzdanı veya onanmış sureti
c) Savcılıktan alacakları iyi hal kağıdı
d) İki adet fotoğraf

600 KİŞİLİK ORGANİZASYONUMUZ

3.Öb8®0YTL YERİNE 2.500.00 YTL

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97 
_____  www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr
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Güne Baku
23 pol is memuru ve 3 jandarma görevi isi ödül lendirildi

Gül, ilk turda seçilemedi
Dün, Türkiye Cumhurbaşkanlığı oylamasına 

kilitlendi.
CHP, ANAP ve DYP grupları seçimlere katıl

mama karan aldı.
DYP ve ANAP fire verirken yapılan oylamada 

AKP’nın adayı Abdullah Gül 357 oy alabildi.
Anayasaya göre iki turda Cumhurbaşkanı 

seçilebilmek için 367 oy gerekli.
Bu sağlanamadı.
Oturum 2 Mayıs Sah gününe ertelendi.
Anayasanın 102. maddesi “ En az üçergün 

ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlana
mazsa, üçüncü oylamaya geçilir. Üçüncü oyla
mada üye tamsayısının salt çoğunluğunu 
sağlayan aday Cumuhrbaşkanı seçilmiş olur.” 
diyor.

Durum ortada.
Gül, üçüncü tuurda salt çoğunluğu sağla 

dığında Cumhurbaşkanı seçilecek.
Eğer CHP’nin ve bazı hukukçuların ileri sür- 

drdüğü gibi Meclis, Cumhurbaşkanını seçmek 
için ilk oturumda 367 oyla açılır hükmü geçerli 
ise, yapılan seçimler geçersiz sayılacak.

AKP 367’yı bulup, meclisi açamazsa, erken 
seçim yolu görülecek.

Muhalefet AKP’yi erken seçime zorlayacak.
Önümüzde yeni bir hukuksal ve Anayasal 

durum var. Gelişmeleri birlikte göreceğiz.
Not: Dünkü yazımın başlığı montaj sırasında hata 

nedeniyle çıkmamış.başlık “Temelden tarih çıkıyordu” 
düzeltir özür diterim.

Başarılı güvenlikçilere takdirname
i .

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile 23 polis memuru ve İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı Yüzbaşı Şefik Ünat'ın da bulunduğu 3 jandarma görevlisi 
başarılı çalışmalarından dolayı takdirname ile ödüllendirildi. Kaymakamlık 
makamında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mehmet Baygül, çok güç 
şartlar altında başarıyla hizmet veren güvenlik personeline mevcut yasalar 
müsaade etmediği için ancak takdirname verebildiklerini söyledi. Sayfa 3’de
fîlîl İllf İlİFfIa Türkiye Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında, AKP’nin Cumhurbaşkanı
WİIIj İlli ilil mCİ adayı olan Abdullah Gül için yapılan oylamada 361 milletvekili oy kullandı.

f Abdullah Gül, 357 kabul, 1 red, 3 geçersiz oy aldı. Cumhurbaşkanı seçilmek için
Anayasanın hükmü olan 367 oy sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. 
CHP ise konuyu Anayasa Mahkemesine götürdü. Haberi sayfa 5’de367’yi bulamadı
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MLzJı
Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA Ecel Ganyan Bayi’nde yakaladı

Doğru karar....
Adamın biri bilgeliğiyle ün salmış olan 

kralın yanına gider.
Krala sorar:
'Efendim söyleyin bana hayatta özgür

lük var mıdır?'
Kral;
"Elbette kaç bacağın var senin?"
Adam soruya şaşırarak;
"İki, efendim"der.

Kral;
"Pekâlâ, tek bacağının üstünde durabilir 

misin?"
"Elbette"diye cevap verir adam.
Kral;
"O halde hangi bacağının üstünde 

duracağına karar ver."
Adam biraz düşünür ve sol bacağı 

üstünde durmaya karar verir.
"Tamam"der kral;
"Şimdi de öteki bacağını kaldır."

Adam şaşırır;
"Bu imkânsız kralım" der.

"Gördün mü? " der Kral;
"Özgürlük budur. Sadece ilk kararı 

almakta özgürsün.
Ondan sonrasında değil..."
Yaşam gerçekten böyledir. İlk kararı 

alırsın ancak gerisi o ilk karara bağlı 
olarak gerçekleşir. Yaşam hata kabul 
etmiyor. İlk kararın doğruysa işler yolunda 
gidiyor ama eğer yanlış bir karar aldıysan, 
herşey zincirleme yanlış gidiyor.

Yaşam kararlardan oluşuyon.Ve kararlar 
kibrite benziyor. Doğru yerde ateşlersen 
seni ısıtıyor, çorbanı kaynatıyor. Yanlış 
yerde ateşlersen içinde bulunduğun evle 
birlikte seni de yakıyor.

Yaşam basite alınacak bir oyun değil.
Oyunun kurallarını bilmen ve ona göre 

oynaman gerekiyor. Ama çoğu zaman oyu
nun kurallarını bilmek yetmiyor.

Çok daha önemli olan başka bir şey var.
Kendini bilmek...
Ne istediğini, neyin seni mutlu edeceği

ni , kim olduğunu ve neler yapabileceğini 
bilmek zorundasın. Ancak o zaman doğru 
kararlar veriyor ve mutlu bir yaşama sahip 
oluyorsun.

Karar dediğin bir kibrit...
Ya kendini yakıyorsun ya da ısıtıyor

sun...
Türk ulusunun yurttaşları yıllar önce 

kibriti çaktı...
Şimdi çıra gibi yanıyor...
Verdiği yanlış karar ulusu içinden çıkıl

maz hale getirdi..
Bilinmeyene doğru sürüklüyor..
Çıkış noktası var mı?
Var...
En geç kasım ayında önüne konulacak 

seçim sandığında vereceği oyla bir karar 
daha verecek..

Karar doğruysa....
Yaşam mutluluk ve barış getirecek..
Değilse...
Düştüğü labirentin içinde daha çooook 

doğru yolu arayacak..

Ahmet Ünal (58)

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Caddesi 
Adliye Sokağı’nda 
bulunan 176 
Nolu Ganyan 
Bayi’nde kalan 
Ahmet Ünal (58) 
oturduğu masada 
aniden fenalaşarak 
hayatını kaybetti. 
Dün saat 11.15 
sıralarında yaşanan 
olayda, aslen 
Umurbey Parsbey 
Mahallesi nüfusuna 
kayıtlı olduğu 
belirlenen Ahmet 
Ünal'ın ganyan 
Bayi’nde kaldığı 
ve gündüz gelen

Bursa’da trafik 
kazası 2 ölü 2 yaralı
Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da 2 kişi hayatını 
baybederken, 2 kişi 
de ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Ozmangazi 
ilçesi İstiklal 
Mahallesi Fuat Kuşçu 
Caddesi üzerinde, 
gece geç saatlerde 
meydana gelen 
kazada, 16 R 1701 
plakalı özel

Subay eşini öldüren fail yakalandı

'Gemlik Körfez’ internette 
i www.gemlikkoiiezgazetesi.com

Bursa'da subay eşi 
Ülker Aşcı'yı başın
dan vurarak öldüren, 
bir kişiyi de ağır yara 
layan zanlı, polisin 
yaptığı çalışmayla kı 
sa sürede yakalandı. 
Bursa Ulu Mahalle'de 
pide salonu işlet
mecisi Erkan C.'yi 
(40) başından vura 
rak ağır yaralayan, 
yanında çalışan su 
bay eşi Ülker Aşcı'yı 
(52) tek kurşunla 
vurup cesedini 
araçla başka bir yere 
götüren zanlının, 
pidecinin iş ortağı 
Kadir G. (38) olduğu 
tespit edildi. Polis 
ekipleri, yaptıkları

müşterilere 
hizmet ettiği 
öğrenildi. 
Ahmet Ünal'ın 
aile yaşamından 
uzak kendi 
halinde bir kişi 
olduğunu ifade 
eden arkadaşları, 
gecelerini de 
ganyan bayinde 
geçirdiğini söylediler. 
Oturduğu yerde 
aniden fenalaşan 
Ahmet Ünal, 
arkadaşlarının 

otomobil aşırı hız 
nedeniyle takla 
atarak 16 RM 156 
plakalı otomobile 
çarptı. Kazada, 4 
gencin bulunduğu 
otomobilde Mevlüt 
Konakçı (22) ve 
Berkant Güveçli (23) 
hayatını kaybed
erken, Mustafa 
Solmaz ile Seçkin 
Arpak ağır 
yaralandı.

çalışmayla 24 saat 
geçmeden zanlıyı 
Kestel ilçesinde suç 
aleti tabancayla bir
likte yakaladı. 
Katil zanlısı Kadir 
G.'nin 10 gün önce 
Ülker Aşçı'yı işyerine 
kasiyer olarak aldığı 
ortaya çıktı. Zanlı 
Kadir G. polise ver 
diği ilk ifadede, orta 
ğı Erkan C. ile 
Ülker Aşcı'yı pide 
salonunda 
uygunsuz vazi yette 
gördüğünü, birkaç 
ikaz etmesine 
rağmen aynı hare 
ketler devam ettiği 
için öldürdüğünü 
söyledi.

112 ambulansı 
çağırmalarına 
rağmen olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 
Adli Tabip tarafından 
normal bir ölüm 
olarak belirlenen 
Ahmet Ünal'ın 
cenazesi 
Umurbey'de 
toprağa verildi. 
ÖLÜM OTOBÜS 
DURAĞINDA 
YAKALADI 
Öte yandan Atatürk 
Parkı yanındaki

Bursa'da öfkeli 
bir koca, eşinin 
dostu olduğunu 
iddia ettiği şahsı 
tabancayla vurdu. 
Edinilen bilgiye göre, 
olay önceki 
gece saat 22.30 
sıralarında merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Dikkaldırım 
Mahallesi Çengel 
Sokak'ta meydana 
geldi. Akşam evine 
gelen H.K. (28) 
isimli şahıs, eşinin 
dostu olduğunu 
iddia ettiği I.E.'yi (41) 
evinin balkonunda 
tabancayla kalçasın
dan ve bacakların
dan vurarak ağır 
yaraladı.
Daha sonra "Eşimin 
dostunu vurdum" 
diyerek sokağa fır
layan H.K, ihbar 
üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri 
tarafından yakalandı.

Gemlik Körfez

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Özel Halk 
Otobüsleri 
durağında bir 
kişi aniden 
fenalaşarak 
yere yığıldı. 
İsminin Murat 
Çataktı (65) 
olduğu belirlenen 
şahsın olay yerine 
gelen sağlık 
ekiplerinin 
müdahalesine 
gerek kalmadan 
hayatını kaybettiği 
bildirildi.

Balkonda ağır 
yaralanan I.E, 
112 Acil ekiplerinin 
müdahalesinin 
ardından Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Gözaltına alınan 
H.K. polis merkezine 
götürülürken, 
olayla alakalı soruş
turmaya başlandı. 
H.K.'nın eşinin 
ise şahsın dostu 
olmadığını, doğalgaz 
tesisatçısı olduğunu 
söylediği bildirildi. 3 
Evde yapılan 
incelemede 
doğalgaz 
tesisatçısına ait 
malzemeler apart
man girişinde 
bulunurken, yaralının 
tesisatın su almasını 
beklediğini söylediği 
öğrenildi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

http://www.gemlikkoiiezgazetesi.com
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23 polis memuru ve 3 jandarma görevlisi ödüllendirildi

Başarılı giivenlikçilere takdirname
I Vicdanca

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Gemlik'te görev 
yapan 23 polis 
memuru ile 3 
Jandarma görevlisi 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
üstün başarı belgesi 
olan takdirname 
ödüllendirildi, 
ilçe Emniyet Müdürü 

JXIi Kemal Kurt ile 
23 polis memurunun 
yanı sıra İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünat'ın da 
bulunduğu 3 jandar
ma görevlisini 
makamında ağırlayan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, çok güç 
şartlar altında 
başarıyla hizmet 
veren güvenlik per
soneline mevcut 
yasalar müsaade 
etmediği için ancak 
takdirname vere
bildiklerini söyledi. 
Görev süresi içinde 
üstün hizmet göste 
ren, olayların çözü 
münde başarılı olan 
ve topluma hizmet
lerinde kusun bulun
mayan kişilere 
verilen takdirname 
töreninde konuşan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, gece gündüz 
demeden görevlerini 
ailelerinin üstünde 
gören personele 
öncelikli olarak 
teşekkür etti.
Yaptıkları başarılı 
operasyonlar sonucu 
işlenen bir çok suçun 
failini ortaya çıkaran

Tirilya’nın yeşil çatısının çığlığı!...
Bir çoban fotoğraf makinesi ile neler çeker?
Kavalının sesini verebilir miydi o fotoğraf diline?..
Kuzucuklarını istediği yöne yönlendirmenin guru

ruyla, çobanların başbakanı gibi mi yansırdı?
Bilirim ki, o çobanın kavalında doğuşun türküsü 

dağları delen aşkı vardır.
Farklı renklerde, görüşlerde, yemeklerde, müzik

lerde kokuları bir kareye sığdırabilmek...
Türkülerin fotoğrafını çekebilir misiniz? Ondan 

değil midir 'türküler' deyince köyler, özlemler, 
kavuşamayan aşklar, sevişenler, dostlar, yarenlerdir 
dile gelen? Yorgos dostum bana bir CD hediye etti...

Anadolu türküleri 'Alim',' oğlan oğlan gel boynuma 
dolan', ’makber'... Rum bir müzisyenden Türkçe din
lerken bildiğim bu türküler beni daha da duygu
landırdı. Özlemin türküsü paylaşılmayan topraklara 
'soykanın' acısıydı!...

İnsanların bir mal gibi 'soykan' amacıyla değiş- 
tokuşun dokunuşu muydu notalara yansıyan?.. 
Yüzyıllık 'soykan' kafaların ruhlarını hangi fotoğrafçı 
yaşatır!.. Yüzyıllık toprağın kokusuna hasret olan 
konuşturabilir o fotoğrafı...

Yaşadığım Kurşunlu Beldesi'nin (köyümün) en iyi 
fotoğrafını Yorgos çekmiş!.. Annesi Despina'ya 70 yıl 
sonra köyünün toprağını götürüyor.

Köylüye bir fotoğraf makinesi verseniz ne 
çeker?Tarlayı çekecek değil herhalde, o her gün tar
lasındaki ürünlerini bir sanat eseri gibi okşar 
yüreğince.... Eğer o eser bir gelincik gibi soluver- 
mişse bir anda 'o tarla acısının' fotoğrafını çeker 
yüreğine...

Genelde, 'Aile fotoğrafını çektirir-çeker'...
Yeni aldığı traktörünün üstüne çıkar çektirir.
Bir bayram sabahı ya da düğün, sünnet, nişan gibi 

törenlerdir fotoğraflara yansıyanlar...
O yüzden büyümez fotoğraftaki insanoğlu-kızı!...
Çoğu çocukluk fotoğrafını ararken, ailenin düğün 

fotoğrafındadır çocukluğu. Yüreği konuşturan 
fotoğraflardır onlar.

Bazen objektiften kusarcasına, kendini yırtarcasına 
harflerin katilleri oluverenler, dağlarda, kentlerde, 
yazın dünyasında, ekranlarda, fotoğraflarda sanalın 
susuzluğunda demli yaşarlar!

Objektifin merceğine odaklanırlar!
Yazmak da aynı...Bir sözcüğün peşine takılmak 

yerine demsizliğin raconuna koşturmak!
Fotoğraf çekmek yazmak gibidir Kemiği giydirmek 

için kan vermek lazım... Kansız(!) yazılar vampir 
gibidir değiş-tokuşla birbirlerini beslerler!..

Objektiflere de pek sığamazlar!..
Ya bir köy kahvecisi yaşamının fotoğrafını nasıl 

çeker...İlk gördüğü an nasıl anlar sizin 'demli çayı ve 
tek şekerli içtiğinizi? Masanın yerini kış güneşinde 
taşıyıverir ekmek teknesinin kapısını kapatırcasına...

Tüm köy insanının öyküsünün çekende odur aslın
da... Hiç ummadığınız birine çağırıverir masanıza. 
Bilir ki, onda olan bizde de var...

Unutmadığım hafızamın derinliklerinde kalan bir 
fotoğraf günüydü, bu sözleri döktüren...

Denize uçurum virajdan zeytin ağaçlarıyla yol alı 
yoruz. Zamansız açan sakız çiçekleri, kedi tırnaklan 
ve de adını bilmediğim türlü mor, sarı, pembe yaban 
çiçekleri ile üç papazın öyküsünün dillendirildiği 
'şimdilerde balık restoranları ve dizi filmleriyle' 
anılan Tirilya’nın lacivert, portakal, mavi kerpiç bina 
larına komşu oluyoruz.

I Yüzlerce yıllık öyküsü olan Tirilya’nın adı da 
Zeytinbagı oluvermiş... Yazık!!!

Kahve tabi ki ilk durağımız, yüzyıllık fotoğrafında 
iki kişi buluşacak...

Yoksa Tirilya’nın cep delen balıklarında ziyafet 
değil bu gezi...

Köyün lokantasında, turşu-kuru fasulye-cacık ile 
öğle molası kareli masa örtülerinde besleniyor 
uyuyan Tirilya .

Sonradan yapılmış emanet otel bir tarafa yüzyıllık 
çınarların rüzgâr ıslığında köy meydanındayız.

İyice ihtiyarlamış kilisenin aralıklı tahta kapısı, 
örümcekler ağalarıyla sahipsiz ev sahipleri...

Süpürgeler ellerinde köy kadınları... Rasgele asılan 
pencerelerin önlerindeki iplere ya da bahçelerde 
serili renkli çamaşırlar kış güneşi ve lodosla 
uçuşuyor.

İnsan dilinde buluşmak ne güzeldir...
Köy giysileri ne denli renkliliğinin göstergesidir; 

asılan çamaşırlar o köyün ruh fotoğrafından bir 
kesittir de..

Renkler birbirini kıskanmıyor; çividi, portakal, mor 
renklerin kostümünde evler giysilerde.

Köyler arasında sınıf farkları vardır!..
Giysilerde, boyalı boyasız renkler gibidir köylerin 

dilleri, ruhları...
Deniz köylüleri dilleri, giyimleriyle köy-soylusu 

gibidirler... Oysa ki, kekikli dağ köylerinin yeşil 
örtüsünde kadınlar-kızlar, çocuklar, bindallı, güllü, 
pembeli giysili, bol takılı, beşibiryerden yöresel 
giysileriyle, türkülerini de korurken, yoksulluktan da 
payını alır. Mevsimsiz işçilerdir, zeytin köylerine 
amele olarak çalışmaya giderler genelde....

Geçim kaynakları odunculuktur...
Ormanlar yandı bitti kül olunca....
Köylü köylünün amelesi de oluverir...

—M

güvenlik görevlileri 
nin birbirlerine gös
terdikleri sevgi ve 
saygıyla daha başarılı 
işler yapacaklarını 
belirten Kaymakam 
Baygül, "İsterdik ki 
maaş ödülü ikramiye 
verelim ama Bakanlık 
onayı olmadan yapa 
mıyoruz. Vatandaşın 
canını, malını, namu 
sunu korurken mes 
lek onuruna yakışır 
hizmet anlayışıyla 
hareket ettiğiniz için 
sizleri kutluyorum. 
Sizleri her zaman 
ayrım yapmadan 
kucakladım. Gönül 
isterdi ki tüm arka 
daşlarıma takdirname 
vereyim ancak çalı 
şanla çalışmayanı 
ancak böyle ayırt 
edebiliriz, takdir 
name sizlere şevk 
getirsin, daha başarılı 
hizmetler yapın" 
şeklinde konuştu.
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ile 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünat'ın da 
takdirname ile 
ödüllendirildim

törende 15 yıldır 
Gemlik'te görev 
yapan başarılı 
polis memuru 
Emin Sağır'a 
özel ilgi gösterildi. 
Polis memurları 
ve Jandarma

görevlilerini 
teker teker kutlayan 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
takdirnamelerini 
kendi eliyle 
vererek teşekkür 
etti.
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Başkan Şahin, TSKS’nde güven tazeledi
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Trabzon'da 
yapılan birliğin 
genel kurulunda 
oy birliği ile 
yeniden başkan
lığa seçildi. 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği'n in 
6. Olağan 
Toplantısı 
"Sağlıklı Şehir 
Planlama ve 
Yerel Yönetimler" 
başlığı ile 
Trabzon'da yapıldı. 
Zorlu Grand Otel'de 
düzenlenen toplantı
da konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
ve Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği 
Başkanı Hikmet 
Şahin, 2 yıl önce 
oluşturulan birliğin 
Türkiye'deki kent
lerin daha sağlıklı 
ve yaşanılır hale

gelmesi noktasında 
önemli çalışmalar 
yürüttüğünü kaydet
ti. Belediye başkan
lar! olarak şehirleri 
daha yaşanılır yerler 
haline getirmek için 
sarf ettikleri çabalar 
doğrultusunda 
vatandaşın da daha 
sağlıklı kentlerde 
yaşam imkanlarına 
kavuşacaklarını 
dile getiren Şahin, 
"Şehirlerimiz için ne 
kadar çaba sarf 

edersek, ne kadar 
yatırım yaparsak 
insanımız da daha 
sağlıklı kentlerde 
yaşama imkanlarına 
kavuşacaklardır" 
dedi.
Belediye başkan
lığının beşikten 
mezara kadar 
hizmet işi olduğunu 
ve kentlerin hevcut 
sorunlarından 
kurtulması için 
aralıksız çalıştıklarını 
belirten Şahin, 
"Belediye başkanı 
olarak halkın size 
en çabuk ulaşa
bildiği bir yerdesiniz. 
Onun için sorumlu
luğunuz fazladır. = 
Şeffaf ve daha 
ilgili olmak 
mecburiyetindesiniz. 
Kentlerimizde o 
kadar çok sorun var 
ki, buna rağmen 
imkanlar ölçüsünde 
mücadele veriyoruz, 
vermeyi de sürdüre

ceğiz" diye konuştu. 
Trabzon Belediye 
Başkanı Volkan 
Canalioğlu ise, 
Trabzon'un Sağlıklı 
Kentler Birliği'ne 
kabul edilmesinden 
dolayı sevinçli 
olduklarını söyledi. 
Trabzon'un tarihin 
en eski çağlarından 
itibaren insan 
barındıran bir tarih 
ve kültür kenti 
olduğunu ve birçok 
medeniyete ev 
sahipliği yapmış bir 
il olduğunu vurgu
layan Canalioğlu,
Sağhklı Kentler « .. -A
Birliğrüyesi bir ™ - Birliğin Meclis 1.

— .. . ^=- Başkan Vekilliğineşehir olarak ildeki 
yapılaşmayı daha 
sağlıklı hale 
getirmekamacıyla 
çtşif i k^ıtseİ 
dönüşüm projeleri 
yürüttüklerini 
ifade etti.
Şahin'e güven oyu 
Açılış konuş-

malarının ardından 
yapılan birliği 
genel kurulunda 
Başkan Şahin, birlik 
delegelerinin oy 
birliği ile yeniden 
başkanlığa seçildi.

Aydın Belediye 
Başkanı İlhami 
Ortekin, 2. Başkan 
Vekilliğine Yalova 
Belediye Başkanı 
Barbaros Binicioğlu 
seçildi.
TSKB 3 yeni üye 
Toplantıda, Kayseri, 

Amasra ve Akçay 
belediyelerinin 
Sağlıklı Kentler 
Birliği'ne üyelik 
başvuruları kabul 
edildi. Yarın sona 
erecek olan Sağlıklı 
Kentler Birliği 6. 
Toplantısı'nda 
sağlıklı şehir planla
ma ve yerel yönetim
ler, fiziki çevre 
koşulları, sağlık 
hizmetlerinin 
dağılımı konuları ele 
alınarak konusunda 
uzman kişilerce 
tartışılacak.

Genç mucitlerden ‘Çöpmatik’
Bursa Demirtaşpaşa 
Teknik, Anadolu 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi öğren
cilerince geliştirilen 
ve "Çöpmatik" adı 
verilen sistem 
sayesinde, el değme
den bir pedal 
yardımıyla kapağı 
açılan çöp konteyner- 
leri doldukları anda 
otomatik olarak 
kilitleniyor ve 
boşaltılması için 

mesaj gönderiyor. 
Demirtaşpaşa Teknik

Anadolu Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencileri 
Aksel Denktaş, İsmail 
Gaygısız ve Ali Samet 
Yegane'nin, proje 
ödevi olarak danış
man öğretmenleri 
Sim Hızır ve Gökhan 
Pehlivan'ın gözeti
minde geliştirdikleri 
"Çöpmatik" sayesin 
de, insanlar artık çöp

lerini, konteynerlere 
ellerini sürmeden 
atabilecek.
Projeleriyle ilgili 
bilgi veren Ali Samet 
Yegane, insanların 
kirli olan konteynır- 
lara ellerini sürme 
mek için çöplerini, 
çöp konteynerlerinin 
yanına attıklarını, 
bunun da çevre kirlil
iğine ve kötü görün
tülere neden 
olduğunu söyledi.

Yegane, arkadaşlarıy
la birlikte buna bir 
Çözüm aradıklarını 
belirterek, şöyle 
konuştu: "(Çöpmatik) 
adını verdiğimiz 
sistemde, çöp 
kutumuz bir pedal 
yardımıyla açılıyor. 
Kutu doldu ğunda, 
kapak otoma tikman 
kilitleniyor, pedala 
basılsa bile 
açılmıyor.
Sistem, GPRS

aracılığıyla 
konteynerin boşaltıl
ması için belediyede
ki bilgisayara mesaj 
yolluyor. Bu sene 3.

sınıftayız. Seneye 
projemizi geliştirerek 
belediyelerin kul
lanımına sunmayı 
hedefliyoruz."

KfiŞSOf BCKUMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA
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Gül, ilk turda 367’yi bulamadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dünkü toplantısında, AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan 
Abdullah Gül için yapılan oylamada 361 milletvekili oy kullandı. Abdullah Gül, 357 kabul, 
1 red, 3 geçersiz oy aldı. Cumhurbaşkanı seçilmek için Anayasanın hükmü olan 367 oy sağla 
namadığı için seçimler ikinci tura kaldı. CHP ise konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.
Cumhurbaşkanı seçi
minin 1. turunda tek 
aday olan Abdullah 
Gül 357 kabul, 1 red, 
3 geçersiz oy aldı. 
Ancak Anayasa 
gereği Cumhurbaş 
kam seçilmesi için 
367 oy gerektiği için 
seçimler 2 tura kaldı. 
2. tur oylama 2 
Mayıs'ta yapılacak. 
11. Cumhurbaş 
kanı'nın seçimi için 
yapılan Genel Kurul, 
TBMM Başkanı 
Bülent Arınç'ın, 
toplantı yeter sayısı 
olduğunu söyleyerek 
oturumu açmasıyla 
başladı.
Genel Kurul çalış
maları öncesi Abdul 
lah Gül Başbakanla 
birlikte alkışlar ara 
smda salona girdi. 
TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, CHP 
İzmir Milletvekili 
Kemal Anadol'un 
yoklama talebini 
reddetti. Arınç, tutu
munun doğru olup 
olmadığını Genel 
Kurul'da oyladı. 
TBMM Genel Kurulu, 
Cumhurbaş kanlığı 
seçimi 1. tur oylaması 
için dün toplandı. 
Genel Kurul'a katılan 
CHP'li Kemal Anadol 
TBMM Başkanı 
Arınç'tan yoklama 
yapılmasını istedi. 
Arınç ise Meclis 
içtüzüğüne göre 20 
milletvekili nin ayağa 
kalkarak yoklama 
isteyebileceğine 

işaret ederek, "Sayın 
Anadol yoklama 
talebinde ısrar edi 
yorlarsa diğer arka 
daşlarını da Genel 
Kurul'a getirsinler. 
Biraz sonra oylama 
yapacağım" dedi. 
TBMM Başkanı Arınç, 
Anayasa'nın 96 ve 
102. maddeleri konu 
sunda bütün milletve 
killerinin bilgi sahibi 
olduklarına işaret 
ederek, 1961 Anaya 
sası'nı değil 1982 
Anayasası'nı uygu
ladıklarını söyledi. 
1961 Anayasası'nda 
toplantı ve karar yeter 
sayısının salt çoğun
luk olarak belirlendi 
ğini ifade eden Arınç, 
1982'de yeni düzen
lemeler yapıldığını ve 
'başka bir hüküm 
yoksa 3'te 1'lik toplan 
tı yeter sayısı' aran 
dığını kaydetti. Arınç, 
Anayasa'nın 96. ve 
102. maddeleriyle 
ilgili bilgi verdikten 
sonra yoklama yap
madan ve 3'te 1'lik 
çoğunluk arayarak 
Genel Kurul'u açma 
yönündeki tutumu
nun doğru olup olma 
dığını oyladı. Arınç'ın 
yaptırdığı oylamada 
sadece Anadol olum
suz oy kullanırken, 
Arınç, "Tutumun 
doğrudur" diyerek 
Genel Kurul'u açtı. 
Daha sonra Cumhur 
başkanlığı seçimi 1. 
turuna geçildi. Bu 
arada Genel Kurul'a 

katılan DYP Denizli 
Millet vekili Ümmet 
Kando ğan da Genel 
Kurul' da yaptığı 
konuşmada, Hatay 
Milletvekili Mehmet 
Erarslan'la birlikte 
Parlamento'ya girme 
kararı aldıkları nı 
belirterek, "Sayın 
Başkan'ın bu tutumu
nun son derece 
yerinde olduğunu 
düşünüyorum" dedi. 
AKP Afyon Milletve 
kili İbrahim Halil 
Aşkar Genel Kurul 
salonuna girmediği 
gözlendi. Bu arada 
DYP'den Ümmet 
Kandoğan, Mehmet 
Eraslan, Anavatan 
dan Haşan Özyer ve 
Miraç Akdoğan, 
CHP'den Hakkari 
Milletvekili Esat 
Canan, bağımsız 
milletvekillerinden 
Göksal Küçükali, 
Hatay Milletvekili 
Fuat Geçen, Bartın 
Milletvekili Ülkü 
Gökalp Güney ve 
Genel Kurul başlar 
ken içeriye giren CHP 
Grup Başkanvekili 
Kemal Anadol TBMM 
İçtüzüğü gereği 
oturum başladığı 
için toplantı 
sayısına eklendi. 
GERGİNLİK 
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin ilk tur oyla
masının yapıldığı 
TBMM Genel Kurulu'n 
da oylamaya geçildiği 
sırada kısa süreli bir 
gerginlik yaşandı.

CHP'li iki vekilin oy 
pusulalarını milletve 
killerine dağıtan katip 
üyeleri kontrol etmek 
istemesi gerginliğe 
yol açtı. Türkiye'nin 
11. Cumhurbaşkanı 
seçiminin yapıldığı 
birinci tur oylama 
kısa süreli bir gegin- 
likle başladı. TBMM 
Başkanı Bülent 
Arınç'ın Divan'da yer 
alma talebini geri çevi 
ren CHP'li Ahmet Kü 
çük ve Yaşar Tüzün 
oylamanın başladığı 
sırada Genel Kurul 
salonuna girerek mil
letvekillerine oy pusu 
lalarını dağıtan katip 
üyeleri kontrol etmek 
istedi. Bu sırada 
TBMM Başkanı Arınç 
dev reye girerek iki 
vekilin katip üyelerin 
yanından uzaklaştırıl
malarını istedi.
Arınç, milletvekille 
rine tepkisini, "Genel 
Kurul'da bulunma 
konusunda haklılar 
ama görevlendirdiğim 
katip üyelerin yanın
da duramazlar" söz
leriyle ortaya koydu. 
Arınç'ın bu sözleri 
üzerine genel Kurul' 
da kısa süreli bir 
gerginlik yaşanırken, 
TBMM İdare Amirleri 
Feyzi Berdibek ve 
Burhan Kılıç CHP'li 
iki vekili katip üyele 
rin yanından uzak
laştırmak için yoğun 
çaba sarf etti. 
Berdibek ve Kıhç'ın 
çabası sonuçsuz

kalırken, iki vekil, 
oylamayı katip üyele 
re yakın bir noktadan 
takip ettiler. Öte yan
dan, Yaşar Tüzün ve 
Ahmet Küçük'ün ar 
dından Genel Kurul 
Salonu'na CHP'li 
Haşim Oral, Rasim 
Çakır ve Şevket 
Arz da girerek katip 
üyeleri kontrol 
etmek istedi.
TBMM Başkanı Arınç 
bunun üzerine 
kontrol için giren 5 
vekille birlikte Grup 
Başkan Vekili Kemal 
Anadol'un ismini 
tutanaklara geçirdi. 
Arınç'ın tutanak tut
turmasının ardından 
genel kuruldan çıka 
rak CHP kulisine 
gelen CHP’li 5 vekile, 
'Çocuk oyuncağı mı 
bu? Niye içeriye gir
diniz? Tutanaklara 
geçtiniz' diye tepki 
gösterildi. Daha 
sonra yapılan oyla
mada, Abdullah Gül’e 
357 kabul oyu çıkar 
ken, 1 red ve 3 geçer
siz oy aldı. Seçimler, 
2 Mayıs yapılacak 
ikinci tura kaldı. 
Öte yandan, Cumhu 
riyet Halk Partisi dün 
Anayasa Mahkeme 
si’ne başvurarak, 
yapılan Cumhurbaş 
kanlığı seçimlerinde 
TBMM’nin açılış otu
rumunda 367 mil
letvekilinin bulun
madığını bununda

Anayasa hükümlerine 
göre toplantının 
geçersiz sayılması 
gerektiği belirtildi. 
Dün, CHP^Şrup 
Başkanvekili Haluk 
Koç ve Konya 
Milletvekili Atilla Kart 
seçimlerin ilk turun
daki toplantı yeter 
sayısı ile ilgili olarak 
aldıkları randevu 
üzerine Anayasa 
Mahkemesi’ne geldi. 
Koç, Anayasa Mahke 
meşine girişinde yap
tığı açıklamada, 
TBMM’nde oylamada 
sona ermek üzere 
olduğuna dikkat 
çekerek, CHP’nin 
daha önce aldığı ran
devu üzerine Anaya 
sa Mahkemesine 
geldiğini söyledi.
Son tartışmaların baş 
vuruları ile bir ilgisi 
olmadığım" belirten 
Koç, "Toplantının 
açılışında Sayın Grup 
Başkanvekilimiz 
Kemal Anadol'un otu
rumun başında yokla
ma yapılması ve top 
lantı yeter sayısının 
tespiti yönündeki 
talebi, Sayın Başkan 
tarafından yerine 
getirilmemiştir. Olay, 
burada düğümlen
mektedir. İşari oyla
ma değildir yapılan, 
bir gizli oylamadır. O 
yüzden iç tüzüğün 
146. maddesi ile ilgili 
tartışmalar abesle 
iştigaldir" dedi.

Ocakta unutulan tencere
yangına neden oluyordu
Seyfettin SEKERSÖZ

Ev hanımının 
dalgınlığı sonucu 
ocakta bıraktığı 
yemek tenceresi 
istenmeyen yangı
na sebep olmadan 
söndürüldü.
Dün saat 14.30 
sıralarında 
Dereboyu Çay 
Sokak 2 nolu 
binanın en üst 
katındaki pencere
den dışarıya 
dumanların çık
tığını gören vatan
daşlar, itfaiyeye 
haber verdi.
Bina önüne gelen 

polis ve itfaiye 
ekipleri binaya 
girerek dumanların 
çıktığı evin 
kapısını çaldılar. 
Evden hiçbir 
sesin gelmediğini 
gören itfaiye ve 
Polis ekipleri kapıyı 
kırarak yangına 
müdahale ede
bilmek için içeri 
girdi. Dumanların 
mutfaktan geldiğini 
gören itfaiyeciler 
içeri girdiklerinde 
dumanların 
ateşte bırakılan 
ve yanmaktan 
kararan tencereden 
çıktığını görerek

müdahale ettiler. 
Dikkatsizlik sonucu 
az daha bir 
yangının çık
masının kaçınılmaz 
olduğunu söyleyen

ilgiler, yemek 
pişiren kadınların 
ocakta yemek 
bırakıp evden 
çıkmamalarını 
İstediler.



Bursa’da Erguvan Bayramı kutlanıyor
Bursa’da 1400'lü yıllar
da kutlanan, bereketin 
ve kardeşliğin simgesi 
olarak kabul edilen 
463. Erguvan Bayramı, 
Emirsultan Meydanı'n 
da gerçekleştirilen 
törenle başladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 
Recai Ekmekçi, 
toplum olarak sevgi ve 
hoşgörü içinde ola
bilmek amacıyla 
Erguvan Bayramı gibi 
geçmişin manevi 
güzelliklerinin yaşatıl
ması gerektiğini söyle
di. Ekmekçi, Erguvan 
Bayramı'm baharın 
gelişiyle birlikte açan 
erguvan ağacının 
çiçekleri altında ve 
Emir Sultan'ın yanı 
başında kutladıklarını 
söyledi. Kentin yeraltı 
ve yerüstünü inşa 
ederken, kültür 
altyapısının da sağlam 
temeller üzerine otur
tulması için çalıştık
larını belirten Ekmekçi, 
bunu yaparken tarihi 
ve kültürel zenginlik
lerle dolu Türkiye'nin 
dini, ahlaki, edebi ve 
medeni değerlerini 

gelecek nesillere 
tanıtmayı hedefledik
lerini söyledi.
Günümüzde sevgi ve 
hoşgörünün insanlar
dan hızla uzaklaştığına 
dikkati çeken Ekmekçi, 
"Bunu engellemenin 
en etkili yollarından 
biri de geçmişin 
güzelliklerine sıkı 
sıkıya sarılmaktır. 
Dostlukların pekiştiği, 
sevgilerin alınıp ver
ildiği bu güzelliklerden 
biri de Erguvan 
Bayramı'dır. Özünde 
yaşama ve yaşatma 
olan Erguvan'ı biz de 
günümüzde yaşatmak 
istiyoruz." diye 
konuştu. Ekmekçi, 
Emirsultan'daki tepede 
Erguvan Ağacı'nın 
etrafında toplanan ve 
hoşgörüyü, sevgiyi 
paylaşan insanların 
bugün de aynı 
geleneği yaşatması 
için 27 Nisan Cuma 
günü ile 30 Nisan 
Pazartesi günü 
arasında 4 günlük bir 
Erguvan Bayramı 
programı organize 
edildiğini kaydetti. 
Konuşmasına Bursa'yı

ve erguvanı anlatan bir 
şiirle başlayan Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Kesin ise, nisan 
sonu mayıs başında 
açan erguvan çiçek
lerinin, halkın munis
liğini temsil ettiğini, 
Erguvan Bayramı'nın 
da halkla devleti bir 
araya getiren önemli 
bir toplanma vesilesi 
olduğunu söyledi. 
Büyükşehir Belediyesi 
Yerel Gündem 21 
Genel Sekreteri Tahsin 
Bulut da, kentlerin 
yalnızca yollardan, 

binalardan oluş
madığını, tarihi birer 
arka planının 
olduğunu hatırlattı. 
Erguvanın da 
Bursa'nın tarihi yapısı 
nın en önemli temel 
taşlarından biri oldu 
ğunu ifade eden Bulut, 
bu yıl 4 gün sürecek 
Erguvan Bayramı'na 
gelecek yıl çevre iller
den de halkın 
katılımını sağlamayı 
planladıklarını söyledi. 
Yıldırım Kaymakamı 
Ayhan Bayhan, 
Büyükşehir Belediyesi

Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak, 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri Yalın 
ile çok sayıda vatan
daşın katıldığı tören, 
protokol üyelerinin 
erguvan ağacı dikmesi 
ve Emirsultan 
Hazretleri'nin türbesini 
ziyaretiyle devam etti. 
Erguvan Bayramı 
çerçevesinde 28 Nisan 
Cumartesi günü 
Hünkar Köşkü'nde 
"Eski Bursa 
Fotoğrafları 
Sergisi", müzik 

dinletisi 
gerçekleştirilecek. 
Aynı günün 
akşamında ise 
Kültürpark Açık 
Hava Tiyatrosu'nda 
"Erguvan'ın Çağrısı" 
konulu Halk Dansları 
Şöleni düzenlenirken, 
etkinlikler çerçeve 
sinde öğrencilere 
yönelik gezi ile 
Şehir Tiyatrosu 
tarafından yapılacak 
'Gönüllerden dillere 
Emir Sultan 
Hazretleri' 
dinletisi yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
.__ ■■

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

34 YILLIK 
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 63 Fax: (0.224) 513 35 95
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Büyükşehir Toplu Konuta start verdi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
kentteki konut 
açığını kapatmak ve 
sosyal konut 
projelerine katkıda 
bulunmak için 
Başbakanlık Toplu 
Konut Idaresi(TOKİ) 
Başkanlığı ile 
ortaklaşa planladığı 
Hamitler Toplu 
Konut Projesi’nin 
başvuruları başladı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, TOKİ işbirliği 
ile gerçekleştirilen 
projelerin Bursa’nın 
plansız yapılaşmasın
dan dolayı kurbanı 
olduğu çarpık 
yapılaşmayı önleye
ceğini söyledi. 
Şahin, 195 dönümlük 
arazi üzerine 
yapılacak 948 konut
tan 432’sinin alt 

gelir seviyesine 
yönelik olduğunu 
belirten Şahin, 
“TOKİ işbirliği ile 
gerçekleştirilen 
projelerle alt gelir 
seviyesindeki 
hemşehrilerimizde 
hak ettikleri yaşam 
standartlarında 
mekanlarda 
oturabilecek. Sosyal 
konutlarla ev sahibi 
olamayan vatan
daşlarımıza kira öder 
gibi taksitle sıcak 
bir yuva imkanı 
sağlayacağız" dedi. 
Şahin, alt gelir 
grubuna hitap 
eden sosyal konut 
başvurularının 
11 Mayıs Cuma 
gününe kadar 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Acemler’deki 
Hizmet Binası B

Blok’ta Emlak ve 
İstimlak Daire 
Başkanlığı’na, 
bunların dışındaki 
516 konutun müra
caatlarının ise Ziraat 
Bankası Fevzi Çak
mak Şubesi’ne yapıla
cağını bildirdi. 
Toplu Konut Projesi 
Bursa’ya yakışacak 
Hamitler’de 
yapılacak konutların 
yalnızca dört 
tarafı kapalı bir 
mekândan 
oluşmayacağının da 
altını çizen Başkan 
Şahin, rekreasyon 
alanlarıyla 
güzelleştirilecek olan 
konut bölgesinde, 
spor tesisleri, 
güvenlik binası, 
2 ilköğretim okulu 
ve bir lise ile cami, 
alışveriş merkezi 
gibi sosyal donatı

alanlarının da yer 
aldığını vurguladı. 
Bursa’nın kentsel 
dönüşüm projeleri 
ile çağdaş ve modern 
kent görünümünü 
kazanacağını ifade 
eden Başkan Şahin, 
oluşan yeni cazibe 
merkezleriyle, halkın 

içinde yaşamaktan 
mutluluk duyacakları 
bir kente sahip 
olacaklarını belirtti.
5 farklı proje 
Hamitler’de, 4, 6, 8, 
12 ve 15 katlı olmak 
üzere 5 farklı şekilde 
projelendirilen 
konutlarda 2+1, 3+1 

ve 4+1 seçenekleri 
yer alıyor. 82 
metrekare ile 193 
metrekare arasında 
farklı büyüklüklerde 
yapılacak olan 
konutların fiyatları 
ise 67 bin YTL ile 180 
bin YTL arasında 
değişiyor.

MEB’den 
piyasalara 
mesaj

Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz, 
Cumhurbaşkanı seçi
mi ile olası bir erken 
seçim sürecinin 
ekonomiye etkilerini 
değerlendirdi.
Yılmaz, "Ortaya çıkan 
durumlar ekonomik 

dengeleri bozar ve 
enflasyon hedefinde 
sapma olursa, biz de 
gereken tedbirleri 
alırız" dedi.
Durmuş Yılmaz 
Ankara’da gazeteci
lerin soruları üzerine, 
seçim sürecinde olası 
senaryolara karşı 

önlemleri düşündük
lerini söyledi.
Yılmaz, erken seçim 
olasılığı ile ilgili 
olarak da "erken ya 
da geç seçimler para 
politikamıza olumsuz 
etki ederse tedbirler
imizi alırız" diye 
konuştu.

Şu anda gelişmelerin 
ne yönde gideceğini 
bilmediklerini 
belirten Yılmaz, "İlla 
olumsuz bir şekilde 
seyredecek diye bir 
şey yok" dedi. 
Döviz fiyatlarını da 
değerlendiren 
Durmuş Yılmaz, dal

galı kurun devam 
edeceğini yineleyerek 
"Bu konuda kimse 
tereddüt etmesin" 
dedi.Durmuş Yılmaz, 
2007 yıl sonu enflas 
yon beklentisini de 
yüzde 4,5 ile yüzde 
7,1 aralığı olarak 
açıkladı.

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000 - 7804
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 3.0 Ghz. 
80 GB-7200 Rpm 
512DDR2
PAYLAŞIMLI 
256MB 0/B PCI exp. 
DVD-CDRVV COMBO 
3,5’’ FLOOPY DRIVER F/M 
CASPER MM KLAVYE, OPTİK MAUSE 
HOPERLÖR 
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Wlndows
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

BİLGİSAYAR

CASPER CAT 3400 - 7F85
ÖZELLİKLER

INTEL PENTIUM 4 650 3,4 Ghz.
160 GB 7200 SATA
512DDR2
128/256 MB GEFORCE 7100 PCI 
exp. TURBO CACHE
DVD-RVVDUAL
Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE
HOPARLÖR
10/100 ETHERNET
Orjinal Microsoft Windows
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

SÜPER PAKET

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

ÜCRETSİZ MODEM VE AkIA 
ADSL BAĞLANTISI + ALANA

N0W0X BİLGİSAYAR
Gazhana Cad. No:14 Gemlik / BCIRSfl 

Tel: 0.224 512 25 63 - www.gamllknowox.com

http://www.gamllknowox.com
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İstanbul Çağlayan’da 
Cumhuriyet için toplanılacak

İstanbul hafta sonu 
ve hafta başında 
çeşitli mitinglere ve 
gösterilere ev 
sahipliği yapacak, 
ilk miting küresel 
eylem grubundan 
Akdeniz Çevre 
Platformu, Aliaoni 
Kampanyası, Amargi, 
Barışa Pedal, 
Barışarock, Batı 
Akdeniz Çevre 
Platformu, Batı 
Karadeniz Çevre 
Platformu, 
Beşçeşmeler Kültür 
Sanat Derneği, 
BUĞDAY, Çevre İçin 
Hekimler Derneği, 
Çiftçi Sendikaları 
Konfederasyonu, 
DİSK, Doğa Koruma 
Topluluğu, Dünya 
Yalnız Bizim Değil 
Platformu, 
Greenpeace, Helsinki 
Yurttaşlar Derneği, 
KAOS GL, Nükleer 
Karşıtı Platform, 
Siyanürlü Altına 
Karşı BergamalIlar, 
Tunceli Dernekleri

i

BAY MUSTÂFA ÖZALP EFLAK'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 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

Balıkpazarı Eski sahil Mektep Sokak No:2 D1,A 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

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

Federasyonu, Türkiye 
Çevre Platformu ve 
Yeşiller'in de 
aralarında bulunduğu 
Küresel Eylem Grubu 
üyesi sivil toplum 
örgütleri, Kadıköy 
İskele Meydam'nda 
saat 12.00'de bir 
araya gelecek. 
Küresel ısınmanın

neden olduğu iklim 
değişikliğinin tüm 
dünyayla birlikte 
Türkiye'yi de tehdit 
ettiğine dikkat 
çekilecek miting, 
“Türkiye Kyoto'yu 
İmzala” ana 
sloganıyla düzen
lenecek. Küresel 
Eylem Grubu, 

£

s

İ &

enerjinin akıllıca 
ve verimli kullanıl
masıyla birlikte 
bugün teknolojik 
olarak kendini kanıt
lamış olan rüzgar, 
güneş, su, jeotermal 
ve biyokütle gibi 
yenilenebilir enerjiler
le yeni bir enerji 
sitemi inşa etmenin 
mümkün olduğunu 
belirterek, AKP 
hükümetinin mevcut 
enerji sistemlerini 
sürdürmeye yönelik 
politikalarından 
vazgeçmesi ve 
Türkiye'nin de Kyoto 
Protokolü'ne imza 
atmaya çağıracak. 
Tandoğan'dan sonra 
Çağlayan'da 
Cumhuriyet için 
toplanılacak 
Ankara Tandoğan'da 
düzenlenen mitingin 
benzeri olan ve 
AKP'nin Cumhur 
başkanı adayı olarak, 
Abdullah Gül'ün 
belirlenmesiyle 
birlikte, Çankaya'da 
Cumhuriyetin temel 
değerleriyle çatışma 
halinde olan bir 
anlayışın oluşacağı 
gerekçesiyle 29 
Nisan Pazar günü 
İstanbul'da Çağla 
yan'da miting 
yapılacak.
“Cumhuriyet İçin 
Birleşin, Yarın 
Çok Geç Olabilir” 
ana sloganıyla 
Çağlayan'da 13.00'te 
yapılacak miting, 
Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği, 
Ulusal Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği, 
Bizim Ülke Derneği, 
İstanbul Kadın 
Kuruluşları Birliği, 
Cumhuriyet Kadınları 
Derneği, Atatürkçü 
Düşünce Derneği, 
İstanbul Barosu 
Kadın Hakları 
Komisyonu, 
Çağdaş Eğitim 
Vakfı tarafından 
organize ediliyor.

Gelir İdaresi’nden 
işadamlarına uyarı

Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanı 
Osman Arıoğlu, 
Türkiye'deki yeni 
dönemde iş 
dünyasının bazı 
alışkanlıklardan 
hızla kurtulması 
gerektiğini söyledi 
Grand Otel'de düzen
lenen ve 29 ilin Gelir 
İdaresi Başkanı ve 
Vergi Dairesi 
Başkanlarının 
katıldığı "2007 Mali 
Yılı Hedeflerinin 
Belirlenmesi" konulu 
toplantıda konuşan 
Gelir İdaresi Başkanı 
Osman Arıoğlu, 
Türkiye'nin son 
dönemde çok önemli 
yapısal değişimleri 
gerçekleştirdiğini 
belirtti. Arıoğlu, 2006 
yılında çok önemli 
vergi indirimleri 
yapıldığını, bütçe 
vergi geliri hedefinin 
de üstün perfor
mansla gerçek
leştiğini kaydederek, 
"2007 yılı bütçesini 
hazırlarken bir çok 
konuda eleştiriler 
aldık. Ama 3 
aylık gerçekleşmeler 
itibariyle Türkiye'nin 
2007 yılı bütçe hedef 
lerini, özellikle ver
gisel hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi 
noktasında önemli 
bir risk görülmemek
tedir" dedi.

Dünyada idamlar azaldı
Uluslararası Af 
Örgütü, 2006'da 
idam cezalarının 
büyük ölçüde 
azaldığını bildirdi. 
Merkezi Londra'da 
bulunan örgüt, 
2006'da bin 591 
kişinin idam edildiği
ni, bu rakamın 
2005'te 2 bin 148 
olduğunu bildirdi. 
Uluslararası Af 
Örgütü raporunu, 
idam cezasının 
kaldırılması için 
dünya çapında bir 
kampanya başlatan 
İtalya'nın başkenti 
Roma'da açıkladı. 
Dünyadaki idamların 
büyük çoğunluğu
nun Çin'de 
gerçekleştiği 
belirtiliyor.
Çin'de geçen 
sene bin 51 idam 
gerçekleşti.

Türkiye'de enflasyo 
nun tek haneli 
rakamlara düştüğü 
nü ve vergi oran
larının önemli oranda 
indirildiğini ifade 
eden Arıoğlu, 
şunları söyledi: 
"İş dünyasının eski 
bazı alışkanlıklardan 
hızla kurtulması 
lazım. Eskiden 'Vergi 
oranı ne olursa olsun 
ben gönlümden 
kopan vergiyi verir
im' anlayışı artık 
sona erdi. Ancak 
hala bu şekilde 
hareket eden 
işadamları olduğunu 
üzülerek görüyoruz. 
Bunları inceleme ele
manlarımız yakalayıp 
karşımıza geldik
lerinde, 'biz artık 
anladık, ama biraz 
pahalı anladık' diyor
lar. Bakanımızın 
dediği gibi 'Biz radarı 
koyduk' diyoruz. 
2004 yılına ilişkin 
yaklaşık 3 milyar 
YTL kayıt dişiliği 
tespit ettik. 2005 ve 
2006 yılı 
sonuçlarını da 
inceliyoruz. Artık, 
2007 yılını 3 aylık 
dönemler içerisinde 
alacağız. Bir 
kez daha buradan 
'radarı koyduk' 
diye tüm iş 
dünyamıza duyur
muş olalım."

Uluslararası Af 
Örgütü gerçekte 
bu oranın 8 bine 
yakın olduğunu 
bildirdi. Çin'i 177 
idamla Iran takip 
ediyor. 2006'da 
Pakistan'da 82, Irak 
ve Sudan'da 65'er, 
ABD'de de 53 i 
dam gerçekleşti. 
Örgüt, herşeye 
rağmen dünyada 
idam cezasının 
kaldırılmasına 
yönelik bir temayül 
olduğunu 
bildirdi. Asya ve 
Ortadoğu'nun 
bu temayülün dışın
da olduğunu bildiren 
örgüt, Amerika 
kıtasında sadece 
ABD'nin Avrupa'da 
ise sadece Beyaz 
Rusya'nın idam 
cezalarını infaz 
ettiğini bildirdi.
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7 YAŞ

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

Turizm geliri ilk 
çeyrekte yüzde 8 arttı

Turizm gelirleri yılın 
ilk çeyreğinde, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 8 oranında 
artarak 2 milyar 162 
milyon dolara çıktı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, yılın ilk 
çeyreğine (birinci 
dönem) ilişkin tur
izm gelirleri 
sonuçlarını açık
ladı. İlk çeyrekte 
turizm geliri; geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8 
oranında artarak 2 
milyar 162 milyon 
573 bin 477 dolar 
oldu. Bu rakamın 1 
milyar 501 milyon 
33 bin 30 doları 
yabancı ziyaretçil
erden. 661 milyon 
540 bin 447 doları 
ise yurt dışında 
ikamet eden vatan
daş ziyaretçi
lerinden elde edildi.

paket tur harca
malarından oluştu 
YABANCILAR 
DAHA AZ HARCADI 
İlk üç ayda en yük
sek turizm geliri 
810 milyon 785J}iri 
dolar ile mart ayiiT- 
da gerçekleştkJdF "

dolar, şubat âyinde - 
ise 624 milyon 345 
bin dolar gelir elde 
edildi. Ocak-Mart _ 
döneminde kişi ’ 
başı ortalama harj. 
cama yabancılarda 
588 dolar, vatan
daşlarda ise 1034 
dolar oldu.
İlk üç ayda toplam 
çıkış yapan 
ziyaretçi sayısı 3 
milyon 192 bin 307 
olarak gerçekleşti. 
Bu sayının 2 milyon 
552 bin 373'ü 
yabancı ziyaretçi, 
639 bin 934'ü ise

Geçen yılın aynı 
döneminde ise 2 
milyar dolar turizm 
geliri sağlanmıştı. 
^Ziyaretçiler seya
hatlerini kişisel 
olarak veya paket 
tur ile gerçekleştir
di. Turizm gelirinin 
2 milyar 31 milyon 
doları kişisel, 130 
milyon doları ise

yurt dışında ikamet 
eden vatandaşlar
dan oluştu. İlk çey 
rekte en fazla ziya 
retçi 1 milyon 221 
bin 195 kişi ile mart 
ayında gerçekleşti. 
Ocak ayında 1 
milyon 48 bin 926, 
şubat ayında ise 
922 bin 186 kişi 
ülkeyi ziyaret etti.

■MU
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÜCRETSİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kürbanlan azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY El
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ELEMAN ABANIYOR ELEMAN ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahalles'inde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

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

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

ı.com

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

KİRALIK ARAÇ

GâNÜİK veya AYLIK 
ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİÖZDEMİR İM ÖZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.539491 89 60

%25c4%25b1.com
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Kurumlar Halı Saha
Turnuvasının kuraları çekildi BU YÜKÜ KİM KALDIRACAK

Sayın Faruk Güzel desteğini 
Gemlikspor’dan çekince kulüp mağdur oldu.

Bu yükü kim kaldıracak?
Yeniden Genel Kurula mı gitmek lazım?
Ne ümitlerle sezona başlamıştık Sayın 

Mehmet Turgut kulüp başkanlığını Faruk 
Güzel’e bırakmıştı.

Maalesef bütün yük Faruk Güzel’in sırtında 
kaldı.

Duyumuma göre Mehmet Turgut kulübe 
yardımcı olacağını söylemişti.

Bu güne kadar olduğunu zannetmiyorum 
bu pirincin taşını kim ayıklayacak.
Gemlik’lilere yazık değil mi biraz da yüzümüz 
gülsün.

Beşiktaş-Fenerbahçe 
derbisi 5 Mayıs’ta

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi 
Komutanlığınca 
TSK personeli 
ile diğer kamu 
kurum ve kuruluş 
personelinin 
dayanışmalarının 
artırılması ve 
kaynaşmaları için 
"19 Mayıs Garnizon 
Komutanlığı 
Futbol Turnuvası" 
düzenlendi. 
Gemlik İlçe 
Spor Müdürlüğü 
koordineli yapılacak 
olan Hah Saha 
Futbol turnuvası 
1 Mayıs-18 
Mayıs 2007 tarihleri 
arasında Olimpik 
Halı Saha'da oyna 
nacak. Altı takımın 
katıldığı turnuvada 
maçlar hafta arası 
17.00-18.00 ile 
18.00-19.00 saatleri 
arasında iki maç 
olarak oynanacak.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜG
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
MUTLULUK
MAVİ GÖZLÜ DEV
NİNJA KAPLUMBAĞALARI
TUTKU SİNEMASI

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 
Seanslar
11.30 - 14.oo- 16.30-20.30
14.00- 16.30-20.30
12.00
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)

OTOSTOPÇU SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan'ın 
makamında 
dün çekilen 
kurada takımlar 
birinci grupta 
Garnizon, Jandarma 
ve Emniyet olarak 
belirlenirken ikinci 
grupta ise 
Kaymakamlık,

11 Eylül ve Gümrük 
takımları yer aldı.
2 Mayıs 2007 
Çarşamba günü 
başlayacak olan 
turnuvanın açılış 
maçı Garnizon 
ile Jandarma 
arasında oynanacak. 
Turnuvanın 
ikinci maçı ise

Kaymakamlık 
ile Gümrük 
arasında 
oynanacak. 
19 Mayıs Garnizon 
Komutanlığı 
Futbol Turnuvası'nın 
kupaları ise 
statta yapılacak 
19 Mayıs törenlerinde 
verilecek.

Turkcell Süper 
Lig'de 31. hafta 
maçlarının 
programı 
açıklandı.
Futbol 
Federasyonu’ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Beşiktaş ile 
Fenerbahçe takım
ları arasında, zirve 
yarışını yakından 
ilgilendiren derbi 
maç 5 Mayıs 
Cumartesi günü 
BJK İnönü 
Stadı'nda 
saat 21.00'de 
oynanacak.
Ligde 31. haftanın 
programı şöyle: 
4 Mayıs Cuma: 
20.00 Trabzonspor- 
Sivasspor (Hüseyin 
Avni Aker)
5 Mayıs Cumartesi: 
17.00 Vestel 
Manisaspor-

3. liğde hakemler belli oldu
Türkiye 3. Futbol 
Ligi'nde haftanın 
maçlarını yönetecek 
hakemler belli oldu. 
Türkiye Futbol Fede 
rasyonu (TFF) Mer 
kez Hakem Kurulu 
(MHK) tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, 3. Lig'de haf
tanın maçlarında 
görev alacak hakem
ler şöyle:
"28 NisanCumartesi: 
1. Grup: 
Ceyhanspor 
Diyarbakır 
Büyükşehir 
Belediyesi 
DİSKİSpor: 
Muhammet Keleş 
2. Grup:
Ankara Demirspor - 
Gazi Belediyespor: 
Ali Şirin___________  

Kayserispor 
(Manisa 19 Mayıs) 
17.00 
Gaziantepspor- 
Ankaraspor 
(Kamil Ocak) 
17.00 Ankaragücü- 
Sakaryaspor 
(Ankara 19 Mayıs) 
17.00 Konyaspor- 
Gençlerbirliği 
(Konya Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk) 
17.00 Denizlispor- 
Bursaspor (Denizli 
Atatürk) 
17.00 Kayseri 
Erciyesspor-Çaykur 
Rizespor (Kayseri 
Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk) 
21.00 Beşiktaş- 
Fenerbahçe (BJK 
İnönü) 
6 Mayıs Pazar: 
19.00 Galatasaray- 
Antalyaspor (Ali 
Sami Yen)

29 Nisan Pazar:
1. Grup:
Mersin Büyükşehir 
Belediyespor - 
Adanaspor A.Ş.: 
Feridun Aktuğ 
Çıkrıkçı 
Kayapınar 
Belediyespor - 
Nusaybin Demirspor: 
Ercan Arı
Belediye Vanspor - 
Batman Petrolspor: 
Recep Duru
Yeni Ereğlispor - 
Karamanspor: 
Erol Malkoç
Batman Belediyespor 
- Osmaniyespor: 
Mustafa Öğret- 
menoğlu
Aksarayspor - 
Antakyaspor:
Emre Malok
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"iirkler spora ne kadar zaman ayınyor? Bilgisayarın göze fazla zararı yok
Sağlık Bakanlığı, 

ı vatandaşların spora 
ne kadar zaman

. ayırdıklarını öğren
mek için “Fiziksel 
Olarak Aktif 
misiniz?” anketi 
hazırladı.
Sağlık Bakanlığı 
internet üzerinden 
vatandaşların 
fiziksel olarak ne 
kadar aktif olduk
larını belirlemeye 
hazırlanıyor. 
“Vatandaşların 
belleğine hareketli 
yaşamı kazımak 
için” kolları sıvayan 
Bakanlık, hazırladığı 
anket formunun 
sonuçları üzerinden 
oluşturulacak rapor 
ile vatandaşlara 
hareketli yaşamı 
sevdirmeyi 
umut ediyor. 
Bakanlığın anket 
formunda yer 
verdiği sorular şöyle: 
L“-Doğum tarihiniz, 
cinsiyetiniz, medeni 
durumunuz, 
çocuğunuz var mı- 
varsa kaç tane, 
boyunuz, kilonuz, 
eğitim durumunuz 
nedir?,
-Fiziksel aktivite yap

manın sağlığınız için 
yararlı olduğuna 
inanıyor musunuz?, 
-Yaşıtlarınızla 
karşılaştırıldığınızda 
(az aktifim-eşit dere
cede aktifim-daha 
aktifim),

-Fiziksel aktivitelere 
karşı genel tutu
munuz nasıldır?, 
(sevmem-severim- 
çok severim)
-Düzenli fiziksel 

aktivite yapıyor 
musunuz, yapıyor
sanız ne sıklıkla?, 
BAHÇE İŞLERİYLE 
UĞRAŞMAK DA 
FİZİKSEL 
AKTİVİTEDİR
-Aşağıdaki fiziksel 

aktivitelerden düzenli 
olarak yaptıklarınızı 
işaretleyiniz (örnek: 
koşmak, dans etmek, 
bahçe işleriyle uğraş
mak, ev içinde 
bedensel hareket 
yapmak)
-Bir günde ‘televizy

on izleme, bilgisayar 
başında vakit 
geçirme, kahve
hanede zaman 
geçirme, ev 
gezmesinde veya 
misafir ağırlayarak 

zaman geçirme' 
gibi durumlara 
ayırdığınız zaman 
ne kadardır?, 
-Günde kaç 

saat uyuyorsunuz?, 
-Düzenli fiziksel 

aktivite 
yapmıyorsanız 
bunun nedeni nedir?, 
-Çalışıyorsanız 

mesleğiniz ne 
kadar aktif?” 
Öte yandan, 
Sağlık Bakanlığı 
ve İçişleri 
Bakanlığı'nın 
hareketli yaşamı 
teşvik eden 
belediyelere ödül 
vereceği de 
öğrenildi. Ödül verile
cek belediyelerin, 
vatandaşın spor 
yapabilmesi için 
yürüyüş ve koşu 
alanı, spor kompleksi 
gibi yerler hazırla
ması gerektiği 
belirtildi.

Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Şahap 
Kükner, bilgisayar 
ışınlarının göze 
sanıldığı kadar 
fazla zararının 
olmadığını bildirdi. 
Prof. Dr. Kükner, 
bilgisayar ekranının 
görme bozukluğu 
yaptığına dair bir 
bulgunun var 
olmadığını kaydetti. 
Belli yaştan sonra 
bazı insanlarda 
"göz kuruluğu" 

görüldüğünü belirten 
Prof. Dr. Kükner, 
bu rahatsızlığı 
bulunanların 
bilgisayar ekranından 
daha fazla 
etkileneceklerini 
vurguladı. 
Ekran başında göz 
kırpma sıklığının

Türkiye’nin akciğer kanseri haritası çiziliyor 
Türk Toraks Derneği, 'en öldürücü kanser tipi' olarak kabul edilen 
akciğer kanserine yakalanan hastaları belirlemek amacıyla Türkiye'de 
ilk kez 'akciğer kanseri haritası' hazırlıyor. Pilot olarak seçilen 9 ilde 
toplam 100 araştırmacı tanısı konulan tüm akciğer kanseri hastalarıy
la ilgili veriler topluyor. Türk Toraks Derneği'nin düzenlediği 10. 
Uluslararası Bilim Kongresi bügün Antalya Kemer'deki Sungate Port 
Royal Otel'de başladı. Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp 
Sabri Uçan, Kongre Başkanı Prof Dr. Numan Ekim, Türk Toraks 
Derneği Okul Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Çalışma Grubu Başkan 
lan ortak basın toplantısı düzenleyerek kongreye ilişkin bilgiler verdi 
ler. 37'si yabancı olmak üzere toplam 220 konuşmacının yer aldığı 
kongreye 140'ı yuttdışından olmak üzere bin 800 hekim katılıyor. 
Kongrede zatürree, verem, kronik akciğer hastalıkları, uyku sorunları 
ve sigarayla mücadele başta olmak üzere bir çok hastalıkla ilgili 157 
oturum, panel ve sunum yapılacak.

daha azalması 
sebebiyle göz 
kuruluğu olanlarda 
şikayetlerin arta
cağını belirten 
Prof. Dr. Kükner, 
beslenme alışkanlık
larının göz sağlığını 
etkilediğini ifade etti. 
Yüksek kolesterollü 
beslenmenin göz 
için zararlı olduğuna 
dikkati çeken Prof. 
Dr. Kükner, hayvan 
iç yağları, sigara ve 

alkolün göz 
rahatsızlıklarına 
sebep olduğunu, 
yemeklerde 
zeytinyağına ağırlık 
verilmesi gerektiğini 
kaydetti.
Prof. Dr. Kükner, 
sigaranın da halk 
arasında "sarı nokta" 
olarak bilinen "maku- 
la dejenerasyonu 
hastalığı" riskini 
arttırdığını 
bildirdi.

VI

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. 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. 5131414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 51310 45 
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 28

Yalova (226)814 10 20
Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

|—

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 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 614 88 70
Totalgaz______________514 17 00

B
HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122 
Su işlet. 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 613 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 617 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

28 Nisan 2007 Cumartesi 
ONUR ECZANESİ 

29 Nisan 2007 Pazar 
SAĞLIK ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2735 

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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Halkın Yükseliş Partisi 
Gemlik’te iddialı çalışıyor

Mesleksiz kadınlar İpek 
Projesinle hayata bağlanacak

Gazetemizi ziyaret 
eden Genel 
Başkanlığını Yaşar 
Nuri Öztürk'ün 
yaptığı Halkın 
Yükseliş Partisi il 
ve ilçe yöneticileri 
Gemlik'te sürdürdük
leri çalışmaların 
iddialı olduğunu 
söylediler. 
HYP, Basın Halkla 
ilişkiler İl Başkan 
Yardımcısı Barış 
Boğazkeserli, 
Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Başkan

Yardımcısı Zeynep 
Yılmaz, Seçim 
işlerinden Sorumlu 
İl Başkan Yardımcısı 
Melek Tav ile 
birlikte gazetemizi 
ziyaret eden 
yeni İlçe Başkanı 
Fikriye Bayram, 
partinin Gemlik'te 
yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgiler 
verdiler.
Yalana, dolana, 
girmeden siyeset 
yapacaklarını 
söyleyen Barış

Boğazkeserli, 
yapılacak ilk 
genel seçimlerde 
Genel Başkan 
Yaşar Nuri Öztürk'le 
birlikte Halkın 
Yükseliş Partisi’nin 
atılım içinde 
olacağını söyledi. 
Gemlik'teyeni 
yapılaşmaya 
girdiklerini de 
belirten HYP’liler 
ilçede en başarılı 
parti olabilmek 
için çalıştıklarını 
ifade ettiler.

Bursa Valiliği ile İl 
Tarım Müdürlüğü'nün 
Mesleği Olmayan 
Mağ dur Kadınların 
Hayata Bağlanmala 
rina Yönelik 
Hazırladığı 'Yaşama 
Bağlayan İpek 
Projesi', İmzala nan 
Protokolle Start Aldı. 
Bursa Valiliği ile İl 
Tarım Müdürlüğü'nün 
mesleği olmayan 
mağdur kadınların 
hayata bağlanmaları
na yönelik hazırladığı 
'Yaşama Bağlayan 
İpek Projesi', imza
lanan protokolle start 
aldı. Projenin tanıtım 
toplantısı, İl Tarım 
Müdürlüğü yer- 
leşkesinde yer alan 
İpekböcekçiliği 
Araştırma Enstitüsü'n 
de yapıldı. Protokole 
Vali Yardımcısı Halis 
Arslan, İl Tarım 
Müdürü Hüseyin

Akaryakıt İstasyonunda 
çalışacak elemanlar aranıyor
Tel. 51 4 07 6 6
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

Yıldızer ve Kozabirlik 
Genel Müdürü Ayhan 
Karagözoğlu imza 
koydu. Toplantıya, 
proje kapsamında 
eğitim alacak mağdur 
10 kadın da katıldı. 
Toplantıda bir konuş
ma yapan Vali Yardım 
cısı Halis Arslan, 
'Yaşama Bağlayan 
İpek Projesi' kap
samında mesleği 
olmayan mağdur 10 
kadına '5 günü teorik 
40 günü uygulamalı' 
toplam 45 günlük 
eğitim verileceğini, 
eğitim faaliyeti sonu
cunda elde edilecek 
kozaların reel bedel 
karşılığında 
Kozabirlik Genel 
Müdürlüğü'nce peşin 
olarak satın alı
nacağını ve meslek 
sahibi olan kadınların 
hayata bağlılıklarının 
artacağını belirterek, 

"Bursa Valiliği 
Kadının Statüsü 
Birimi tarafından, 
yok olmaya yüz 
tutmuş ipekböcek 
çiliği konusunun 
canlandırılması ve 
sosyo-eko nomik 
hayata katkı sağlan
ması hedefiyle 
hazırlanan 'Yaşama 
Bağlayan İpek 
Projesi' kapsamında; 
mağdur, mesleği 
olmayan, işsiz 
10 kadına 5 gün 
teorik, 40 gün 
uygulamalı toplam 
45 gün eğitim 
verilecektir.
Tatbiki ve teorik 
bilgiler, hedef kitleye 
bilgi-beceri ve 
ekonomik katkı oluş
turarak, sosyal çevre 
ile etkileşim sonu
cunda kadınların 
hayata bağ lılıklarını 
geliştirecektir.” dedi.
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SINIFLAR
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LİSTELER
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PAZAR

Radar Cad. No: 170 YALOVA 
Tel : (0.226) 811 04 74 (PBX) 
Faks : (0.226) 811 43 71 
www.yucebilgili.com
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SINAV GÜNÜ
2007 YUDS BURS ORANLARI 
VUDS de dereceye girip okulumun kayıl yaptıran 

___ ilköğretim $ 6 ve7 sınıl öğrencilerinden

1 yo % 99 ogıtım bursu
2 yo % 70 ogıtım bursu
3 yo % 50 eğitim bursu
4 yo % 30 eğitim bursu
5 yo % .2O eğitim bursu

6 vo 20 arasına % 10 eğitim bursu
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KÖRFEZ AV
BALIKÇILIK MALZEMELERİ % 
TOPTAN & PERAKENDE
KARA AVCILIĞI MALZEMELERİ
VE TABANCA MERMİSİ 
(RUHSATLI) SATIŞLARIYLA
HİZMETİNİZE AÇILDI 
Riilent ir IS uman Dursun
Semerciler Yokuşu 19/A GEMLİK
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 48

İstanbul Çağlayan’daki mitinge 1,5 milyon kişinin üzerinde katılım oldu!

Milyonlar ‘Birleşin’ dedi

Haberi sayfa

Çağlayan ’da 
Cumhuriyet ve 
Laiklik için toplanan 
1,5 milyon kişi AKP 
hükümetini istifaya 
çağırdı. Mitingde 
yapılan konuşmalar
da erken seçim ve 
muhalefetin de bir- 
leşerek seçimlere 
girmesi istendi. 
Dış basın mitingi 
flaş haber olarak 
verirken, miting 
olaysız bir şekilde 
sona erdi.

ienelkunrıav'tlan Laiklik uyarısı Genelkurmay Başkanlığı, son günlerde, cumhurbaş 
kanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorunun, laik
liğin tartışılması konusuna odaklandığını belirterek, 
bu durumun endişe ile izlendiğini bildirdi. 5’de

MICIR ÇEŞİTLERİ
miu ıııynm ı numara - 2 numara . 5 numara 
TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. KIRMA KUM DUVAR TAŞI
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı -«< DOLGU MALZEMESİ
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA

“TESİSİMİZ © SAAT AÇIKTIR

http://www.yucebilgili.com
geinlikkorfczgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkam'm 

seçmek üzere toplanan parlamentoda 
yaşananlar..

Bu ülke Cumhuriyet tarihinde hiç böyle 
bir acz içinde olmadı..

Cumhuriyeti kuranların kemikleri, 
Cumhuriyet'e sahip çıkanların da yürekli 
sızlıyor.

Neydi o....
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

Başkanlık koltuğunu işgal eden zatın 
görüntüsü..

Site toplantılarında bile böyle bir yöne
tim biçimi sergilenmemiştir.

Geçen günler ülkeyi ciddi bir değişimin 
içine çekiyor..

Ne var ki bu değişim yenilikten yana 
değil...

Geriye dönük...
Değişim ve gericilik..
Çelişki ama bir gerçek...
Ulusun duyarlı insanları gelişmelerden 

rahatsız..
Bu rahatsızlıklarını da Recep Tayyip'e 

rağmen, Bülent Arınç'a rağmen 14 
Nisan'da Ankara'da, dün de İstanbul'da 
dile getirdiler..

Çoban ateşleri yanıyor...
Yanmaya da devam edecek..
Taaaaki...
Soytarılar bir gün ceketlerini dahi ala

madan gidinceye kadar..
Bu cumhuriyet sokakta mı bulundu...

Çanakkale'de... Sakarya'da .. İnönü'de 
kazanıldı...

Yedi düvelin kesinleşmiş hükümleri 
yırtılıp atılarak bağımsızlık elde edildi..

Şimdi üç beş çapulcu tüm değerleri 
yok edecek ha....

Yok öyle yağma...
Olamadığını Türkiye Cumhuriyeti'nin 

yüreği yurt sevgisiyle dolu insanları gös
terdiler..

Önceki günde Türk Silahlı Kuvvetleri 
muhtıra niteliğindeki ilk uyarısını yaptı..

........ "Son günlerde, Cumhurbaşkan 
lığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun, laik
liğin tartışılması konusuna odaklanmış 
durumdadır. Bu durum, Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından endişe ile izlenmek
tedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı 
Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laik
liğin kesin savunucusudur. Ayrıca, Türk 
Silahlı Kuvvetleri yapılmakta olan tartış
maların ve olumsuz yöndeki yorumların 
kesin olarak karşısındadır, gerektiğinde 
tavrını ve davranışlarını açık ve net bir 
şekilde ortaya koyacaktır. Bundan kims
enin şüphesinin olmaması gerekir."

Anlamıyorlar mı?
Anlayıncaya kadar...
Üniversiteler...
Halk...
Ordu...
Elelele...
Gönül gönüle... 
Omuz omuza...
Ülkeyi karanlıklara sürüklemek isteyen

lere dur diye
Fngel oluyor..
Uyarıyor... 
inşallah akıllanırlar.. 
Ne demişti Ziya Paşa; 
"Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, 

tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir."
Türkçesini açıklamaya gerek var mı?

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Lale Kemal İlköğretim Okulu mucitleri Fen Bilimleri Yarışması’na katıldı
v

ZMİn yaramdan çili kremi yaılılar
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
MEB ile TÜBİTAK 
arasında yapılan 
protokol gereğince 
İlköğretim Okulları 
arasında yapılan 
Türkiye Fen Bilimleri 
Proje Yarışması 
Marmara Bölge 
Elemelerine 
Gemlik'ten Lale 
Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri katıldı. 
Mart ayında birinci 
tur elemeleri 
yapılan Fen Bilimleri 
Proje Yarışmasına 
Gemlik'ten 
"Zeytin 
Yapraklarından 
Cilt Kremi" elde 
edilmesi Projesi 
ile katılan Fatma 
Turan ve Asiye 
Bilge isimli küçük 
mucitler Öğretmenleri 
Nilhan Köse 
rehberliğinde 
yaptıkları çalışmaları 
yarışmanın organize 
edildiği Bursa'da 
3 gün boyunca 
sergilediler.
İlçemizin geçim 
kaynağı olan zeytinin 
yapraklarının da 
değerlendirilmesi ve 
İlçe ekonomisine 
katkı sağlanması 
amacıyla hazırladık
ları projede 
öğrenciler zeytin

yaprağını çeşitli 
aşamalardan 
geçirerek krem 
haline dönüştürdüler. 
Zeytin ağacının 
odunundan 
çekirdeğine kadar 
her bölümünün 
kullanıldığını ancak 
yapraklarının 
değerlendirilmediğini 
belirten öğrenciler 
"Umarız bu çalış
mamız ile Gemlik 
zeytin esnafının ilgisi
ni bu alana çekeriz 
ve yeni bir üretim 
kaynağı yaratmış 
oluruz." dediler.
Sergi hakkında 
görüşlerini belirten 
Okul Müdürü

Hayrettin Minare ise 
"Öğrencilerimiz ile 
gurur duyduk.
Bu çalışmalar okulu
muzda yaşanan 
eğitim atılanlarının 
sonucudur.
Sosyal, Kültürel ve 
sportif alanda ki 
başarılarımıza Fen 
Bilimlerini de dahil 
ettik. Bundan 
sonraki hedefimiz 
Okulumuzun adını 
Türkiye çapında 
büyük başarılara 
yazdırmasıdır.
Çalıştığımız 
öğretmen kadromuza 
güveniyor ve onlarla 
büyük başarılar 
kazanacağımıza

inanıyorum. 
Küçük bir farkla 
kaçırdığımız Ankara 
'da ki yarışmaya 
önümüzdeki yıl 
mutlaka gideceğiz." 
dedi.
Marmara 
Bölgesindeki 9 İlden 
gelen ve büyük 
çoğunluğunu 
özel okulların 
oluşturduğu 
60 okul projesinin 
yer aldığı yarışmada 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulunun 
Projesi özellikle 
sergiyi gezen 
bayanlar 
tarafından 
yoğun ilgi gördü.

DAVETİYEDE BEKLEMEK YOK
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin ...

1 ÖÜHDC DAV€TİY€ BASILIR
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
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İstanbul Çağlayan'daki mitinge 1,5 milyon kişinin üzerinde kanlım oldu

Milyonlar ‘Birleşin’ dedi ozcanvuralî 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Bu muhtıradır....
Çağlayan'da Cumhuriyet ve Laiklik için toplanan 1,5 milyon kişi AKP 
hükümetini istifaya çağırdı. Mitingde yapılan konuşmalarda erken 
seçim ve muhalefetin de birleşerek seçimlere girmesi istendi. Dış basın 
mitingi flaş haber olarak verirken, miting olaysız bir şekilde sona erdi
İstanbul Çağlayan 
Meydam'ndaki 
"Cumhuriyet Mitingi" 
dün yapıldı.
Çok sayıda vatandaş, 
ellerinde Türk 
bayrakları ve Atatürk 
fotoğraflarıyla 
mitinge katıldı. 
Miting, süresince 
Çağlayan Meydanı'na 
çıkan tüm yollar 
insan seliyle doldu. 
Yaklaşık 600 sivil 
toplum örgütünün 
organizasyonunda 
yer aldığı Cumhuriyet 
Mitingi için vatandaş 
lar Çağlayan'da 
buluştu. Katılımcılar 
meydana aranarak 
alındı. 7 bin polisin 
görev yaptığı 
mitingde 19 kontrol 
noktası oluşturularak 
güvenlik sağlandı. 
Mitinge ilişkin 
gelişmeler, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü 
bünyesinde oluşturu
lan kriz masasından 
takip edildi.
Miting esnasında, 
mitingi düzenleyen 
çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının 
temsilcileri de birer 
konuşma yaptı. 
Konuşmalar esnasın
da “Hükümet İstifa” 
ve “Türkiye Laiktir 
Laik Kalacak” 
sloganları atılırken, 
muhalefet partilerine 
de “birleşin” 
mesajı verildi. 
Mitinge katılan 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Sevingen, DSP Genel 
Başkanı Zeki Sezer, 
İP Genel Başkanı 
Doğu Perinçek, SHP 
Genel Başkanı Murat 
Karayalçın ve Hür 
Parti Genel Başkanı 
Yaşar Okuyan da 
vatandaşlar tarafın
dan büyük alkış aldı. 
“TANDOĞAN’DAKİ 
DALGA 
ÇAĞLAYAN'DA 
TŞUNAMIYE 
DÖNÜŞTÜ” 
Ulusal Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği 
Başkanı Prof. Dr. 
Necla Arat, mitinde 

, yaptığı konuşmada, 
14 Nisan'da Tando 
ğan'da yükselen dal
ganın Çağlayan'da 
daha da coştuğunu ■ 
ve “tsunamiye” dö

nüştüğünü söyledi. 
"Ulusal omurumuzu 
ve bağımsızlığı savun 
ma kararlılığımızı 
göstermek üzere 
buradayız” diyen 
Arat, meydanları 
dolduran milyonlarca 
insanın laik rejimi 
değiştirmek isteyen
leri durdurmak için 
bir araya geldiğini 
ifade etti. Arat, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi gibi çok önem 
li bir olayı yasalhğı 
kuşkulu bir sürece 
dönüştürenleri 
protesto ettiğini dile 
getirerek, "Cumhuri 
yet yasalarına saygılı 
bir Cumhurbaşkanı 
istiyoruz” dedi.
ŞANLI ORDUMUZUN 
ÖNÜNDE 
EĞİLİYORUZ”
Atatürkçü Düşünce 
Derneği (ADD) Genel 
Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Nur Serter 
ise sivil darbe 
girişimi yapmakla 
suçladığı AKP'nin 
oyunlarına geçit 
vermeyeceklerini 
ifade ederek, 
“Genelkurmay 
Başkanımıza 'memur' 
diyen bir zihniyete 
karşı, şanlı Türk 
Ordumuzun önünde 
eğiliyoruz. Türk 
Ordusu, 27 Nisan'da 
bizim sesimizi duyur
muş, laik Cumhuriye 
te ve demokrasiye 
sahip çıkmıştır" dedi. 
Serter, AKP’ye 
seslenerek, 
"Atatürk'le çatışmak
tan, Cumhu riyet İle 
ve kurumlan ile 
uğraşmaktan, dini 
sömürmekten vazge 

çin, emperyalizm ile 
işbirliği yapmaktan 
vazgeçin. Milyonlar 
sizi izliyor. Türkiye'de 
laik Cumhuriyete 
sahip çıkanların sesi
ni kısamazsınız. 
Türkiye'yi Cumhur 
başkanlığı seçimi ile 
krize sürüklemeyi 
durdurup erken 
seçime götürün” 
diye konuştu. 
Konuşmaların ardın
dan, Edip Akbayram 
ve Haşan Karayol 
şarkılarını seslendir
di. Bu arada, 
sahneden yapılan 
bir anonsla 
Kahramanmaraş, 
Gazi Antep, Trabzon, 
Diyarbakır ve 
Aydın'da bazı ilçelere 
mitingin izlenmesini 
engellemek amacıyla 
elektrik verilmediği 
iddia edildi.
Mitinge katılanların 
ulaşımı için de ek 
tedbirler alındı. 
Çağlayan Meydanı'n 
da düzenlenen 
miting sonrası 
vatandaşların sorun
suz dağılmaları için 
İETT, ücretsiz 
100 ek sefer koydu. 
İDO, Şehir Hatları ve 
Metro' da ek seferler 
düzenledi.
Miting olaysız bir 
şekilde sona erdi. 
CUMHURİYET 
MİTİNGİ DIŞ 
BASINDA 
Dünya basını, 
İstanbul Çağlayan 
Meydanı'nda düzenle
nen "Cumhuriyet 
Mitingi"ni yakın 
takibe aldı.
Ingiliz yayın kurumu 
BBC, Türkiye'nin 

gelecek cumhur
başkanının seçimine 
ilişkin tartışmaların 
sürdüğü sırada 
onbinlerce insanın 
laikliği desteklemek 
için İstanbul'da 
toplandığını belir
tirken, Fransız 
Haber Ajansı 
AFP ise haberi "flaş" 
olarak duyurdu. 
Protestocuların, 
"cumhurbaşkanı 
adayının Islami 
köklerine bağlı 
olmasından dolayı 
endişe duyduklarını" 
ifade eden BBC, 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül'ün 
adaylıktan 
çekilmeyeceği 
yönündeki 
açıklamasına da 
yer verdi.
BBC, Abdullah 
Gül'ün Dışişleri 
Bakanı olarak 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne üyelik 
müzakerelerini 
yönettiğini 
hatırlatarak, 
"laik kesimin, 
Gül'ün cumhur
başkanı seçilmesi 
durumunda AK 
Parti'nin cumhur
başkanlığını, 
hükümeti ve 
meclisi kontrol 
edeceğinden dolayı 
endişe duyduğunu" 
ifade etti. 
Mitingi "büyük 
bir güç gösterisi" 
olarak niteleyen 
BBC, protestocuların, 
"Ne şeriat ne 
darbe istiyoruz, 
tümüyle demokratik 
bir Türkiye 
istiyoruz" 
yönündeki sözlerine 
dikkat çekti. 
Öte yandan, 
Çağlayan'daki mitingi 
yakından takip 
eden Fransız Haber 
Ajansı AFP de haberi 
"flaş" olarak verdi. 
Haberde, laiklik ve 
demokrasinin destek
lenmesi amacıyla 
toplanan kalabalığın 
"Türkiye laiktir laik 
kalacak" yönündeki 
sloganlarına yer 
veren AFP, mitinge 
Türkiye'nin her 
yerinden katılım 
gerçekleştiğini 
belirtti.

GENELKURMAY Başkanlığı, cuma akşamı 
saat 23.10’da kendi web sitesine bir "Kamu 
oyuna Açıklama" metni koydu ve bir anda 
Türkiye’nin gündemini alt-üst etti. Nitekim 
bu açıklama,dün TBMM’de hayli gerilimli bir 
şekilde yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimini 
nerdeyse unutturdu.

Çünkü içeriğine bakınca "sert uyarı" 
demek yetmiyordu.

Buna -lügatte aynı anlama gelse de- 
kafalarımızdaki anlamıyla düpedüz bir 
"muhtıra" demek gerekiyor.

Bu muhtıranın açıkça ifade edilen kısmı 
"anti laik", yahut "irticai" nitelikteki eylem
lerdir.

Hedefi, irticai faaliyetlere göz yuman yahut 
bunları el altından teşvik edenlerdir.

Ama asıl önemli tarafı kanımızca açıkça 
ifade edilmeyen, yani satırlar arasına gizlen
miş bulunan mesajıdır.

Bu mesaj, Cumhurbaşkanlığı makamına 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Abdullah Gül’ün seçilmesi halinde, laik 
rejimin son kalesi sayılan Çankaya 
Köşkü’nün de anti laik bir kişiye teslim 
edileceğinden duyulan rahatsızlık ifade 
edilmektedir.

Demokratik sisteme gireli beri hayli 
muhtıra görmüş bir kişi olduğumuz için, 

I böyle bir muhtıranın ucunun nereye vara
bileceğini tahminde güçlük çekmiyorum.

Bu gelişme, Türkiye’yi en azından, "erken" 
jieğil, "acil" bir seçime götürür.

Cumhurbaşkanı seçimini de yeni 
Parlamento yapar.

Tabii inatlaşmalar -ki zannetmiyoruz- daha 
sert gelişmelere yol açmazsa...

(Sayın Vecdi Gönül uzlaşma ile aday gös
terilse idi sakince seçim olurdu. Bülent 
Arınç’ın hırsı ile kendi kuyularını kazacak 
kadar itidalden yoksunlar.)

Bu noktaya bir günde gelinmedi ...
Genelkurmay’ın "laikliğe karşı hareketlerin 

rejim için tehlike teşkil edecek boyutlara 
ulaştığına" ilişkin uyarılarını hepimiz biliyo 
ruz. Ama bunların dikkate alındığını ve özel
likle bu siyasi iktidar döneminde, "laik 
Cumhuriyeti korumayı" amaçlayan bir poli
tikanın uygulandığını gösterecek bir tek kim
senin çıkabileceğini de sanmıyorum.

Tabii göstermelik nutukları, soruşturma 
açmaktan başka çare kalmayacak kadar 
ayyuka çıkmış faaliyetlerin faillerini yargıya 
sevk etmek gibi örnekleri saymazsanız. 
Üstelik bunlar bilinçli yapıldı.

Örneğin ülkenin her tarafında alıp yürümüş 
olan "tarikat" faaliyetleri duyulmasın, öğre
nilmesin diye, önce Başbakanlık Takip 
Kurulu kaldırıldı.

Tüm devlet kadrolarına tayinlerde "tarikat
tan mı, değil mi?" kıstası esas alındı.

Ülke için en büyük tehlike kaynağı olan 
"tarikat yurtlan"mn gelişmesini, çoğalmasını 
ve denetimden uzak faaliyet göstermesini 
amaçlayan politikalar uygulandı.

Yeni Ceza Yasası, kaçak Kur’an kurslarına 
verilecek cezayı kaldırdı, olanları da fiilen 
uygulanmayacak şekilde değiştirildi.

En önemlisi, devletin tüm kadroları ve 
idarecileri "laik Cumhuriyetin döneminin bit
tiğini" ilan eden ve tüm sistemi Ilımlı İslam 
gerektiğini tavsiye eden birine teslim edildi.

Onun için ben rahatladım.
Genç Cumhuriyetin savunucularının ayakta 

ve hazır görmek içime mutluluk verdi.
Bu Cumhuriyet kanla -canla kuruldu. 
Bunu bozmak isteyenlerden gedeli istenir.. 
Tamam mı?...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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İnan TAMER

Sırası Geldikçe

GURUR KAYNAKLARIMIZ...
Güzel Gemlik.
Şirin Gemlik.
Dünyada en kaliteli 

sofralık zeytini ile ünlü 
Gemlik.

Turizm yönünden 
gelişimini dışlayıp bir 
sanayi ve liman 
şehrine dönüşen 
Gemlik.

O nedenle yurdun 
dörtbir yöresinden göç 
alan Gemlik.

Böylece bir çok ili 
mizden nüfusça, ticari 
ve ekonomisiyle önde 
olan Gemlik.

Üniversite şehri 
olmaya aday Gemlik.

Bunun sonucu 
kültürel yönden daha 
da gelişeceği ümit 
edilen Gemlik.

Bugün Gemlik 
Belediyesi’nin adı altın
da Türk Halk Müziği 
Korosu, Gençlik 
Korosu, Türk Sanat 
Müziği Korosu bir 
kısım gencimizin oluş- 

| turduğu tiyatro, faaliyet 
gösteriyor.

HEM Biçki dikiş 
kursu açıyor.

Özel resim sergileri 
açılıyor, zaman zaman.

7 yaşındaki 
Karikatüristimiz 
Barış Güler, 
her gün Gemlik 
Körfez de karikatür 
çiziyor. Eserlerini 
takdir eden ünlü 
karikatüristimiz Sayın 
Salih Memecan kendi
sine sahip çıkarak 
eserlerini internet 
sitesinde dünyadaki 
milyonlarca insanın 
izlemesine sunuyor.

22 Nisan’da Gençlik

Korosu’nun başarılı 
konserinden sonra 
geçen Cuma günü 
gecesi Belediye 
Kültür Sarayı’nda Türk 
Sanat Müziği korosu 
başarılı bir konser 
verdi.

Türkiye’nin sayılı 
müzik adamlarından 
bine yakın eseri olan 
Sayın Erdinç Çelikkol’a 
yine keman sanatçısı 
Söz Yazarı ve Bestekar 
Sayın Haşan Soysal’a 
edindiklerini ifade 
ettiler. Sınav verdiler. 
Dinleyicilere de kendi
leri kanıtladılar.

Bu konserdeki 
gözlemlerime göre; 
diğer konserlere 
göre izleyici sayısı 
biraz azdı. 
Bunda o günün o 
saatlerinde TV lerin 
dizilerine ilginin fazla 
oluşu ileri saat uygula
ması sonucu konserin 
yemek saatlerinde 
yapılmasından olsa 
gerek.

İlgi her geçen gün 
artmalı. Oysa konseri 
verenler babamız, 
amcamız, kardeşimiz, 
eşimiz, kızımız, 
bacımız.

Bizlerin birer 
parçası.

Emek veriyorlar 
özel yaşamlarından 
fedakarlık yapıyorlar, 
huzurlarımıza çıkıp, 
saygı gösteriyorlar.

Kararan ruh ve 
gönüllere neşe ve 
sevinç katıyorlar.

Bizlerden 
bekledikleri biraz ilgi, 
ve de alkış.

Maddi katkıda 
bulunmuyoruz 
vatandaşlar olarak, 
hiç olmazsa büyük 
katılımlarla şevklerini 
artıralım, alkışlarımızla 
kendilerini onur
landıralım.

Bu davranışlar göre
vimiz olmalı.

Bu konserde pro
tokolde bir tek Emniyet 
Müdürümüz Sayın Ali 
Kemal Kurt vardı.

Nerede idi diğer 
erkan?

Yakışık almadı.
Yadırgadım doğrusu 

A be İnan!
Neler deyip, yazıyor

sun.
Onlar olsa idi sazlar 

adına çiçek sunmak 
sana mı düşerdi 
desene...

Yeter ki onlar olsun 
da bizlere bu şeref 
düşmesin.

Onare edici makam 
ve mevki sahipleridir 
çünkü.

Bu işe gönül'veren
leri emek verenleri ve 
nefes tüketenleri 
üzmeyelim.

İlgimizi, teşvikimizi 
artıralım, destekleye
lim.

Onlar bu ilçenin 
gurur kaynakları, sanat 
ve kültür elçileridir.

Başta Dernek 
Başkanı Sayın 
Edip Özer, Şef Sayın 
Erdinç Çelikkol olmak 
üzere tüm koroya, 
sanatsever halkımıza, 
sanatçılarımıza ve 
kültür elçilerimize 
kucak dolusu sevgi ve 
saygılar.

KAŞIDI BIKUMIK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

VSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset

BİL Dershanesi öğrencileri
Televizyon Makinası’na katıldı
Kanal D’de 
yayınlanan ve 
sunuculuğunu 
Okan Bayülgen'in 
yaptığı Televizyon 
Makinesi' adlı 
programa Gemlik 
Bil Dershanesi 
öğrencileri de 
katıldı.
Dershane 
kurucularından 
Engin Şanlı'nın 
organize ettiği ve 
rehber öğretmen 
Şenay Gümüş ile 
Halkla İlişkiler 
Uzmanı Nilgün 
Kaptan'ın da 
eşlik ettiği 
programa 48 
öğrenci katıldı. 
Cumartesi akşamı 
yayınlanan 
programda 
güzel vakit geçiren 
BİL Dershanesi 
öğrencileri talk 
şova katılan 
Mirkelam, Yavuz 
Bingöl, Funda 
Arar, Vatan 
Şaşmaz, Yalçın 
Bayer, Şenay Akay, 
Helin Avşar, Seda 
Kaya
Güler ve Hakkı 
Devrim'i izleme 
fırsatı buldular.

Televizyon 
Makinesi'nde 
Yalçın Devrim'in 
görüşleriyle 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi de 
görüşülen konular 
arasında yer aldı. 
Mirkelam, Funda 
Arar ve Yavuz 
Bingöl'ün 
şarkılarıyla 
keyifli bir hafta 
sonu akşamı 
geçiren BİL

Dershanesi izleyici 
grubu program 
için güzel 
yorumlarda 
bulundular.
Öğrenciler 
katıldıkları 
programda motive 
olduklarını dile 
getirirken kurucu 
müdür Metin 
Şanlı, böyle 
organizasyonların 
devam edeceğini 
söyledi.

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

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkceli hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.com

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK Tel: |0.224| 513 96 83 Fax: 513 3595

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.elkoyun.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Genelkurmaydan Laiklik uyarısı
Genelkurmay Başkan 
lığı, son günlerde, 
cumhurbaşkanlığı 
seçimi sürecinde öne 
çıkan sorunun, laik
liğin tartışılması konu 
suna odaklandığını 
belirterek, bu duru
mun endişe ile 
izlendiğini bildirdi. 
Türk Silahlı Kuvvet 
leri'nin bu tartışmalar 
da taraf ve laikliğin 
kesin savunucusu 
olduğu vurgulanan 
açıklamada, "Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
gerektiğinde tavrını 
ve davranışlarını açık 
ve net bir şekilde 
ortaya koyacaktır. 
Bundan kimsenin 
şüphesinin olmaması 
gerekir" dedi. 
Genelkurmay Başkan 
lığı, gece saatlerinde 
internet sitesinde bir 
açıklama yaptı. 
"Temel Değerleri 
Aşındırmak İsteyen
ler Son Dönemde 
Gayretlerini Artırdı" 
Açıklamada, Türkiye 
Cumhuriyeti devle
tinin, başta laiklik 
olmak üzere, temel 
değerlerini aşındır
mak için bitmez 
tükenmez bir çaba 
içinde olan bir kısım 
çevrelerin, bu gayret
lerini son dönemde 
artırdıkları müşahade 
edilmekte olduğu 
belirtildi.
"Milli Bayramlarda 
Alternatif kutlamalar 
Tertip Ediliyor" 
Açıklamada, "Uygun 
ortamlarda ilgili 
makamların, sürekli 
dikkatine sunulmakta 
olan bu faaliyetlerin; 
temel değerlerin 
sorgulanarak yeniden 
tanımlanması istek
lerinden, devletin ba 
ğımsızlığı ile ulusun 
birlik ve beraberliği 
nin simgesi olan milli 
bayramlara alternatif 
kutlamalar tertip 
etmeye kadar 
değişen geniş bir yel
pazeyi kapsamak

tadır" denildi.
"Halkın Dini 
Duyguları İstismar 
Ediliyor"
Bu faaliyetlere giri 
şenlerin, halkın kut
sal dini duygularını 
istismar etmekten 
çekinmediği ve devle 
te açık bir meydan 
okumaya dönüşen bu 
çabaları din kisvesi 
arkasına saklayarak, 
asıl amaçlarını gizle
meye çalıştıkları vur
gulanan açıklamada 
şöyle denildi: 
"Özellikle kadınların 
ve küçük çocukların 
bu tür faaliyetlerde 
ön plana çıkarılması, 
ülkemizin birlik ve 
bütünlüğüne karşı 
yürütülen yıkıcı ve 
bölücü eylemlerle 
şaşırtıcı bir benzerlik 
taşımaktadır.
Bu bağlamda; 
Ankara'da 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutla
maları ile aynı günde 
kuran okuma yarış
ması tertiplenmiş, 
ancak duyarlı medya 
ve kamuoyu baskıları 
sonucu bu faaliyet 
iptal edilmiştir.
Ayrıca, Ankara'nın 
Altındağ ilçesinde 
"Kutlu Doğum 
Şöleni" için ilçede 
bulunan tüm okul 
müdürlerine katılım 
emri verildiği, 
Denizli'de İl 
Müftülüğü ile bir 
siyasi partinin ortak
laşa düzenlediği 
etkinlikte ilköğretim 
okulu öğrencilerinin 
başları kapalı olarak 
ilahiler söylediği, 
Denizli'nin Tavas 
ilçesine bağlı Nikfer 
beldesinde dört cami 
bulunmasına rağmen, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu'nda kadınlara 
yönelik vaaz ve dini 
söyleşi yapıldığı yol
unda haberler de 
kaygıyla izlenmiştir. 
Okullarda kutlanacak 
etkinlikler, Milli

Eğitim Bakanlığı'nın 
ilgili yönergelerinde 
belirtilmiştir. Ancak, 
bu tür kutlamaların 
yönerge dışı talimat
larla yerine getirildiği 
tespit edilmiş ve 
Genelkurmay Başkan 
lığınca yetkili kurum
lar bilgilendirilmesine 
rağmen herhangi bir 
önleyici tedbir alın
madığı gözlenmiştir. 
Cumhuriyet karşıtı 
olan ve devletimizin 
temel niteliklerini 
aşındırmaktan başka 
amaç taşımayan bu 
irticai anlayış, son 
günlerdeki bazı geliş 
meler ve söylemler
den de cesaret almak 
ta ve faaliyetlerinin 
kapsamını genişlet
mektedir.
Bölgemizdeki geliş 
meler, din ile oyna
manın ve inancın 
siyasi bir söyleme ve 
amaca alet edilme 
sinin yol açabileceği 
felaketlerin ibret alın
ması gereken örnek
leri ile doludur.
Kutsal bir inancın 
üzerine yüklenmeye 
çalışılan siyasi bir 
söylem veya ideolo
jinin inancı ortadan 
kaldırarak, başka bir 
şeye dönüştüğü, 
ülkemizde ve ülke 
dışında görülebilmek
tedir. Türkiye Cumhu 
riyeti devletinin çağ
daş bir demokrasi 
olarak, huzur ve 
istikrar içinde yaşa
masının tek şartının, 
devletin Anayasamız 
da belirlenmiş olan 
temel niteliklerine 
sahip çıkmaktan 
geçtiği şüphesizdir. 
Bu tür davranış ve 
uygulamaların, Sayın 
Genelkurmay Başka 
nının 12 Nisan 2007 
tarihinde yaptığı 
basın toplantısında 
ifade ettiği 
"Cumhuriyet rejimine 
sözde değil özde 
bağlı olmak ve bunu 
davranışlarına yansıt

mak" ilkesi ile tama
men çeliştiği ve 
Anayasanın temel 
nitelikleri ile hüküm
lerini ihlal ettiği açık 
bir gerçektir.
"Cumhurbaşkanlığı 
Seçimi Süreci 
Laikliğin 
Tartışılmasına 
Odaklanmıştır" 
Son günlerde, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi sürecinde öne 
çıkan sorun, laikliğin 
tartışılması konusuna 
odaklanmış durum
dadır. Bu durum, 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından 
endişe ile izlenmekte
dir. Unutulmamalıdır 
ki Türk Silahlı 
Kuvvetleri bu tartış
malarda taraftır ve 
laikliğin kesin 
savunucusudur. 
Ayrıca, Türk Silahlı 
Kuvvetleri yapılmakta 
olan tartışmaların ve 
olumsuz yöndeki 
yorumların kesin 
olarak karşısındadır, 
gerektiğinde tavrını 
ve davranışlarını açık 
ve net bir şekilde 
ortaya koyacaktır. 
Bundan kimsenin 
şüphesinin olmaması 
gerekir. Özetle, 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder 
Atatürk'ün, "Ne 
mutlu Türküm 
diyene!" anlayışına 
karşı çıkan 
herkes Türkiye 
Cumhuriye ti 'nin 
düşmanıdır ve 
öyle kalacaktır. 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri, bu 
niteliklerin korunması 
için kendisine 
kanunlarla verilmiş 
olan açık görevleri 
eksiksiz yerine 
getirme konusundaki 
sarsılmaz kararlılığını 
muhafaza etmektedir 
ve bu kararlılığa 
olan bağlılığı ile 
inancı kesindir. 
Kamuoyuna saygı 
ile duyurulur."

Raportör incelemesini 
bugün sunacak

Anayasa 
Mahkemesi’nin 
CHP'nin 367 ile ilgili 
başvurusu üzerine 
görevlendirdiği 
raportör, ilk ve 
esas üzerindeki 
incelemesini bugün 
Yüksek Mahkeme 
heyetine sunacak. 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili Haşim 
Kılıç, CHP'nin 
başvurusu sonrası 
yaptığı açıklamada, 
bu konuyla ilgili 
görevlendirilen 
raportörün ilk ve 
esas üzerindeki 
çalışmasını bugün 
heyete sunacağını 
ifade etti.

Tuğcu^Karanmıııyaîinacıklarız1
Kamuoyu, Anayasa 
Mahkemesi’nin, 
CHP'nin yaptığı 
başvuruya vereceği 
yanıtı merakla 
bekliyor.
Mahkeme Başkanı 
Tülay Tuğcu, kararın 
zamanlamasına 
ilişkin değerlendir 
melerde bulundu.

| Tuğcu; "Davayı salı 
I gunu karara bağla

mayı planlıyoruz. 
Ama belki karar, 
çarşamba sabahı da 
verilebilir" dedi. 
Tülay Tuğcu, İstan
bul'dan dönüşünde 
Esenboğa 
Havalimam'nda 
soruları yanıtladı. 
Başvuru ile ilgili 
raporun deneyimli 
ve uzman bir 
raportör tarafından 
hazırlandığını 
belirten Tülay Tuğcu, 
raportörün hazır
ladığı dosyayı bugün 
üyelere dağıtacağını 
da belirtti.
Tuğcu, cumhur

Kılıç, Üyelerin de 
hafta sonu başvuru 
ile ilgili dilekçeyi 
inceleyeceklerine 
vurgu yaparak, en 
kısa sürede karar 
alacaklarını ancak, 
bir üyenin bile “ben 
yeteri kadar hazır
lanamadım” demesi 
halinde sürenin uza
yabileceğini ifade 
etti. Normal işley
işte, raportör 5 gün 
içerisinde başvuru 
üzerindeki ilk 
incelemesini heyete 
sunarken, heyetin 
çalışmayı kabul 
etmesi durumunda 
esas üzerinde 
incelemeye geçiliyor.

başkanı seçimi ile 
ilgili olarak CHP'nin i 
başvurusuna ilişkin 
kararı Salı ya da 
Çarşamba sabahı 
açıklayabileceklerini 
kaydetti.
Tülay Tuğcu; 
"Anayasa Mahkeme 
si her zaman 
hukukun, Anayasa 
nin üstünlüğünü 
savunmuştur. Bu 
yönde karar ver
miştir. Bizim için 
her zaman 
öncelikler hukukun 
ve Anayasa'nın 
üstünlüğüdür. O 
doğrultuda kararı 
veririz"diye konuştu.

Gül; ‘Adaylıktan çekilmiyorum’
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, Cum 
hurbaşkanı 
seçimine yönelik 
sürecin devam 
ettiğini belirterek; 
"Adaylığı mın geri 
çekilmesi 
sözkonusu değil.

< Bu bir gecede alın
mış bir karar değil" 
diye konuştu.
Dışişleri Bakanı
Abdullah Gül, Ankara 
da, gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. 
Gül, Cumhurbaş kan
lığı adaylığından çe

kümesinin söz 
konusu olmadığını 
söyledi. Abdullah Gül 
şunları söyledi: "Bu 
süreç devam ediyor. 
Dolayısıyla herhangi 

bir şekilde adaylığı 
mın geri çekilmesi 
sözkonusu değil. 
Bu bir gecede 
sadece alınmış bir 
karar değil uzun 
yoklamalar, görüş 
alışverişleri sonu
cunda ortaya çık
mış bir adaylıktır." 
Cumhurbaşkanı 
Adayı Abdullah 
Gül, CHP'nin

Anayasa 
Mahkemesi'ne yaptığı 
başvuruyu da 
değerlendirdi. Gül, 
"Anayasa Mahkeme 

sinin kararını hep 
birlikte beklememiz 
gerekiyor. Bu konu 
ile ilgili herhangi bir 
şe kilde yorum yap
mak, görüş belirt
menin doğru 
olmadığı kana 
atindeyim. Mahkeme 
en iyi şekilde değer
lendirecektir. Doğru 
kararı onlar verecek
tir." dedi.
Abdullah Gül, Genel 
kurmay Başkanlığı 
mn açıklamasına 
yönelik sorulara ise 
yanıt vermedi.

“Erken seçime gidilmeli” 
Türk Sanayicileri ve işadamları Derneği 
(TÜSİAD), yaşanan son gelişmelerin demok 
rasiye zarar vermemesi için hemen erken 
genel seçime gidilmesinin zorunluluk haline 
geldiğini bildirdi. TÜSİAD'tan yapılan yazılı 
açıklamada, son günlerde Cumhurbaşkan 
lığı seçimleriyle ilgili gerginliğin, 
Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıkla
ma ile doruk noktasına ulaştığı savunuldu. 
Açıklamada mevcut durumun, tüm tarafların 
samimi katkısıyla, her türlü duygusal tepki
den uzak ve sağduyuyla çözülmesinin 
zorunluluk olduğu vurgulandı.
Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasıyla 
yaratılan fiili durumun demokratik 
teamüllere uygun olmadığının kaydedildiği 
açıklamada, iktidarın da laik rejimi koruma 
kaygısını yeterince dikkate almadığı iddia 
edildi.
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Türk Sanat Müziği Korosu mest etti
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği'nin 
kış sezonu son 
konserini izleyenler 
müziğe doydu. 
Belediye Kültür 
Merkezindeki 
TSM konseri Şef 
Erdinç Çelikkol'un 
bestelediği, 
sözleri rahmetli 
Necip Artan'a 
ait, Acemaşiran 
makamındaki 
güzel ve şirin 
kentimizi dile 
getiren "Gemlik" 
şarkısıyla başladı. 
Keman Hocası 
Haşan Soysal'ın 
sevgili torunu 
Neva'ya ithaf 
ettiği Muhayyer 
Kürdi Saz Semaisi'nin 
ardından konserin 
birinci bölümünde 
birbirinden değerli 
sanatçıların 
eserleri koro tarafın
dan seslendirildi. 
Koronun 
seslendirdiği iki 
eserin ardından

TSM konserinin 
ikinci bölümünde 
solistler tarafından

değişik makamdaki 
eserler seslendirildi.
Yaklaşık iki

saat süren TSM 
konserinin ardından 
konseri beğeniyle

izleyen İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt tarafından

Şef Erdinç Çelikkol'a 
teşekkür ederek 
çiçek verdi
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ANAÇEV Konseri’nde Kullu Payaslı rüzgarı esli

»i

si

Seyfettin ŞEKERSÖZ
ANAÇEV Gemlik 
Şubesi'nin 
organize ettiği 
Bursa TSM Korosu 
sanatçılarının 
verdiği konserde 
yılların eskitemediği 
sanatçı 
Kutlu Payaslı 
unutulamayacağını 
bir kez daha 
gözler önüne serdi. 
Bursa'da yeni 
oluşturulan Grup 
Kristal'in solistler 
Harika Yıldız Esen, 
Hübeyya Arun ve 
Hilmi Bozdemir'le 
verdikleri 
konser salonu 
tamamen doldurdu. 
ANAÇEV'in 
desteklenmesi 
amacıyla düzenlenen 
konser iki 
bölümden oluştu. 
Konserin birinci 
bölümünde

güzel sesleriyle 
izleyenlere müzik 
ziyafeti çeken 
Grup Kristal'in 
solistleri 
seslendirdikleri 
eserlerle büyük

alkış aldılar.
Gelirinin tamamının 
ANAÇEV Gemlik 
Şubesini desteklemek 
amacıyla 
düzenledikleri 
konsere ilginin

büyük olmasından 
mutluluk duyduklarını 
belirten Başkan 
Muhsin Okgil, 
bu tür etkinliklerin 
süreceğini söyledi.
Konserin ikinci

bölümünde ise
yılların eskitemediği
büyük sanatçı
Kutlu Payaslı
sahne aldı.
Orkestra ve
solistler desteğinde

izleyenlere güzel 
bir hafta sonu 
yaşatan Kutlu 
Payaslı "Ben 
Gemlikliyim" 
sözlerini bir kez 
daha yineledi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve
EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN..

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
* 7

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı
34 YILLIK 

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ 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
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fal Müzesine faili otomobiller geçidi Trafik canavarı
Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Müzesi, Türkiye 
Klasik Otomobil 
Kulübü tarafından 
organize edilen, 
iki günlük baharı 
gezisi kapsamında 
Bursa'ya gelen 
klasik otomobil 
tutkunlarına ev 
sahipliği yaptı.
Atatürk Caddesi'nden 
geçiş yaparak 
Kent Müzesi'nin

bahçesinde 
sıralanan klasik 
otomobillere 
vatandaşlar büyük 
ilgi gösterdi. 
En yaşlısı 1954 
model otomobillerin 
sahipleri ise 
2007 Bahar Turu 
kapsamında, 
Türkiye'ye örnek 
teşkil eden 
Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Müzesi'ni gezdi.

29 günde 
344 can aldı

Kredi kartı yönetmeliğine iptal davası
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan 
Yardımcısı Kemal 
Özer, BDDK tarafın
dan yayınlanan kredi 
kartı yönetmeliğine 
ilişkin iptal davası 
açıldığını anımsata 
fak. “Anayasa, Tüke 
tici Kanunu ve Mer 
kez Bankası kararları 

| yok sayılara yayın- 
| lanan yönetmeliğin

Danıştay tarafından 
iptal edileceğine 
inanıyoruz” dedi. 
Tüketiciler Birliği . 
Genel Başkan Yar 
dımcısı Özer, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu tarafından 
hazırlanan banka ve 
kredi kartlarına ilişkin 
yönetmeliğin iptali

istemiyle Danıştay'a 
müracaat ettiklerini 
söyledi. Özer, 
"Tüketicilerin hak
larını koruması bir 
tarafa bankacılık sek
törünün eline yeni bir 
giyotin veren Banka 
Kartları Ve Kredi 
Kartları Hakkında 
Yönetmeliği’nin ilgili 
maddelerinin iptal 
edileceğine inanı

II

1 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
İ3 Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ

.120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE
a Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m; SATILIK DAİRE 
||| Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 & 

%

yoruz" dedi. 
Yönetmeliğin göre 
bankanın tek taraflı 
olarak tüketici ile 
müzakere etmeden 
sözleşmenin tüm 
hükümlerini istediği 
zaman değiştirme 
hakkı tanıdığını 
kay deden Özer, 
şunları söyledi: 
"Bu tek taraflı 
giyotin dünyanın 
hiçbir hukuk siste
minde bile söz 
konusu değildir. 
Bu yönetmelikle 
BDDK bankaların 
eline açık vermek 
suretiyle kurda 
tüm kuzuları 
teslim etmektedir. 
Bu nedenle sürekli 
bankaların yanında 
yer alan BDDK 
için tarihi bir 
lekeden başka bir 

anlam taşımamak
tadır. Hiçbir hukuk 
sisteminin kabul 
etmeyeceği 
akla ziyan 
hükümler güçlü 
taraf için istediği 
zaman tek taraflı 
hükümler koyma 
hakkı vermektedir."

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

| Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1-110 m2 asansörlü ■kombili satılık dâire1
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan. I jŞ 

Önünde 115 m2 Bahçeli

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta işlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. 

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Tel:5132474 Fax:5141021

2007 yılının Ocak ve 
Şubat aylarında 
trafik kazalarında 
373 kişinin öldüğü 
Türkiye'de, sadece 
Nisan ayında 
bugüne kadar 344 
kişi trafik kazasında 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
2007 yılı Nisan ayın
da bugüne kadar 
207 trafik kazasında 
344 kişi hayatını 
kaybetti. İllere göre 
Aksaray ölümlü 
trafik kazalarında 
ilk, Ankara ikinci, 
Konya ise üçüncü 
sırada yer aldı. 
Aksarayda 34 kişi, 
Ankara'da 21, 
Konya'da 19, İstan
bul ve Antalya'da 
17'şer, Mersin'de 
16, Samsun'da 15 ve 
Bursa'da 14 kişi 
hayatını kaybetti. 
Birçok ilde ise x 
birer ve ikişer kişinin 
hayatını kaybettiği 
kazalar meydana 
geldi. Nisan ayında 
Aksaray'da 2 
kazada 34 kişi

ölürken, Ankara'da 
14 ayrı kazada 
21 kişi, Konya’da ise 
10 ayrı kazada 
19 kişi öldü.
Nisan ayında 
meydana gelen 
kazalardan 
Kapadokya'ya geziye i 
giden ilköğretim 
öğrencilerini taşıyan 
ve 33 kişinin öldüğü I 
Aksaray Konya 
Karayolu'ndaki feci 
kaza akıllarda kaldı. 
Öte yandan 
Anavatan Partisi 
Gaziantep Milletvekili 
Ömer Abuşoğlu da 
Osmaniye’de 
geçirdiği trafik 
kazasında hayatını 
kaybetmişti.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan geçtiğimiz 
günlerde yapılan 
açıklamada, 2006 
yılında 3 bin 365 
kişinin, 2007'nin 
ilk 2 ayında ise 373 
kişinin meydana 
gelen kazalarda 
hayatını kaybettiği 
belirtilmişti.

Açlık sınırı asgari ücretin 1,5 katı
Birleşik Metal-lş 
Sendikası tarafından 
yapılan araştırmada, 
"açlık sınırının" 
asgari ücretin yak
laşık 1.5, "yoksulluk 
sınırının" da asgari 
ücretin 5.5 katı 
olduğu belirtildi. 
DİSK Birleşik Metal İş 
Sendikası Araştırma 
Dairesi tarafından 
yapılan araştırmada, 
"açlık" ve "yoksulluk 
sınırı" hesaplandı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 2003 
Yılı Hanehalkı 
Tüketim Harcamaları 
kalıbı, TÜİK Madde 
Fiyatları, Hacettepe 
Üniversitesi 
Beslenme Kalıbı

üzerinden yapıldığı 
ifade edilen araştır
mada, 4 kişilik bir aile 
için "açlık sınırı" 
602.49 YTL, 
"yoksulluk sının" 

ise 2 bin 190 YTL 
olarak belirlendi.
Araştırmada, bu 
tutarların, kirada 
oturan 4 kişilik bir 
ailenin herhangi bir 
yoksunluk his
setmeden yapması 
gereken harcamanın 
asgari tutarını göster
diği vurgulandı.
Kalori ihtiyacına göre 
yapılan hesaplamaya 
göre, yapılması 
gereken 602.49 
YTL'lik en az gıda 
harcaması yetişkin

kadın için 137.67, 
yetişkin erkek için 
167.4, 15-19 yaş 
grubu erkek çocuk 
için 177.81, 4-9 yaş 
grubu çocuk için 
119.61 YTL olarak 
tespit edildi.
Kira ve diğer konut 
harcamaları için 
yapılması gereken 
asgari harcama 
tutarının 619 YTL 
olarak hesaplandığı 
araştırmada, 
yoksunluk 
çekmemek için 
gerekli diğer 
harcamalarla birlikte 
"yoksulluk sınırının" 
2 bin 190 YTL'ye 
karşılık geldiği 
ifade edildi.
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Köprü ve otoyol 
ücretleri düşürüldü

İstanbul Boğaziçi 
| ve Fatih Sultan

Mehmet köprü- 
I terinden araç geçiş 
E ücretleri yeniden 

düzenlendi.
Buna göre, otomo- 

I bil, motosiklet, 
< (aks aralığı 3,20 

metreden küçük 
kamyon, kamyonet 
ve minibüsler dahil) 
3,75 YTL, aks 
aralığı 3,20 metre
den büyük her 
türlü 2 akslı araçlar 
(kamyonet, pikap, 

I jeep. ambulans ve 
'cenaze arabası, 

küçük otobüs, 
büyük otobüs, 
kamyon) 3,75 YTL, J 
3 akslı her türlü 
otobüs, kamyon ve 
treyler (bir ilave 
akslı 1. ve 2.

ı sınıflar) 9 YTL, 4 ve 
5 akslı her türlü

, otobüs, kamyon ve 
, treyler (iki ilave 
akslı 1. sınıflar), (bir 

> ilave akslı 2.
sınıflar) 25 YTL, 6

ve yukarı akslı 
römorklu kamyon 
ve treyler 30 YTL 
ödeyecek. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü 17. 
Bölge 
Müdürlüğünce 
gece geçişine 
izin verilen az 
tehlikeli madde 
yüklü araçlar, 
dahil oldukları 
sınıflara bağlı 
olarak normal 
ücretin 1,2,3 
no'lu sınıf için 10 
katı. 4 ve 5 no'lu 
sınıf için 5 kati 
olmak üzere her 
iki yön için ücret 
ödeyecek.
Bu arada, otoyol 
geçiş ücretlerinde 
de yeni düzenleme 
yapıldı.
Buna göre, birinci 
sınıftaki araçlar 
için en kısa 
güzergah 1,25 YTL, 
en uzun güzergah 
ise 11,50 YTL 
olarak belirlendi

■Ur İMİ
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÜCRETSİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 
, istenilen yerde kesilir.

BERKAY Ef
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesinde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 2220712

KAYIP
27 Nisan 2007 tarihinde 

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

NURHAN ÖNER

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

KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK veya RYLIK 
flRflt İHTİYACINIZ İÇN 
BİZİ fiRfîYİN.
AIİÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.539491 0900
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Oz Karadenizspor Körfezspor'a takıldı 1-1

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İkinci amatör küme 
üçüncü grupta 
mücadele eden iki 
temsilcimizin 
maçı 1-1 beraberlikle 
sonuçlandı.
İlçe Atatürk stadında 
oynanan grubun 
üst sıralarını 
etkileyecek maçta 
hedefini şampiyonluk 
olarak belirleyen 
Öz Karadenizspor 
90 dakika sonunda 
istediğini alamadı. 
Körfezspor'un 
sahasında iyi 
kapanarak kontra 
hücumlarla Öz 
Karadeniz kalesine 
geldiği ilk yarıda 
kazanılan faul 
atışını Volkan iyi değerlendirdi ve odasına 1-0 Güzel oyununu

Körfezspor soyunma önde gitti. ikinci yarıda da

sürdüren Körfezspor, 
Öz Karadenizspor 
hücum elemanlarının 
yakaladıkları gollük 
pozisyonları 
cömertçe 
harcamalarıyla 
rahatladı.
Maçın 75 dakikasında 
köşe atışından 
gelen topu kafayla 
Körfezspor 
ağlarına gönderen 
Murat durumu 
eşitledi.
Kalan dakikalarda 
iki tarafta gol 
atamayınca 90 dakika 
1-1 sona erdi.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Cemalettin Bulut (7) 
Yusuf Çimsöken (7)

Zekeriya Özdemir (7) 
KÖRFEZSPOR : 
Nurettin (6) Erdem (5) 
Mehmet Özer (5) 
Kazım (5) Mahmut (5) 
Hasip (5) (İbrahim 4) 
İbrahim H. Bilgin (5) 
Sezgin (5) (Ümit 2) 
Mehmet Emin
Akbaba (5) Ferdi (4) 
ÖZ
KARADENİZSPOR 
Mehmet (4) Musa (5) 
Gürcan (5) Cem (5) 
Erkan (5) Murat (6) 
Selman (5) (Sultan 4) 
Serkan (5) (Mustafa 3) 
Coşkun (3) 
(Mehmet 4) 
Zeynel (4) Orhan (4) 
GOLLER : Dk. 39 
Volkan (Körfezspor) 
Dk. 75 Murat (Öz 
Karadenizspor)

) Kurşunlu fırsat tepti 2-2

İkinci amatör küme üçüncü grupta Öz 
Karadenizspor'un berabere kalmasıyla 
büyük avantaj elde eden Kurşunlu 
Belediyespor, İznik Boyalıca deplasmanın
da beklediği galibiyeti alamadı 2-2 
Kadrosunu birinci amatör kümeye çıkmak 
için yenileyen ve geçtiğimiz hafta Öz 
Karadenizspor ile yaptığı mücadeleyi 3-3 
bitiren Kurşunlu Belediyespor, İznik 
Boyalıcaspor'ya 2-2 berabere kalarak yara 
aldı. İki takımımızın grup birinciliği için 
mücadele ettikleri 3.cü grupta iddialı takım
lar haftayı birer puanla kapadılar,

Kumla lidere
1-0 yenildi

Birinci amatör küme birinci grupta 
düşmeme mücadelesi veren Kumla 
Belediyespor, Fethiyespor deplasmanında 
sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
Grupta 7 puanla sondan ikinci sırada 
bulunan Kumla Belediyespor, grup 
sonuncusu Cihanspor'un 3 puanda 
bulunmasıyla teselli buluyor.

Umurspor deplasmandan i
puanla döndü

Birinci amatör küme üçüncü grupta 
düşmeme mücadelesi veren Umurspor, 
deplasmandan bir puanla dönmeyi başardı. 
Hipodrom-1 sahasında dün oynanan maçta 
Umurspoı* kendi gibi grupta 8 puanla 
düşmeme mücadelesi veren Şükraniye ile 
yaptığı puan mücadelesinde rakibinden 
puan alarak farkın açılmasını önledi. 
Doksan dakika sonunda Umurspor 
sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
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Uzmanlardan grip uyarısı
Şanlıurfa il Sağlık 
Müdürlüğü, hava 
değişiminin sıkça 
yaşandığı günlerde 

. vatandaşları grip 
hastalığına karşı 
uyardı.
İl Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri, gribin, ani 
olarak 39 derece 
üzerinde ateş, şid
detli kas ve eklem 
ağrıları, halsizlik, 
bitkinlik, titreme, baş 
ağrısı ve kuru öksü 

। rük gibi belirtilerle 
başlayan bir enfek

siyon hastalığı 
olduğunu belirtti. 
Gribin, özellikle ço 
cılklarda, yaşlılarda 
ve kalp hastalığı, 
akciğer hastalığı, 
böbrek hastalığı, 
şeker hastalığı gibi 
kronik hastalığı olan 
kişilerde çok daha 
ağır seyreden ve ölü 
me kadar varabilen 
ciddi sonuçlara yol 
açtığını kaydeden 
yetkililer, şunları kay
detti: "Bu kadar ciddi 
tablolara yol açabilen 
grip, halk arasında 
çok sık olarak 
görülen soğuk algın
lığıyla karıştırılmak
tadır. Soğuk algınlığı 
ateş yükselmeden, 
-hafif kırgınlık, burun 
akıntısı, hapşırma 
gibi belirtileriyle ken
tlini gösteren, halsiz 
îiğe yol açmadığı için 
yatak istirahatı gerek
tirmeyen bir hastalık
tır. Ve griple kesinlik

le karıştırılmamalıdır. 
Grip hastalığının 
tedavisi, ortaya çıkan 
belirtilerin tedavisi 
şeklindedir. Ateşin 
düşürülmesi, burun 
akıntısının giderilme
si, halsizlik ve kırgın
lığının giderilmesi 
şeklinde tedavi düzen 
lenir ve yatak istira
hatı önerilir." 
Yetkililer, gripten 
korunmanın başlıca 
yolunun vücut diren 
cinin düşmesini en 
gellemekten geçtiği 
ifade ederek, "Bu 
nedenle mevsim özel
liklerine uygun giyinil 
meli, bol sulu gıdalar, 
taze sebze ve meyve 
tüketilmelidir. Hasta 
larla yakın temastan, 
ortak eşya kullanımın 
dan kaçınılmalıdır" 
Şeklinde konuştu.
II Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri, grip hasta 
lığıyla ilgili olarak 65 
yaşından büyüklerin 
risk altında olduğu 
dile getirerek, şunları 
söyledi: "Dünya

Sağlık Örgütü, Sağlık 
Bakanlığı tarafından, 
çeşitli gruplar gribin 
olumsuz etkileri 
açısından risk grubu 
olarak tanımlanmak
tadır. Sağlık otorite 
leri, aşağıdaki gruba 
giren kişilerin her yıl 
aşılanmasını mutlak 
önermektedir. Buna 
göre, 65 yaşından 
büyük kişiler, şeker 
hastaları (diyabet), 
astım hastaları, kro
nik akciğer hastaları 
(bronşit vb.), kronik 
kalp ve damar siste
mi hastaları (kroner 
arter hastaları), 
bağışıklık sistemi 
baskılanmış kişiler 
(kronik kan 
hastalığı-hemoglo- 
binopati-olanlar, 
kanser hasta h, 
immunsupresif kul
lananlar), huzurevi, 
bakımevi vb. ortam
larda yaşayanlar grip 
aşısı olmalıdır.
Bazı kişilerin grip 
aşısı olmamaları 
gerekir. “

Beslenme ve yaz uyarıları
Sağlık Bakanlığı, 
havaların iyice 
ısındığı şu günlerde 
vatandaşları beslen
me ve Ölümlere yol 
açan kalp-damar 
hastalıkları konusun
da uyardı.
Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
mada, Türkiye'de 
gerçekleşen tüm 
ölümlerin ilk sırasın
da kalp-damar 
hastalıklarının yer 
aldığı vurgulanarak, 
vatandaşların özellik
le yaz aylarında daha 
fazla dikkatli olmaları 
gerektiği bildirildi. 
Erken ölümlere yol 
açan ve kişilerin 
yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyen 
kronik hastalıklardan 
korunmanın, alınacak 
'koruyucu önlemler' 
ile mümkün olduğu 
belirtilen açıklamada 
dünyada her yıl yak
laşık 17 milyon 
kişinin hayatını kay
betmesine yol açan 
kalp damar hastalık
larının, ülkemizde de 
en önemli halk 
sağlığı sorunu olarak 
varlığını sürdürdü 
ğüne dikkat çekildi. 
Açıklamada, 
Türkiye'de yaklaşık 2 
milyon koroner kalp 
hastası bulunduğu ve 
bu hastaların yılda 
130 bininin hayatını 
kaybettiği ifade edil

erek, "Özellikle sıcak 
yaz aylarında 
hayvansal kaynaklı 
gıdaların yoğun 
olarak tüketimi, 
yemeklerin aşırı yağlı 
pişirilmesi, meyve- 
sebze tüketiminin 
yeterli düzeyde olma
ması ve fiziksel 
aktivitelerin yeter 
sizliği, yüksek tansi 
yon, sigara ve alkol 
kullanımı, şişmanlık 
ve diabet, kalp-damar 
hastalıklarına 
yakalanma riskini 
artıran faktörlerin 
başında yer alıyor" 
denildi.
Sağlık Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
Türkiye'de koroner 
kalp hastalıklarından 
ölüm oranının, tüm 
ölümler içinde yüzde 
43 oranıyla ilk sırada 
yer aldığı vurgula
narak, bu ölümlerin 
önemli bir bölümü 
nün 41-58 yaş 
grubunda gerçek
leştiği bildirildi. Kalp- 

damar hastalıklarının 
yol açtığı ölümlerin 
önemli bir bölümü 
nün, sigaraya bağlı 
nedenlerden gerçek
leştiğine dikkat çek
ilen açıklamada, 
sigara dumanının 
içerdiği karbon 
monoksitin kan 
dolaşımına girerek 
pıhtılaşmaya yol 
açtığı ve atardamar
ların iç duvarlarına 
zarar vererek kalp 
krizlerine neden 
olduğu kaydedildi. 
Sigaranın birçok 
hastalığa olduğu 
gibi, kalp-damar 
hastalıklarına da 
zemin hazırladığı ve 
ölümlere yol açtığı 
ifade edilen açıkla
mada, koroner kalp 
hastalıklarından ve 
bu hastalıkların yol 
açtığı ölümlerden 
korunmak için atıla
cak ilk adımın sigara 
ve dumanından 
uzak durmak olduğu 
belirtildi.

i
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VI
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
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Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
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TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
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Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER
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TEK İşletme 
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Karayolları 
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Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
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ilçe Seç. Md.
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514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53 
51310 57 
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513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
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513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77

Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet 
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
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ

I 
>

I

[

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Gemlikspor sahipsiz kazanıyor 4-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Başkan Faruk 
Güzel ile yönetimin 
bundan sonra 
destek vermeyecek
lerini açıkladıkları 
Gemlikspor, 
şampiyonluk 
hedefinde kazanmaya 
devam ediyor.
Hiçbir yöneticinin 
olmadığı Sırameşeler 
deplasmanında 
güzel futbol 
oynayan Gemlikspor, 
sahadan Ahmet (3) 
ve Aykut'un 
attığı gollerle 
4-1 galip ayrıldı. 
Futbolcular ile 
teknik heyetin 
hiçbir ilgi ve maddi 

destek almadan 
çıktıkları maçta 
Gemlikspor aldığı 
galibiyetle puanını 
22'ye çıkardı. 
Kendi sahasında 
grup lideri 
Geçitspor'la oynaya
cağı maçta takımın 
bu sezon hedefi de 
belli olacak.
Ne yönetici ne de 
çok bağırıp 
"Gemlikspor'un 
yanındayız" diyen 
taraftarının gitmediği 
deplasmanlarda yal
nız bırakılan futbolcu
lar şampiyonluk 
hedeflerinden vaz 
geçmeyeceklerini 
söylediler.

Bursaspor Teknik 
Direktörü: “Bir 
puan bir puandır”

Bursaspor, üst 
üste aldığı yenilgi
lerin ardından 
kendi sahasında 
oynadığı 
Gaziantepspor'a 
kaşılaşmasında da 
iki puan kaybetti. 
Gaziantepspor'la 
1-1 berabere kalan 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Engin 
İpekoğlu, bu 

ortamda alınan bir 
puanın çok önemli 
olduğunu 
belirterek, "İnşallah 
Denizli maçında 
bu maçta kaybet
tiğimiz puanlar^" 
alırız" dedi. 
İpekoğlu, maçın 
ardından yaptığı 
değerlendirmede 
şunları kaydetti: 
"Malesef kazana

madık. Rakip taki- 
ma bir tane 
poziyon vermedik. 
7-8 tane gol 
pozisyonu 
kaçırdık. Defansın 
hatası yüzünden 

gol yememize 
rağmen 1-1'i 
yakaladık.
İkinci 
yarıda da bir 
çok net gol 

pozisyonuna 
girmemize rağmen 
gol bulamadık. 
Ama şu ortamda 
bir puanda bir 
puandır 
diyoruz. Tabiki 
gönlümüz 3 
punadan yanaydı. 
İnşallah Denizli 
maçında bu maçta 
kaybettiğimiz 
puanları alırız"
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