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Güne Bakış

Bugün 1 Mayıs
Bugün 1 Mayıs..
Dünya işçilerinin Bayramı.
Emeğin Bayramı..
- Emeğinde bayramı mı olurmuş? dediler.
1 Mayısları, Kominist Bayramı olarak gös

terdiler.
1 Mayıslarda meydanlarda toplananların 

üzerine acımasızca ateş açtılar, onlarca inşa 
nımızın ölümüne neden oldular..

1 Mayısları kutlayanları hep kötü gösterdi 
ler..

Halkı hep kandırdılar..
Ta ki Sovyetler Birliği’nin yıkılmasına 

kadar. Devamı sayfa 5'de

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Mer 
kez Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 
315. dönem 119 yedek subay diplomaları 
nı aldı.Veteriner Hekim Asteğmen Alper 
Karapınar yaş kütüğüne plaket çaktı. 3’de

1 Mayıs kutlanıyor
1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları bu yıl da Kadıköy İskele 
Meydam'nda yapılacak. İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları 
için Kadı köy, Çağlayan ve Kazlıçeşme meydanlarına izin 
verdi. 1 Mayıs 1977'de ölenlerin anısına, bugün bir anma 
toplantısının da yapılacağı bildirildi. Haberi sayfa 2’de
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Buluşma 1 Mayıs kutlanıyor
Gürhan ÇETİNKAYA

Bahar inecek mi Türkiye'nin 
yeşil yamaçlarına...

Neyseki patronlar kulübünden cılız da 
olsa bir ses çıktı..

"Erken seçim gerekli"..
Garip bir rastlantı olsa gerek..
Düne dek AKP'nin çıkaracağı 

Cumhurbaşkanı adayını istikrar adına 
desteklediğini açıklayan TÜSİAD .TSK'nın 
tarihe düştüğü nottan sonra vites 
değiştirdi...

Türkiye garipliklerin çok yaşandığı bir 
ülke...

Nedenleri var kuşkusuz..
Öncelikle..
Böyük olduklarını kabul eden kimseler

den hiçbirisi....
Laikliğin ve Türkiye Cumhuriyetinin 

karşı karşıya kaldığı tehlikenin farkında 
değil...

Kimi dikensiz gül bahçesinde ellerine 
diken batmadan gül koklamak istiyor..

Kimi de ekonomi dümenimiz 
aksamasın bizim gemimiz su almasın 
diyor..

İş dünyası..
Bir kısım basın..
Geleceği karartmak isteyen ikinci 

cumhuriyetçiler..
Alıştıkları tıkırtının ses değiştirmesine 

tahammül edemiyorlar..
Sorun da burada..
Sanayi devrimi...
Uzun soluklu bir aydınlanma süreci..
Bu iki "değişim" ve "gelişim"aşa- 

malarından geçemeyen ulusun bireyi
Cumhuriyetin ilanından sonra ülkenin 

sosyal .siyasal ve kültürel yaşamını 
yeniden planlayan aydınlanma devrimleri- 
ni bir türlü özümseyemiyor..

Kolay değil...
Kaplumbağa hızıyla yürüyen hatta ge 

rileyen bir aracı yüksek gaz vererek bir 
den 250 kilometre hıza çıkarmak..

Uyum sorunu yaşanıyor..
Karşıtlar yılmadan, usanmadan ayak 

diriyor..
Tarikatlar... Cemaatler ...
Politikacıyı, basını, işadamını etkisi altı

na almak için her yolu deniyor..
Paraysa para...
Oysa oy...
Gereksinimlere uygun çözümler anında 

servise konuluyor..
Aydınlanmanın getirdiği kazanımları 

özümseyememekten kaynaklanan zih
niyetin sergilediği zafiyet istenilene çanak 
tutuyor..

Gününü kurtarmayı amaçlayan bu 
çıkar öbeği gerilemeye dönük değişimleri 
istikrar olarak algılıyor..

Kendisine dokunmayacağını 
düşündüğü yılanların bin yıl daha yaşa
ması için gıkını bile çıkarmıyor..

Oysa...
Gün gelecek..
Bugün çok alkışladıkları ve teslim 

oldukları düşünce yapısının oluşturacağı 
sistem önce kendilerini devre dışı bıraka
cak ve yaşamla maddi ve manevi anlamda 
bağlantılarını kesecek..

Aymazlık da bu olsa gerek...
Bakalım tehlikenin farkına varanların 

çıkardığı yüksek ses tehlikenin farkına 
varamayanların yüreklerini hoplatacak 
mı?_________________

İstanbul'daki 
1 Mayıs kutlamaları 
bu yıl da Kadıköy 
İskele Meydam'nda 
yapılacak.
Kadıköy'deki açık 
hava toplantısına 
katılmayacağını 
daha önce açıklayan 
DİSK ise 1977 yılında 
ölenlerin anısına 
Beşiktaş İnönü 
Stadyumu önünde 
bir anma toplantısı 
düzenleyeceğini 
bildirdi.
İstanbul Valiliği 1 
Mayıs kutlamaları için 
Kadıköy, Çağlayan ve 
Kazhçeşme meydan
larına izin verdi.
Türk-lş'in yanı sıra 
çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu, 1 
Mayıs'ı Kadıköy'de

•Gemlik Körfez’internette mgemMorfezflazetesi,coffl

CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, İşçi Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı

‘1 Mayıs ideolojilerin bayramı feğildir11
Seyfettin ŞEKERSÖZ
1 Mayıs'ın dünyada 
'işçiler günü' 'işçi 
bayramı' 'işçi sınıfının 
uluslar arası dayanış
ma ve mücadele 
günü' olarak kabul 
edilen ve kutlanan 
gün olduğunu 
söyleyen CHP ilçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, "1 Mayıs 
ideolojilerin bayramı 
değildir" dedi. 
Ülkemizde 1 Mayıs'ın 
uzunca bir süre, yal
nız belli bir kesimin 
kutladığı ideolojik bir 
gün olarak algı
landığına dikkat 
çeken Akyürek, 
"Daha da kötüsü, 
1 Mayıslar, hep olay
ların yaşandığı, hatta 
kan dökülen bir gün 
olarak damgalandı. 
Bunun nedeni.
1 Mayıs’ın tarihsel 
anlamının yeterince 
bilinmemesidir" 
diye konuştu. 
CHP ilçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
yaptığı yazılı açıkla
mada; "1 Mayısın 
kökeninde Amerikan 
işçilerinin, başta 8 
saatlik iş günü olmak 
üzere, diğer temel 
talepleri için yürüt
tükleri mücadele 
yatmaktadır.
Amerikan işçi sınıfı, 
1886 1 Mayısında, 
günde 16 ile 20 saat 
çalıştırıldıkları ve

kutlayacak. 
Kutlamalar 
çerçevesinde ayrıca, 
Türk-lş ve bazı sivil 
toplum kuruluşu tem 
silcileri, 1977 yılında 
ölümlerin yaşandığı 
Gümüşsuyu'ndaki 
Kazancı Yokuşu'na 

bütün haklardan 
yoksun oldukları bir 
dönemde, 8 saatlik iş 
günü talebiyle 
mücadele başlattılar. 
Bu mücadelede çok 
sayıda arkadaşları 
hayatını yitirdi. Yıllar 
içinde bu taleplerin 
büyük bir bölümü 
dünyada yaşama 
geçti. Yalnız 
Amerika'da değil, tüm 
gelişmiş ülkelerde, 
işçiler, geçmişe göre 
daha insanca ve 
hakça bir çalışma 
düzenine kavuştular. 
O tarihlerden bu 
yana, 1 Mayıs bütün 
ülkelerde işçi 
sınıfının ve emeğin 
bayramı olarak 
kutlanmaktadır. 
Türkiye'de de işçiler, 
yüzyılın başlangıcın
dan itibaren 1 Mayısı 
kutluyorlar. 1 Mayıs, 
işgal altındaki İstan

karanfiller bırakacak. 
DİSK Beşiktaş İnönü 
Stadı önünde 
Toplanacak 
DİSK ten yapılan 
açıklamada ise 1 
Mayıs 1977'de ölen
lerin anısına, bugün 
bir anma toplantısı 

bul'da bile ulusal kur
tuluş mücadelesinin 
bir parçası olarak 
kutlanmıştır.
Yakın geçmişte 
yaşanan acıları ve 
inatlaşmaları bir yana 
bırakırsak, 1 Mayıs, 
1990'ların başından 
itibaren farklı 
düşüncelere sahip 
konfederasyonlarımız 
ve sivil toplum örgüt
lerimiz tarafından 
coşkuyla, ortak bir 
şekilde kutlanmak
tadır. 1 Mayısın artık 
ülkemizde de, hiçbir 
ayırım yapılmaksızın, 
bütün emekçilerin 
ortak dayanışma 
günü olduğu daha 
iyi anlaşılmaktadır.
1 Mayıs, ideolojilerin 
bayramı değildir, 
Hristiyanların yada 
Müslümanların 
düşünce ve inanç 
farklılıklarının 

yapılacağı bildirildi. 
Açıklamada, bugün 
saat 10.00’da Beşik 
taş İnönü Stadı'nın 
önünde toplanılacağı I 
belirtildi.
Vali Güler; "Herkesi 
Sağduyulu 
Davranmaya Davet 
Ediyorum" 
İstanbul'da
1 Mayıs'ın güvenlik 
içinde kutlanması 
için Valilikçe her 
türlü önlemin 
alındığı kaydedildi. 
İstanbul Valisi 
Muammer Güler, 
“1 M ay ıs'ta Taksi m‘de 
kitlesel bir eyleme 
izin verilmeyeceğini 
yineleyerek 
"Herkesi sağduyulu 
davranmaya davet 
ediyorum" dedi.

bayramı da değildir. 
1 Mayıs emeğiyle, 
alın teriyle ve 
bilgisiyle çalışan 
ve üreten herkesin 
ortak bayramıdır. 
Çalışanların yıllardır 
dile getirdiği talepler, 
Meclis gündeminde 
bekletilmekte, 
ekonomik harcama 
gerektirmeyen en 
küçük talepler bile 
çözülememektedir. 
Çalışma hayatını 
düzenleyen 
kanunlarımız ILO 
sözleşmelerine 
uygun hale getir
ilmeli, örgütlenme 
özgürlüğünün önün
deki bütün engeller 
kaldırılmalıdır.
Sendikal hakların 
kullanımında 
karşılaşılan barajlar. 
Noter şartı ve yetki 
prosedürü gibi 
uygulamalara artık 
son verilmelidir. 
Türkiye, dünyada 
1 Mayısın bayram 
olarak kutlanmadığı 
birkaç ülkeden 
birisidir. Bu 
nedenle, meclisimiz 
ve hükümet 1 
Mayısın dünyada 
olduğu gibi 
ülkemizde de 
emeğin bayramı 
olarak kutlanması 
için gerekli 
adımı atmalıdır.
1 Mayıs artık 
yasalaşmalıdır" dedi.
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Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen 
törenle 315. dönem yedek subaylara diplomaları verildi

119yedeksubaydiplomaaldı

Elif ESMEN

Askeri Veteriner 
Okulu ve 
Eğitim Merkez 
Komutanlığında 
düzenlenen törenle 
315. dönem 119 
yedek subay 
diplomalarını aldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün de 
bulunduğu diploma 
törenine yaklaşık 
500 aile katıldı.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın 
okunmasının 
ardından 315. 
dönem mezunların 
adına konuşma 
yapan Veteriner 
Hekim Asteğmen 
Alper Karapınar 
yaş kütüğüne 
plaket çaktı. 
Eğitim döneminden 
birinci dereceyle 
mezun olan 
Veteriner Hekim 
Asteğmen Alper 
Karapınar'a 
plaketini Kaymakam 
Mehmet Baygül 
verirken ikinci olan 
Veteriner Hekim 
Asteğmen Mustafa 
Yıkılmaz’a Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkez ve 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Özen 
Şenyiğit verdi. 
Derece alan diğer 
Asteğmenlere 
diplomaları 
komutanlar tarafın
dan verilirken 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay özen Şenyiğit, 
önce ailelere sonra 
da Asteğmenlere 
yönelik birer 
konuşma yaptı. 
Albay özen Şenyiğit, 
ailelere hitaben 
yaptığı konuşmada

törene katıldıkları 
için teşekkür ederken 
bu görüntünün 
Ordu Millet elele 
fikrinin, yani 
Türk milletinin 
ordusuyla bir 
bütün olduğunun 
en somut göstergesi 
olduğunun 
altını çizdi.
Albay Şenyiğit; 
ailelere yaptığı 
konuşmada; "Bize 
teslim ettiğiniz evlat
larınızı, dört hafta 
önce şefkatle 
bağrımıza bastık, 
insan onuruna 
yakışır şekilde 
karşıladık, eğittik ve 
şimdi şimşek gibi 
bakan gözlerle her 
türlü görevi yapmaya 
hazır şekilde karşınız
da durmaktadırlar. 
Bu tablonun oluş
masını sağlayan 
tüm personelime 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 
yürüttüğü görevde 
yeni katılan 
Asteğmenlerle 
daha da güçlendiğini 
belirten Albay 
Şenyiğit, "Veteriner 
Asteğmen olarak 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri bünyesin 
de alacağınız görev
lerin büyüklüğünü 
hatırınızdan çıkar
mayın. Şunu asla 
unutmayın ki; millet
lerin gücü, bireylerin 
birlik ve beraberlik 
içinde yaşamalarına 
ve vatan uğrunda 
icap ederse canlarını 
seve seve verebile
cek evlatlarının 
bulunmasına bağlıdır. 
Görevinizi en iyi 
şekilde yapıp asker 
ocağından aile 
ocağına dönmenizi 
temenni ediyor, yeni 
görevlerinizin hep

inize hayırlı olmasını ardından 
diliyorum" dedi. tesislerde ailelerin
Asteğmenlerin de katıldığı
tören geçişinin kokteyl verildi.

YazıYORUM
K Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvura'’'933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Tosladınız....
Arkanızda yüzde 34 gibi yetersiz bir oy deste 

ği olacak, kararları birkaç kişi aranızda alacak, 
üstüne üstlük laik Cumhuriyeti değiştirme ama 
cınızı da saklamayacak, efelenip gideceksiniz 
Bir yerlere toslamanız kaçınılmazdır... Nitekim 
öyle oldu.. Tosladınız..

Askeri müdahaleyi savunuyor değiliz.
Ama laik demokrasiyi çileden çıkarıcı "zorla

maları" da görmek zorundayız...
Bakınız son birkaç gün içinde sergilenen 

Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'ün 
geçmişteki sözlerine: "Cumhuriyet döneminin 
sonu gelmiştir... "Düzen, Türkiye'de İslâmî 
caminin içine hapsetti. Biz İslâmî hayat tarzı 
olarak görmek istiyoruz..."

"Onlar, laik seçkinler değil din karşıtları.
Adı ateizm olan başka bir din yaratmak isti 

yorlar.
Kendi yaşam biçimlerini empoze etmeye 

çalışıyorlar..."
"Türk anayasasının girişinin İngilizcesini 

yabancıya verecek olursanız utanırsınız."
Bu sözler günlerdir medyada çalkalandığı 

halde Abdullah Gül ne pişmanlık bildirdi ne 
"yanlış anlaşıldım" gibisinden bir mazeret 
beyan etti..
0 sloganların arkasında durarak Çankaya'ya 

çıkmak istiyor... Sonunda Türkiye çok kritik bir 
noktaya geldi. Tehlikeli bir kutuplaşma, yoğun
luğunu artırarak sürüyor...

. Doğrudur. Demokrasilerde asker siyasetle 
ilgilenmez, siyasete müdahale etmez..

Genelkurmay Başkanı siyasi içerikli konuş
malar yapmaz...

Hele hele iktidara muhtıra mahiyetinde 
। uyanlarda asla bulunmaz.

Bir demokrat bunların aksini düşünemez... 
Peki, bunlar olmaz, düşünülemez de...
Demokrasilerde kendi içinde bile demokratik 

olmayan..
Yönetimi her nasılsa ele geçirmiş bir çekirdek 

kadronun tek söz ve karar sahibi olduğu. En 
küçük bir parti içi muhalefetin bile 
hazmedilmediği..

Kongrelerde genel merkezin istemediği aday 
ya da listenin çıkmasının engellendiği...

Engellenemeyen durumlarda kongrelerin iptal 
edildiği, kazananların görevden alındığı..

Milletvekillerinin liderin iki dudağı arasında 
belirlendiği...

Parmak indirme - kaldırma makinesi gibi kul
lanıldığı siyasi partiler olur mu?

Demokrasilerde yüzde 10 gibi yüksek bir 
seçim barajı.. Seçmenin üçte bir oyuyla 
Meclis'in üçte ikisini ele geçirmeye imkân 
veren bir seçim sistemi düşünülebilir mi?

Bu seçim sistemiyle işbaşına gelmiş kadro
nun devletin bütün kurum ve kuruluşlarını ele 
geçirmesi...

Cumhuriyet rejiminin kimyasını değiştir meye 
kalkışması hayal dahi edilebilir mi?

Demokrasilerde meclisler yargı kaçaklarının 
sığınma yeri olabilir mi?

Özel evrakta sahtecilik suçlamasından 
fezlekesi Meclis'te bekleyen bir kişi yargının 
önüne çıkıp aklanmadan Cumhurbaşkanlığına 
adaylığını koyabilir mi?

Cumhuriyete inanmayan biri cumhurbaşkanı 
olabilir mi? Başbakan tek başına 
Cumhurbaşkanı seçmeye kalkışabilir mi?

Yüzde 34 oy sahibi iktidar partisi kimseye 
danışmadan Cumhurbaşkanı belirlemeye 
teşebbüs eder mi? Bir ülkede bütün bunlar 
olacak, yaşanacak... Ama o ülkede yine de 
demokrasiden söz edilecek..

Sadece asker konuştuğunda "demokrasi 
elden gidiyor" çığlıkları yükselecek.

Kim inanır böyle rejimin demokrasi olduğu
na... Kim inanır.

Bir demokraside önce sivillerin demokrat 
olması beklenir...

Sen istediğini yapacaksın, hizaya gel diyen
lere de demokraside bu yok diyeceksin..

Alan da kaçan mı ?

mailto:933@hotmail.com
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Gemlik zeytini Vınolive 2007 Fuarında beğenildi

içerikli broşür ile 
firma rehberi gibi

*

W

Gemlik zeytininin 
hak ettiği yere 
gelmesi ve mevcut 
problemlerin 
aşılması yolunda 

I ilk adım olan
VINOLİVE 2007 
fuarında tanıtımı 
yapıldı.
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt ile Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu'nun 
birlikte katıldıkları 
fuarda Gemlik 
zeytini ile zeytinyağı 
açılan stantta 
tanıtıldı.
Gerek yurt içi

gerekse yurt 
dışında mevcut 
kalitesini koruması 
ve tanıtılması 
amacıyla Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Gemlik 
Ticaret Borsası 
fuarlara ortak 
katılım kararı 
aldılar.
Alınan kararla 
ilk olarak İZFAŞ 
tarafından organize 
edilen VINOLİVE 
2007 4. Şarap, 
Zeytin, Zeytinyağı 
ve Alkollü içecekler 
Fuarına katılan 
Oda Başkanlar) 
Gemlik Zeytini 
ile zeytinyağının 
tanıtarak çeşitli 

programlara katılarak 
görüş belirttiler. 
İzmir Vali Yardımcısı 
Fethi Özdemir, 
İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Yusuf Ali 
Karaman, Meslek 
Odaları Başkanları, 
İlçe Belediye 
Başkanları, Sektör 
Temsilcileri ve 
davetlilerin katıldığı 
fuarın açılışında 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt ile Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, 
TRT Televizyonu 
ile Gemlik zeytinini 
tanıtarak 
röportaj yaptılar. 
Yerli ve yabancı 
bir çok firmanın 
katılımı ile gerçek
leşen fuarda, 
Gemlik zeytinini 
temsil eden zeytin 
ve zeytinyağı standı 
fuarın en gözde 
ve ilgi gören 
standı oldu.
Fuar süresince 
ziyaretçilere 
Gemlik zeytininin

promosyonlar 
dağıtıldı.

karakteristik özelliği, 
diğer zeytinlerden 
ayrılan yanları, 
yaşanılan problem
ler, basına 
yansımış yanlış 
bilgilendirmeler, 
üretim şekli ve 
daha bir çok 
konuda aydınlatıcı 
sunum yapıldı. 
Fuarı gezen 
ziyaretçilere ayrıca, 
bir adet çanta 
içinde 100'er 
gramlık zeytin, 
Türkçe ve İngilizce

gGjjLTü Yap;

Fiili Boya
Jotun - Deniz Boyaları 
İzolasyon
Hırdavat
Nalbur
Sıhhi Tesisat
Aksesuar

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224)51332 32-Fax:|0.224)51335 75

BİLİMUM INŞ. MALZ. HIRDAVAtThÛ'.S 
TESİSAT - BOYA - IZOLASYoîV 

aksesuar &

HER TURLU 
BOYAve HIRDAVAT MALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ
*
*
*
*
*
*
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Avrupa Konseyimden muhtıraya sert yanıt

“Askerler kışlada kalmalı” Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı

Avrupa Konseyi, 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın yaptığı 
basın açıklamasına 
tepki gösterdi.
AK Genel Sekreteri 
Terry Davis, TSK 
tarafından yapılan 
basın açıklamasın
dan büyük kaygı duy
duğunu belirterek, 
“Bu açıklama, Silahlı 
Kuvvetlerin seçimi 
etkilemeye yönelik 
kasıtlı bir girişimi 
gibi görünüyor. 
Kışlalarında kalmalı 
lar ve siyasetten 
uzak durmalılar" 
dedi.
Terry Davis, TSK 
tarafından yapılan 
basın açıklamasın
dan büyük kaygı 
duyduğunu 
belirterek, “Bu açıkla
ma, silahlı kuvvet
lerin Türkiye'deki 
yeni cumhurbaşkanı 
seçimini etkilemeye

yönelik kasıtlı bir 
girişimi gibi görü 
nüyor. Kışlalarında 
kalmalılar ve 
siyasetten uzak dur
malılar" şeklinde 
konuştu.
Türk halkının insan 
hakları, demokrasi 
ve hukuk üstünlüğü 
konusunda büyük 
bir ilerleme 
sağladığını belirten 
Davis, “Bu kazanan

ları riske atılmamalı” 
ifadesini kullandı. 
Askerlerin 
hareketinden 
şoke oldum 
Davis, demokratik 
ülkelerde askerlerin 
demokratik bir 
biçimde seçilmiş 
devlet otoritelerinin 
altında olduğuna 
dikkat çekerek 
şöyle devam etti: 
“Silahlı kuvvetlerin

kendilerinden bir 
demokratik meşru
luğu yok, bu nedenle 
siyasi bir rolleri ola
maz. Avrupa 
Konseyi üyesi bir 
devlette askerlerin, 
devlet başkanı 
seçimi gibi 
demokratik ve 
anayasal bir sürecin 
ortasında böyle 
bir biçimde hareket 
etmesinden şoke 
oldum. Silahlı 
kuvvetlerin siyasi 
sürece müdahalesine 
karşı tüm siyasi 
partileri tutum 
almayı çağırıyorum.” 
AK Genel Sekreteri, 
Türkiye'nin olgun 
bir demokrasi 
olarak Anayasası'nda 
öngörüldüğü 
biçimde cumhur
başkanını 
seçilebileceğine 
güvendiğini 
sözlerine ekledi.

Bugün 1 Mayıs
Bizde 1 Mayıslar yasaklanırken, demok 

ratik ve sosyalist ülkelerin işçileri büyük 
törenlerle bayramlarını kutluyorlardı.

Bunları bizlere göstermediler..
Hep sakladılar..
Kapitalist blok ve işbirlikçileri, Sovyet 

lerin dağılmasına neden oldu.
İşte o zaman, televizyonlarda dünyada 

1 Mayıs’ın ne kadar görkemli törenlerle 
kutlandığını görebildik.

Uluslararası bir kutlama günü olan 1 
Mayıs İşçi Bayramı’na alternatif Bayram 
lar icat ettik. Sarı sendikacılar, 1 Mayıs 
yerine o günü bayram olarak kutladı.

Emek ve sermaye kardeş gibidir.
Emek ile sermaye arasında barış olma 

dığında hep çatışmalar yaşanmıştır.
Batı demokrasilerinde sosyal demok 

rasi, bu barışın kurulmasında büyük çaba 
harcamış ve barış sağlanmıştır.

Bizde ise bu denge kurulamadığı gibi, 
emeğin haklı istemleri hep yıkıcılık olarak 
öne çıkarılmıştır.

Emekçiler bugün, büyük kentlerin 
meydanlarında barış, kardeşlik, eşitlik ve 
demokrasi için toplanacaklar.

Dünya işçilerinin kardeşliği için 
yürüyecekler..

Emekçinin bayramı kutlu olsun..

Baykal; “Mahkeme 
kararına saygılıyız”

Mumcu’dan AKP'ye carin

Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal, Anayasa 
Mahkemesi'nin 
siyasi gelişmelerden 
etkileneceğine 
inanmadığını 
belirterek, Yüksek 
Mahkeme'nin 
vereceği karara 
saygı duyacaklarını 
söyledi.
Deniz Baykal, parti 
genel merkezinde 
düzenlediği basın 
toplantısında Cum 

s h.urbaşkanı seçimiy 
le ilgil^ Anayasa 
Mahkemesi'ne

. yapılan başvuruya 
değindi.
Baykal, şöyle 
konuştu: 
"Anayasa

Mahkemesi 
kararını Sayın 
Başkan'ın da ifade 
ettiği gibi sadece 
hukuku esas 
alarak, Anayasa'yı 
esas alarak 
yapacaktır. Bu 
konuda Anayasa 
Mahkemesi'nin çok 
saygın çok güven 
veren bir konumu 
var, herhangi 
bir tartışmayı 
herhangi bir tered- 
dütü gerektiren 
bir durumun 
ortaya çıkacağını 
sanmıyorum. 
Anayasa 
Mahkememizin 
alacağı karara 
hepimiz büyük 
saygı 
duyuyoruz."

Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Er 
kan Mumcu, AKP'ye 
cumhurbaşkanı 
adayı Abdullah 
Gül'ü Anayasa 
Mahkemesi karar 
vermeden önce geri 
çekmesini isterken, 
“kum saatindeki 
kum tükenmek 
üzere” uyarısında 
bulundu.
Mumcu, parti genel 
merkezinde önce 
Saadet Partisi Genel 
Başkanı Recai 
Kutan'la görüştü, 
ardından düzen
lediği basın toplan
tısında hükümete 
seslendi. “Kum 
saatindeki kum 
tükenmek üzeredir” 
diyen Mumcu, 
“Her şeyin ters 
yüz olabileceği 
bir sürecin 
içindeyiz” dedi. 
Mumcu,

“önümüz deki 36 
saat Türkiye'nin 
gelecek 36 yılı 
bakımından 
önemlidir” derken, 
AKP'ye “Muhatap 
larım durumun 
ciddiyetini ya 
anlama mış 

görünüyorlar ya 
anlamazdan geliyor
lar ya da beni kahre
den bir şekilde Türki 
ye'ye ve Türkiye'nin 
istikrarına tuzak 
kuruyorlar” dedi 
TÜRK 
DEMOKRASİSİ 
VESAYET 
GÖLGESİNDEN 
KURTULMALI 
Mumcu, “Hem 
demokratik rejimi, 
hem de Türkiye'nin 
istikrarı nın 
ciddi ve kalıcı 
izler bırakabilecek 
tehditlerle karşı 
karşıya olduğunu 
söyledi.

Rapor Anayasa Mahkemesi 
üyelerini dağılıldı 

CHP'nin Cumhurbaşkanı 
seçimine ilişkin başvurusu 

bugün ele alınacak.

Anayasa Mahkemesi 
CHP'nin 
Cumhurbaşkanı 
seçimiyle ilgili 
yaptığı başvuruyu 
bugün ele alacak. 
Raportörün 
başvuruyla ilgili 
raporu hazırlayarak 
Yüksek Mahkeme 
üyelerine 
dün dağıttı.
Anayasa Mahkemesi 
heyetinin söz 
konusu başvuruyu 
değerlendirmek 
üzere bugün saat 
10.00'da toplanması 
bekleniyor.
Üyeler başvuruyla

ilgili raporu 
inceledikten
sonra 
müzakerelere 
geçilecek.
Yüksek 
Mahkeme'nin 
merakla beklenen 
kararını bugün 
mesai bitimine kadar 
alması bekleniyor. 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Tülay 
Tuğcu, daha 
önce yaptığı 
açıklamada 
kararın, ikinci tur 
oylama öncesine 
yetiştirileceğini 
belirtmişti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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' tea’da 4 mahalle daha parka kavuştu
Bursa merkez 
Yıldırım Belediyesi 
"Yeşilse Tutkumuz 
Yıldırım Umudumuz" 
sloganı başlattığı 
çalışmalar 
kapsamında 4 
mahalleye daha 
park kazandırdı. 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, 
Millet Mahallesi'nde 
Çiğdem Parkı, 
Ulus Mahallesi'nde 
Meşeli Parkı, 
Yunusemre 
Mahallesi'nde 
Söğüt, Karanfil, 
Orkide ve 
Kazımkarabekir 
Mahallesi'nde de 
Nergis ve Mine 
parklarını hizmete 
açtı. Yıldırım 
ilçesinde başlatılan 
yeşillendirme 
ve ağaçlandırma 
çalışmalarını 
tüm hızıyla 
sürdüren Yıldırım 
Belediyesi, ilçenin 
tarihi ve kültürel 
kimliğine yeşil 
ve doğa 
güzelliklerine 
yenilerini 
eklemeye devam 
ediyor.

BiiyMr Beletliyesi'nıleıı Karikatür Şimali
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi bu yıl ilk 
defa uluslararası 
bir karikatür 
bineali tertipliyor. 
Anadolu 
Karikatürcüler 
Derneği ile Bursa 
Fuar AŞ (BURFAŞ) 
ın 8 Mayıs-8 Eylül 
tarihleri arasında 
ortaklaşa organize 
ettikleri bineal 
çerçevesinde çeşitli 
yabancı 
karikatüristlerin 
sergileri açılacak, 
söyleşiler yapılacak. 
Binealde büyük 
ödüllü Mavi Altın Su 
konulu uluslararası 
karikatür yarışması 
da gerçekleştirilecek. 
Konusu su olması 
sebebiyle Kestel'in 
Saitabat köyünde 
şelale başında basın 
mensupları ile 
biraraya gelen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa'yı 
kültür başkenti yap
mak için festival ve 
sanat organizasyon
larına ağırlık verdik
lerini söyledi. 
Belediyeciliğin sade 
ce yol, su ve alt yapı

istenenin en 
kısa yoldan 
en çarpıcı bir 
şekilde 
anlatıldığı 
karikatür 
sanatına da 
Bursa olarak 
kucak açıyo 
ruz. Bursa'dan 
yetişen ve 
Anadolu 
Karikatürcüler 
Derneği'ni 
kuran sanatçı

arkadaşları mızla 8 
Eylül'e kadar süre
cek, söyleşiler, 
sergiler, yarışmalar 
gerçekleştiriyoruz. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
inşaatını sürdürdüğü 
kongre ve kültür 
merkezi 2008 yılının 
sonbaharında 
tamamlandığında 
Bursa daha önemli 
kültür sanat etkinlik
lerine ev sahipliği 
yapabilecektir. 
Bursa'yı kültür 
başkenti yapmak 
hedeflerimiz arasın
dadır. Sanatın ruhları 
aydınlattığı gibi, 
şehrimize ışık 
tutacağına inanıyo
rum" dedi.

dan ibaret olmadığını 
anlatan Şahin, 
"3 yıldır sanata, 
sanatçıya, bu konu
larda yapılan etkinlik
lere destek oluyoruz. 
OsmanlI'da ilk tiyatro 
Bursa'da kuruldu. 
Belediyemiz bünye 
sinde bizde şehir ti 
yatrosu kurduk, ilk 
gezici tiyatroyu 
başlattık. İpekyolu 
Film Festivaline start 
verdik. Bursa Festiva 
li'nin çıtasını yükselt
tik, halka açtık. 
Gölge Oyunları 
Festivali, Edebiyat ve 
Fotoğraf Günleri ile 
kentimizde değişik 
sanatçıları ağırla
maktan mutluyuz. 
Söylenmek

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
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

islikti Cad. Bora Sok. Atak Aralıgı No:» GENLİK Tel: (0.224) ili ît 13 Faı: (0.224| 513 35 S5
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Okullara yaz kıyafeti genelgesi İnternette sondan ikinci olduk
İlk ve ortaöğretim 
okulları görevlilerinin 
ve öğrencilerinin 
kılık kıyafetinde 
yaz dönemi uygula
ması başlatıldı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'ın 
genelgesiyle, yaz 
mevsiminin başla
ması ve hava 
sıcaklıklarının 
artması sebebiyle 
öğrencilerin bundan 
olumsuz etkilen
memesi için böl
gelerin iklim şart
larının dikkate 
alınarak, şu kurallara 
uyulması istendi: 
"Erkek öğrencileri 
mizin ceket giyme 
ve kravat takma 
zorunluluğunun 
kaldırılması, 
öğrenciye yakışır, 
sade, kollu/yarım 
kollu gömlek ve 
tişört giymeleri, 
Kız öğrencilerimizin 
şeffaf olmayan, 
vücut hatlarını 
belli etmeyen, badi, 
streç ve benzeri 
darlıkta kıyafet 
olmayacak şekilde, 
öğrenciye yakışır,

sade, kollu/yarım 
kollu gömlek veya 
tişört giymeleri, 
Kıyafetin pedagojik 
esaslara uygun 
olmasına özen 
gösterilmesi, kot, 
streç, tayt vb. pan
tolonlar ile okulca 
belirlenenlerin 
dışında simge, sem
bol, şekil ve yazıların 
yer alacağı, vücut 
hatlarını belli eden 
darlık ve türde 
yakasız, kolsuz 
kıyafetleri 
giymemeleri." 
Uygulamanın bugün
den itibaren başla

yarak yeni öğretim 
yılına kadar devam 
ettirileceği belirtildi. 
Genelgede, okullarda 
düzenlenen mezu
niyet etkinliklerinin 
"velilere ekonomik 
yük getirmeyecek 
şekilde, veli, 
öğretmen ve yöneti
cilerin katılımının 
sağlanacağı, başka 
mekanlar yerine 
eğitim kurumlarında, 
daha anlamlı ve 
coşkulu bir şekilde 
ilgili genelgede 
belirtilen esaslara 
göre düzenlenmesi" 
istendi

Türkiye, OECD 
ülkeleri genişbant 
internet kullanımı 
sıralamasında son
dan ikinci oldu. 
Türkiye’de, internette 
çocuk pornosu, şan
taj, hakaret, banka 
soygunculuğu gibi 
suçlar, sadece üç 
yılda yüzde 2 bin 
artış gösterdi. 
Parlamenter demok 
ratik rejimi benim
semiş gelişmiş ve 
gelişmekte olan 
ülkelerin işbirliği 
örgütü olan Ekono 
mik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkila 
tı’nın (OECD) üye 
ülkeler arasında 
geniş bant internet 
kullanımına ilişkin 
son istatistikleri açık
landı. Buna göre, Tür 
kiye Meksika’nın 
hemen önünde son
dan ikinci, yani 
29’uncu oldu. Türki 
ye’de genişbant 
internet bağlantısı 
söz konusu olduğun
da, 100 kişiye 3.8 
DSL internet bağlan
tısı, 0 kablo internet 
bağlantısı, 0 fiber/ 
LAN bağlantısı 
düşüyor. Sonuncu 
olan Meksika’da ise

100 kişiye 2.7 DSL 
bağlantısı, 0.8 kablo 
internet bağlantısı 
düşüyor.
Genişbant internet 
bağlantısının en 
yaygın bulunduğu 
ülke olan Danimar 
ka’da 100 kişiden 
19.6’sı DSP, 9.4’ü 
kablo internet, 2.6’sı 
Fiber/LAN bağlantı 
yla internete bağla 
nıyor. Sıralamada 
Hollanda ikinci, İzlan
da üçüncü, Kore 
dördüncü bulunuyor. 
OECD ortalamasında 
ise 100 kişiden 10.5’i 
DSL bağlantı kul
lanıyor. ABD’de 58 
milyon, Danimarka 
da 1.7 milyon, 
Türkiye’de 2.7 mil 
yon, Almanya’da 14 
milyon genişbant 
internet abonesi 

bulunuyor. 
KULLANIMI AZ, 
SUÇLUSU FAZLA 
Bu arada Türkiye 
deki genişbant inter
net bağlantı düzeyi 
nin yetersizliğine 
karşın, Emniyet’e 
göre, Türkiye’de 
internette, banka 
soygunu, çocuk 
pornosu, hakaret, 
şantaj, suça tahrik 
gibi suçlarda astro 
nomik artışlar 
görülüyor. Ankara 
Emniyet Müdürlüğü 
Bilgi İşlem Şube 
Müdürlüğü Sistem 
İletişim ve Bilişim 
Suçları Büro Amirliği 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Ayhan 
Çankaya’nın bu yön
deki açıklaması, bir 
süre önce basına 
yansımıştı.

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000 - 7804
ÖZELLİKLER

Intel Pentium 4 3.o 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 Antİvirüs + Antispy

ÜCRETSİZ MODEM VE A1 AKIA 
ADSL BAĞLANTISI + ALANA

N0W0K BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BCIRSfl

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 MB GEFORCE7100 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

BİLGİSAYAR

w

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

http://www.gemliknowox.com
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Bıırsa'da iki ayda 30 bin dogalaaz abonesi
Bursagaz, yaklaşık iki 
aydır devam eden 
2007 yılının ilk abone
lik kampanyasında 30 
bin 4 yeni aboneye, 
toplamda ise 537 520 
aboneye ulaştı.
27 Şubat’ta başlayan 
abonelik kampanyası
na özellikle yeni 
yatırım bölgelerinde 
ikamet eden 
BursalIlar ilgi gös
teriyor. 31 Mayıs 
tarihine kadar devam 

edecek kapanyada 
abonelik bedelinin 
10 YTL’si peşin 
alınıyor, kalan tutar 
ise 10 taksite 
bölünüyor.
Kampanyaya

gösterilen büyük 
ilginin
ve ulaşılan abonelik 
rakamlarının sevin
dirici olduğunu 
söyleyen Bursagaz 
Genel Müdürü 
Ertuğrul Altın, 
“Her yeni abone, 
daha mavi bir 
gökyüzü ve daha 
yeşil bir Bursa 
için atılmış önemli 
bir adım. 30 bin yeni 
aboneye ulaşmamız, 
özellikle yeni yatırım 
bölgelerimizdeki 
hemşerilerimizin 
doğalgaza olan 
ilgisini gösteriyor” 
dedi.
2007 yılında altyapı

yatırımları planla
masında farklı bir 
uygulamaya giden 
Bursagaz, yılbaşında 
açıklanan yeni 
yatırım bölgelerinde 
yüzde 85 abone 
oranına ulaşılan 
mahallelerin altyapı 
çalışmalarını Kasım 
ayı soruna kadar 
tamamlayarak 
doğalgaz vermeye 
başlayacak.
Altyapı çalışmaları, 
kazı, hat döşemesi 
ve asfatlama faaliyet
lerini içeriyor.
Altyapı çalışmalarının 
tamamlanması 
sonrasında doğalgaz 
abonesi olanların

hatlarının bağlan
abilmesi için yeniden 
kazı çalışmaları 
yapılması gerekmek
te. Bu çalışma, 
bölgede ikamet eden 
BursalIlara ek bir 
sıkıntı yaşatacağı için 
kampanya sonrasın
da abone olanların 
doğalgaz bağlantıları, 
2008 yılında yapıla
cak. Bursagaz’ın 
2007 yatırım böl
gelerinde ikamet 
eden ve bu yıl 
doğalgaz kullanmak 
isteyen abonelerin 
31 Mayıs 2007 tari
hine kadar mutlaka 
doğalgaz abonesi 
olmaları gerekiyor.

Hırsızlar ahırdan! 
50 koyun çaldı

Bursa’da trafik kazası 1 ölü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre,

Afyon'dan 6 motosik
letli arkadaşıyla 
İnegöl'e gelen 03 UD 
600 plakalı yarış 
motosikletini kullanan

Mahmut Nedim Oktay 
(35), yemek yedikten 
sonra arkadaşlarıyla 
birlikte Afyon'a dön
mek üzere yola çıktı.
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Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
1 Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
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120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE i
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Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÖX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
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Oktay, Mezit 4 
köprüsünde 
virajı alamayınca, 
karşı yönden 
gelen 10 TS 433 
plakalı Hüsnü 
Çavdar idaresindeki 
kamyonun arka 
tekerliklerine 
çarptı. Yaklaşık 
50 metre uzağa 
fırlayan 
motosiklet sürücüsü 
Mahmut Nedim 
Oktay olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Afyon'da elektrik ve 
jeneratör işiyle 
uğraşan ve 20 
yıldan beri motosiklet 
kullandığı öğrenilen 
evli ve bir çocuk 
babası Oktay'ın ölümü 
arkadaşlarını yasa 
boğdu. Kazayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor.

Bursa'da kimliği 
belirsiz şahıslar, 
girdikleri ahırdan 
50 baş koyun çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesine bağlı 
Çamlıca Mahallesi 
Kavakdere
Caddesi 2. Gültekin 
Sokak'taki İstani 
Aydın'a (42) ait 
ahıra giren kimliği

belirsiz kişi ya da 
kişiler, ahırda 
bulunan 20’si 
yeni doğmuş 
kuzu 50 küçükbaş 
hayvanı alarak 
kayıplara karıştı. 
Olayı fark eden 
Aydın'ın başvurusu 
üzerine soruşturma 
başlatan polis, 
kimliği belirsiz 
hırsızların peşine 
düştü.

Düğünden dönen 
minibüs direğe 
çarptı: 1 yaralı

5
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 Hol M Sadık Fatma Apt 3+1-110 mî 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
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

i

‘Gemlik Körfez’
internette
mgemlikkorfezgazetesLcoın

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde bir minibüs 
direğe çarparken, 
kaza ucuz atlatıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bilal Ozsalih 
(38) idaresindeki 
61 AP 619 plakalı 
panelvan minibüs, 
Büyükorhan'ın 
Özlüce köyündeki 
düğünden 
dönerken, Orhaneli 
ilçe merkezinde 
Kütahya Zafer 
Caddesi'nde kaldırı
ma çıkarak direğe

çarptı. Çok sayıda 
insanın bulunduğu 
aracın ön tarafında 
oturan Sevil 
Aydemir 
sıkışırken, çevreden 
yardıma koşan 
vatandaşlar 
Aydemir'i çıkarttı. 
112 ekipleri ilk 
müdahaleyi 
yaptıktan sonra 
yaralı Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı soruşturma 
devam ediyor.

Orhangazi’de kaza; 1 yaralı
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde su taşıyan 
bir kamyon 
bariyerlere 
çarparken, bir 
kişi yaralandı. 
Gölcük’ten 14 
ton su ile yola 
çıkan Müzbah 
Söylemiş (38) 
idaresindeki 
35 KRY 51 plakalı

kamyon İzmir’e 
giderken, 
Orhangazi-Yalova 
yolu Orkent 
Polis Karakolu 
önünde kaza yaptı. 
Sürücü Söylemiş 
yaralanırken, 60 
metre boyunca 
bariyerlerde 
sürüklenen aracı 
yerinden

kaldırmak hayli 
güç oldu.
Olay yerine gelen 
kurtarma ekiplerinin 
çalışmalarıyla 
kamyon 3 saat 
sonra yerinden 
kaldırılabildi.
Kamyonda 
bulunan 14 ton su 
başka bir araca 
nakledildi.



I Mayıs 2007 Salı

ATO’dan ‘itidal’ çağrısı

Ankara Ticaret 
Odası (ATO) 
Başkanı Sinan Aygün, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecinde 
yaşanan gerginliğin 
krize dönüşmemesi 
için tüm siyasi 
partilere ve halka 
"itidal" çağrısında 
bulundu.
ATO Yönetim 
Kurulu'nun 
olağanüstü toplan
tısının ardından 
yazılı bir açıklama 
yapan Aygün, 
Türkiye'nin laik, 
demokratik ve 
sosyal bir hukuk 
devleti olduğuna 
işaret etti. 
Tüm sorunların 
devlet organları 
arasında demokrasiye 
ve siyasi geleneğe 
uygun olarak ve 
Anayasaya bağlı 
şekilde, diyalog 
yoluyla çözülebile
ceğini vurgulayan 
Aygün, siyasetin 
çözüm üretme 
sanatı olduğunu, 
Türk siyasetinin de 
çözüm üretecek

demokratik 
olgunluğa sahip 
bulunduğunu 
belirtti.
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
84 yıllık geçmişinde, 
demokrasi ve 
cumhuriyetin bir 
arada ve uyum içinde 
yaşaması ve çalış
ması geleneğinin 
yerleştiğine dikkat 
çeken ATO Başkanı, 
açıklamasının son 
bölümünde şu 
görüşlere yer verdi: 
"Türkiye'de siyasi 
hayat devam 
etmektedir ve 
sorunların çözümleri 
de sivil siyasi hayat 
içerisinde olmalıdır. 
Demokrasinin baş 
aktörleri olan siyasi 
partiler, ülkeyi içinde 
bulunduğu bu 
gerginlikten 
demokratik 
mekanizmaları 
işleterek 
çıkarmalıdır. Tüm 
siyasi partilere, 
bu konuda eşit 
sorumluluk 
düşmektedir."

■MMH
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY El
Terr51J114BCepTel:0.5a77991M

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

SATILIKVİLLA
Cumhuriyet Mahallesî’nde 

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 veya AYLIK 

ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.530 491 8960
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Halı Saha Turnııvası'nda Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

iddialı maçlar oynanıyor
Seyfettin SEKERSÖZ 
köy gençlerinin 
bir raya gelerek 
tanışıp kaynaş
malarını sağlamak 
amacıyla bu yıl 
İkincisi düzenlenen

Gemlik’te 3.liq terfi maçları oynanacak
Seyfettin SEKERSÖZ 
Yarın ve Cuma günü 
olmak üzere ilçe 
Atatürk stadında 
3. Lig terfi 2. 
kademe futbol

Denizlispor’da bir puan sevinci yaşanıyor
Denizlispor’da, 
Fenerbahçe karşısın
da alınan bir puanın 
sevinci yaşanıyor. 
Turkcell Süper 
Ligi'nin 30. haftasın
da deplasmanda 
karşılaştığı lider 
Fenerbahçe karşısın
da 2-0 mağlup 
duruma düşmesine 
rağmen, Adriano 
ve Fatih Yiğen'in 
golleriyle beraberliği 
sağlayan yeşil- 
siyahlılar, aldıkları 
bir puanla ligde 
kalma yolunda 
önemli avantaj 
yakaladı. Güvenç 
Kurtar'ın göreve 
gelmesinin ardından 
çıkışa geçen 
Denizlispor, son 
6 haftada mağlubiyet 
yüzü görmedi. 
Son 6 maçta kendi 
sahasında

GEMİİK. SİNEMA GÜN1ÜGÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)

Filmin Adı Seanslar

MUTLULUK 11.30.i4.Oo -16.30 ■ 20.30
MAVİ GÖZLÜ DEV 14.00 -16.30 - 20.30

NİNJ A KAPLUMBAĞALARI 12.00

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

OTOSTOPÇU SEANSLAR 12.00 -14.00 ■ 16.00 ■ 18.00 • 20.30

"Köyler halı saha 
turnuvası" devam 
ediyor.
Olimpik Halı Saha'da 
hafta sonu oynanan 
maçlarda güçlü 
kadrosuyla Hamidiye 
takımı Katırlı 

maçları oynanacak. 
Yarın saat 14.00de 
Kocaeli derbent 
futbol takımı ile 
Sakarya Hendek 
futbol takımları 
arasında zevkli

Gençlerbirliği, 
Sakaryaspor ve 
Sivasspor'u mağlup 
eden yeşil-siyahlılar, 
Çaykur Rizespor, 
Antalyaspor 
ve Fenerbahçe 
deplasmanlarından 
da beraberlikle 
döndü. Bu periyotta 
11 gol atan 
Denizlispor, 
kalesinde 7 gol 
gördü.
Geçen sezon son 
maçta berabere 
kalarak şampiyonluk
tan ettiği Fenerbahçe 
ile bu sezonun ilk 
maçında Denizli'deki 
maçta berabere kalan 
yeşil-siyahhlar, ikinci 
maçta da puan 
almayı başardı. 
Galatasaray'dan 
sonra Fenerbahçe'ye 
de bu sezon 
yenilmeyen 

takımını 7-1 mağlup 
ederken ikinci maçta 
Şahinyurdu karşısın
da sahaya çıkmayan 
Engürücük takımı 
3-0 hükmen 
mağlup sayıldı. 

Islamköy 

geçecek maça 
futbolseverlerin 
ilgi göstermesi 
bekleniyor. 
Öte yandan 
oynanacak maçın 
galibi ile bu kez

Denizlispor, 
şampiyonluk 
mücadelesi veren 
bu iki takımdan 4 
maçta 4 puan çıkardı. 
Fenerbahçe maçında 
Kezman'ı düşürerek 
penaltıya sebebiyet 
veren, ardından da 
attığı golle takımına 
bir puan getiren Fatih 
Yiğen, Denizlispor 
forması altındaki 
ilk golüne imza attı. 
6 yıl önce 
Kulaspor'dan transfer 
edilen, Denizlispor 
PAF Takımı ve Denizli 
Belediyespor'da 
forma giydikten 
sonra, sezon başında 
Teknik Direktör Faruk 
Hadzibegiç tarafın
dan kadroya dahil 
edilen Fatih Yiğen, 
bir günlük izninde 
memleketi Manisa'nın 
Kula ilçesine giderek 

takımı Kurtul 
karşısında 
sahadan 6-0 
galip ayrılırken 
Cihattı takımı 
Muratoba takımını 
6-1 yendi.

Cuma günü saat 
14.00 de Balıkesir 
Belediyespor 
arasında 3. 
kademeye terfi 
mücadelesi 
oynanacak.

sevincini ailesiyle 
paylaştı.
Fenerbahçe maçında 
eksik kadrolarına 
rağmen iyi mücadele 
ettiklerini belirten 
Denizlispor Teknik 
Direktörü Güvenç 
Kurtar, "Özellikle 
oyuncu değişiklik
lerinden sonra daha 
iyi mücadele ettik. 
2-0 mağlup duruma 

düşmemize rağmen 
oyundan kopmadık 
ve istediğimiz bir 
puanı aldık. 
Fenerbahçe deplas
manından aldığımız 
bu puan bizim için 
büyük moral oldu. 
Son haftalarda 
içeride ve dışarıda 
kaybetmiyoruz. 
Bursaspor maçını 
kazanarak son hafta
lara daha rahat 
gireceğiz" dedi.

Gemlikspor Yönetim Kurulu’na 
açık çağrı

Dünkü gazetemizin arka sayfasına bakın 
başlık şuydu; ‘Gemlikspor sahipsiz kazanı 
yor’.

16 senelik futbol hayatımda bu durumları 
çok iyi anlarım lütfen gençlerin yayında olun. 
Sahipsiz kazanılan 4-1’lik skor küçümsenecek 
spor değildir. Yavaş yavaş takım iyi yolda 
biraz sahiplenilirse daha iyi olacaklarına 
inanıyorum. Bu Gemlik'in başarısıdır.

Dün dertleştiğim Faruk Güzel alakasızlık
tan yakınıyor. Sayın Mehmet Turgut takıma 
sahip çıkmanın tam zamanı, bu da sizi için 
iyidir. Bu ilçenin idare amiri sîzsiniz. 
Bubaşarıda sizin sayılır.

Gemlikspor gençleri idealinizden 
vazgeçmeyin inanıyorum başaracaksınız.

Türkiye 3. Futbol 
Ligi 3. Grup'tan, 
2. Lig B 
Kategorisi'ne 
yükselen
Afyonkarahisarspor* 
da büyük sevinç 
yaşanıyor.
3 hafta önce Bursa 
Merinosspor'u 
yenerek 2. Lig'e 
çıkmayı garan
tileyen, kendi evin
de oynadığı son 
karşılaşmada 
Mustafakemalpaşas 
por'u 2-0 
mağlup eden 
Afyonkarahisarspor' 
da sevinç devam 
ediyor. Çakmak 
Marble Otel'de ver
ilen şampiyonluk 

yemeğine katılan 
futbolcular, gecenin 
ilerleyen saatlerinde 
ise İkbal Termal 
Otel'e geldi. 
Otel içindeki Türü 
Bar'a eşleri ve 
yakınlarıyla 
birlikte gelen 
Afyon karahisarsporl 
u futbolcular, çalan 
hareketli şarkılar 
eşliğinde 2. Lig'e 
çıkmanın sevincini 
doyasıya yaşadı.
Futbolcuların 
sevincine, bir dizi 
etkinlik için 
Afyonkarahisar'a 
gelen Suriye, 
Lübnan ve Ürdünlü 
basın mensupları 
da eşlik etti.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Astım, çocukluk çağının en önemli kronik hastalığı
Çukurova Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Çocuk Alerji 
İmmünoloji Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Seval Güneşer 
Kendirli, astımın, 
çocukluk çağının 
en önemli kronik 
hastalığı 
olduğunu bildirdi. 
Prof. Dr. Kendirli, 
önemli bir sağlık 
sorunu olan astımın, 
1998'den beri her yıl 
mayısın ilk haftasında 
sağlık örgütleri 
tarafından gündeme 
getirildiğini ve 1 
Mayıs'ın "Dünya 
Astım Günü" olarak 
kutlandığını söyledi. 
Çukurova Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Çocuk Alerji Immu 
noloji Bilim Dalı, 
Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Toraks 
Derneği Adana 
Şubesi, Astımlı 
Hastalar Derneği ve 
Ulusal Alerji ve 
Klinik İmmünoloji 
Derneği'nin, 1 
Mayıs'ta astımı 
değişik etkinliklerle 
gündeme getireceğini 
ifade eden Kendirli, 
amacın, nef yaştaki 
astımlı hastanın 
hastalığını kontrol 
altına almak, hasta
ların yaşıtlarıyla aynı 
iş veya aktiviteleri 
yapmalarını ve yaşam 
kalitelerinin artmasını 
sağlamak olduğunu 
kaydetti.

Kendirli, "Hastaları 
mızın, tüm insanların 
sağlıklı olmaları için 
temiz bir dünyada 
yaşamaları, sigara 
içme ve çevre kirli 
liginin azaltılması 
gerektiğini vurgula
mak istiyoruz. Astımlı 
hastalar, ilaçlarını 
uygun şekilde ve 
sürede kullanırlarsa 
yaşam kaliteleri 
artacak, aileleriyle 
güzel birliktelik 
sağlanacaktır" dedi. 
Astımın, her yaş 
insanın, özellikle 
çocukların iş gücüne, 
okula devamsızlığına 
neden olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Se 
val Güneşer Kendirli, 
şöyle konuştu: 
'AstYm, çöCukTuk 
çağının en önemli 
kronik hastalığıdır. 
Astım görülme oranı 
gittikçe artmaktadır. 
Adana'da okul çağı 
çocuklarda alerjik 
hastalık görülme 
oranı yüzde 23.6, 
astımın görülme 

oranı ise yüzde 
12.6'dır. Hastalığın 
yüzde 10'un üzerinde 
olması toplum 
sağlığını ilgilendiren, 
önemli bir hastalık 
olduğunu göstermek
tedir. Astım, genellik
le kendiliğinden 
veya tedaviyle düze
len, hava yollarının 
tıkanması ve yangısı 
sonucu oluşan, 
yineleyen bir hasta 
İlktir. Hayat boyu 
astımın çoğu çocuk
lukta başlamaktadır. 
Çocuklarda görülen 
astımın yüzde 85-90'ı 
alerjiktir. Genellikle 
ev tozu akarlarına, 
küf mantarlarına, 
hayvan tüy ve 
salgılarına, bazen de 
polenlere alerji* ola
bilir. Çocukluk çağın
da görülen astımın 
yüzde 70-75'i hafif 
astımdır. Bu astım 
genellikle alerjik 
bronşit, spastik 
bronşit gibi isim- 
lendirilmektedir." 
Hastalığın 

belirtilerine de deği
nen Kendirli, 
"Hastalıkta genelde 
tekrarlayan öksürük, 
hışıltı, balgam çıkar
ma ve nefes darlığı 
olur. Hastaların 
özellikle gece olan 
öksürükleri vardır. 
Bu, kuru ve inatçı 
özelliktedir. 
Sonraları balgam 
eklenir. Hışıltı, astımlı 
çocuklarda olan 
önemli bir bulgudur 
ve kendiliğinden 
veya uygulanan 
tedaviyle düzelir. 
Yalnız bilmemiz 
gereken bir nokta, 
her astımda hışıltı 
olmadığı ve her 
hışıltının da astım 
olmadığıdır. 
Hastalıkta gece 
nefes darlığı 
görülebilir. Egzersizle 
nefes darlığı, 
hışıltı olabilir.
Astımlı hastanın 
soluk borusu aşırı 
duyarhdır. Alerjen, 
hava kirliliği, intanlar
la hastalık başlaya
bilir. Astımlı hastanın 
evinde sigara 
içilmemelidir. Astım 
tanısı için yinele
menin en az 3 kez 
olması gerekir. Ailede 
astım veya alerji 
varsa, tekrarlayan 
hışıltı ve tekrarlayan 
öksürükte astım olup 
olmadığı düşünülme
lidir ve hekime 
başvurmalıdır" 
diye konuştu

Alzheimer’in 
tedavisinde 
yeni umut

Alzehimer gibi beyin 
hastalıklarına 
yakalanan kişilerde 
kaybolan hafızanın, 
beynin uyarılması 
ve ilaç tedavisi 
sayesinde yeniden 
kazanılabileceği 
öne sürüldü. 
Ingiliz Nature 
dergisinde yayım
lanan araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
bilim adamları, 
Alzheimer'e benzer 
beyin hastalığı olan 
farelerin önceden 
kendilerine 
öğretilen görevleri 
iki yeni yöntemle 
yeniden hatırlaya
bildiğini gözlemledi. 
Massachussetts 
Teknoloji 
Enstitüsünden bir 
grup araştırmacının 
bulduğu bu iki 
yöntemin beynin 
uyarılması ve 
ilaç olduğunu 

belirtildi. 
HDAC gibi 
inhibitörlerden 
oluşan bir ilaç 
grubunu da 
farelerin üzerinde 
deneyen bilim 
adamları, bu 
ilaçların da hafızayı 
ve öğrenmeyi 
güçlendirdiğini 
belirledi.
Araştırmanın, 
Alzheimer gibi 
beyin hastalıklarında 
hafızanın beyinden 
silinmediğini, 
ancak hastalık 
yüzünden bilgilere 
erişilemediğini 
gösterdiğini 
belirten araştırma
cılar, araştırma 
sonuçlarının 
Alzheimer gibi 
hastalıklara 
yakalananlar 
için bir umut 
olabileceğini 
düşünüyor.
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/Sinemalarda ‘Emek Filmleri’ şöleni Çocuk Filmleri Festivali başladı
Uluslararası İşçi 
Filmleri Festivali'nin 
İkincisi, bugün başlı 
yor. Festival İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de 
eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilecek. 
Halkevleri, "şendi* 
ka.org" sitesi, DİSK'e 
bağlı Basın-lş ve 
Birleşik Metal-İş sen 
dikaları ile Türk-iş'e 

| bağlı Hava-lş ve
Petrol-lş sendikaların 
ca düzenlenen festi
valde filmler, ücretsiz 
olarak izlenebilecek 
ve yarışmaya yer 
verilmeyecek. 
Festivalde, "dünyayı 
sosyal, bireysel ve 
çevresel özellikleriyle 
yaşanabilir olmaktan 
çıkaran neo-libera 
lizm karşıtı deneyim
leri paylaşmak; 
dünyanın dününe, 
bugününe ve gele
ceğine emek cep 
besinden bakmak, 
işçilerin yurt içinde 
ve yurt dışında kendi 
sınıfıyla iletişim kur
masını sağlamak için 
sinemanın çevirmen
liğinden yararlan
mak" amaçlanıyor. 
Taksim'de 1 Mayıs 
1977'de meydana 
gelen olaylarda haya

tını kaybedenleri 
anmak üzere Kazancı 
Yokuşu'na karanfil 
bırakılmasıyla resmi 
olarak başlayacak 
festival çerçevesinde 
2 Mayıs'ta İstanbul 
Beyoğlu Emek 
Sineması'nda özel bir 
program düzen
lenecek. Programda, 
sanatçı Timur Selçuk 
bir dinleti sunacak. 
Adana ve Mersin'de 
6-12 Mayıs arasında 
tekrarlanacak festi
val, daha sonra da 
bütün bir yıl boyunca 
İzmit'ten Artvin'e, 
Bursa'dan Eskişe 
hir'e ve Bolu'ya kadar 
birçok kentte devam 
edecek.
40 Film izleyiciyle 
Buluşacak

Festival kapsamında, 
"emeği" konu edinen 
13'ü yerli, 27'si ise 
yabancı olmak üzere 
toplam 40 belgesel 
ve kurmaca film 
izleyici ile buluşacak. 
Filmler, İstanbul'da 
Fransız Kültür Mer 
kezi, İtalyan Kültür 
Merkezi, Yeşilçam 
Sineması, Halkevi 
Sinema Salonu ile 
Petrol-iş, Hava-lş ve 
Birleşik Metal-lş 
konferans salonların
da; Ankara'da Ankara 
Sanat Tiyatrosu ve 
Ekin Sanat Merkezi'n 
de gösterilecek. 
İzmir'deki filmlerin 
gösterileceği salonlar 
ise önümüzdeki 
günlerde kesinlik 
kazanacak.

Festivalin kapanışı 
nedeniyle Ankara'da 
6 Mayıs'ta özel 
bir program 
gerçekleştirilecek. 
Festival kapsamında, 
fotoğraf sanatçısı 
Tolga Sezgin'in 
"Göçmen İşçiler" 
konulu sergisi de 
açılacak.
Festivalde, çeşitli 
ülkelerden konuklar 
da ağırlanacak. 
Festival kapsamında 
gösterilecek 
Meksika yapımı 
"Ülke, Yağmur ve 
Ateş" adlı filmin 
yönetmenleri Tami 
Gold ve Gerardo 
Renique ile Hindistan 
lı yönetmen 
Rahul Roy da 
festivale katılacak. 
Festivalde 
gösterilecek filmler 
arasında Ömer 
Lütfi Akad'ın "Diyet", 
senaryosu Yılmaz 
Güney'e ait olan ve 
Zeki Okten'in yönet
tiği "Düşman", 
Ahmet Soner'in 
"Asayiş Berkemal", 
John Sayles'ın 
"Matevvan" ve 
Sergei Eisenstein'ın 
"Grev"i de 
bulunuyor.

"Garanti Minibank 
4. Uluslararası 
Çocuk Filmleri 
Festivali" başladı. 
TÜRSAK ve Garanti 
Bankası'nın birlikte 
düzenlediği festi
valde, değişik 
yaş gruplarına 
göre düzenlenen 
filmler, 
Cinebonus Maçka 
G-Mall, Capitol 
ve Cinemajestic 

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda 

çalışacak
elemanlar aranıyor

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

sinemalarında 
gösterilecek. 
Festivalde 
dünyanın pek 
çok ülkesinden, 
aralarında çizgi ve 
kukla filmlerinin 
de bulunduğu 
uzun ve kısa 
metrajlı 39 film 
beyaz perdeye 
yansıyacak.
Festival 30 Nisan’a 
kadar sürecek.
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Radar Cad. No : 170 YALOVA 
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www.yucebilgili.com

| Yalova’dan dünyaya açılan pencere 
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2005-2006 OKS’de, Fen ve Anadolu Liselerini kazandırmada % 100 Başarı *
2005-2006 Öğretim yılında Türkiye Geneli “2. Türkçe Olimpiyatı ve 
Kültür Şöleni” Şiir Okuma Yarışması Türkiye 2.liği açıyoruz

Kuruluş:1973

25 Ykr.

Çarşı alanında 
kazı çalışmaları 

sona erdi
GEMLİK’İN İLK G Ü N L Ü K S İ Y A S İ G A Z E T E S İ

Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu Mayıs ayında yapacağı

2 Mayıs 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com
toplantıda bulguları 
değerlendirecek Haberi sayfa

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçiminin İlk Tur Oylamasını Anayasaya Aykırı Bularak, Yürürlüğünü Durdurdu.

Anayasa Mahkemesi; 'M? zorunlu’ dedi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

367 zorunluluğu
Anayasa Mahkemesi’nin kararı dün saat 

18.50 sıralarında Başkanvekili Haşim Kılıç 
tarafından açıklandı.

O saatlerde Türkiye’de siyasetin kalbi 
durdu.

Yüksek Mahkeme, CHP’nin itiraz kararını 2 
red oyuna karşı çoğunlukla doğru buldu.

Bu, Cumhurbaşkanlığı için TBMM yapılan 
oylamada, meclisin 367 kişi ile toplanabileceği 
demekti.

Yapılan ilk toplantı geçersiz kılındı.
Meclis bugün 11. Cumhurbaşkanını seç 

mek için toplanacak.
AKP 367 oyu bulursa seçimlere geçilecek.
Bu ise olanaksız gözüküyor.

w CHP’nin Cumhurbaşkanı seçimi 
için meclisin 367 oy ile toplanmasının 
zorunlu olduğu konusunda Anayasa 
Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyu değer 
lendiren Yüksek Mahkeme dün iki red 
oyuna karşın oy çokluğu ile itirazı 
yerinde buldu. Yüksek Mahkeme 
TBMM’de yapılan Cumhurbaşkanlığı bi
rinci tur oylamasını geçersiz kıldı. Meclis, 
bugün yeni Cumhurbaşkanını seçebil - 
mek için 367 milletvekilinin katılması 
halinde açılabilecek. Anayasa Mahkeme 
si kararı üzerine CHP Genel Başkanı 
Deniz Saykal yaptığı açıklamada, “Bu 
kararla parlamentonun Cumhurbaşkanı 
seçme şansı kalmamıştır. Seçim kaçınıl
mazdır” dedi. Haberi sayfa 5’de

Devamı sayfa 5'de
1 Mayıs coşkuyla kutlandı İstanbul'da, Valiliğin izin vermemesine 

karşın 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak 
isteyen bazı gruplara polis müdahale etti. 
Bini aşkın kişi gözaltına alındı. Sayfa 5’de
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Memleket meseleleri...
Dün 1 Mayıs kutlamaları yapıldı..
İstanbul'da Taksim Meydam'nda ve 

meydana gelen yollarda yaşananlara 
gözüm takıldı televizyonda..

Şaşırdım..
Bir itiş kakıştır gidiyor.
Polis çok ama çok geniş güvenlik 

önlemleri almış..
Neredeyse İstanbul halkı'nı evlerine 

hapsetmiş.
Kapkaçla, hırsızla, arsızla uğraşamayan 

devlet 1 Mayıs 1977'de gerçekleşen kat 
Hamda öldürülen arkadaşlarını anmak iste 
yen DİSK yöneticilerine göz açtırmıyor..

Dün Kadri Güler yazmıştı..
Ben de bugün yineliyorum..
İşçiyi emekçiyi komünist olarak tanım

layan siyasal otorite kendi işini tutmak 
için halkla özellikle sendikalı işçiyi karşı 
karşıya getirdi..

Akıllandı mı? Hayır..
Dün gördüklerim değişen bir şey 

olmadığı yönündeydi..
Oysa... Yıllardan beri çeşitli ortamlarda 

ülkenin meselelerine hal çaresi bulmak 
için çabalar dururuz.

Ancak bizim gayretimize rağmen mem
leket bir türlü istediğimiz gibi olmaz.

Bunun bir nedeni olmalı aslında..
Çünkü yurttaşları memleket meseleler

ine bu kadar duyarlı, siyaset bilgisi yük
sek,çözüm önerileri dehşet verici olan bir 
ülke nasıl olur da ilerlemez.

Bu işin içinde bir iş var.
Ama ne?
Ortadoğu... Büyük bir zenginliğe sahip.

Nüfus potansiyeli de yüksek.
Türkiye de Ortadoğu'da köprü konu

munda bir yerde..
Asya ile Avrupa'nın tam da birleşme 

noktasında..
Coğrafi açıdan önemli..Konumu strate

jik. Yer altı ve üstü zenginlikleri de var..
O halde niye ilerlemiyor.
Örneğin aşağılarda bir yerde bulunan 

| İsrail hem de çölün ortasında zenginliğine 
zenginlik katarken..

Yıllarca süren Filistin itişmesine rağ
men..

Valla ben bu işin içinde bir çapanoğlu 
arıyorum.

Bu güzel yurdu sürekli bacağından 
çeken,azıcık yükseldi mi kafasına vuran 
bir güç var..

Ama bu güç dışarıda falan değil..
İçimizde..
Hem de taa derinliğimizde..
Çünkü içeride bir sorun olmasa dışarı

dakiler bir iki hamle yaparlar.
Sonuç alamayınca vazgeçerler.
Tarihde bunun örnekleri çok.
Ne zaman ki devlet çok güçlü.. İç barışı 

sağlamış. Dışarıdakilerin gıkı çıkmamış.
Ne zamanki, devlet zayıflamış. İçeride 

halk birbirine düşmüş.Dışarıdakiler tepe
sine binmiş.

işi bitirmiş.
O halde çok okuyacağız çok.
O halde çok uyanık olacağız çok..
O halde çok çalışacağız çok.
O halde işimize bakacağız işimize..
Bu ülkenin geleceği doğrudan insan 

yapısının kalitesiyle ilişkilidir.
Ve hedef doğru konup halka da doğru 

bilgi aktarılmalıdır.
Türkiye'nin birinci hedefi Avrupa 

Birliği'ne girmek değil, sosyo-ekonomik 
yapısını sağlamlaştırmaktır.

Eğitim düzeyini yükseltmektir.
Sağlıklı bir toplum olmaktır.
Namerde muhtaç olmadan yaşamaktır. 
Gerisi olsa da olur olmasa da..

Seri katiller Tarsus Adliyesi’nde
Bursa, Sakarya, 
İzmit, Mersin, Adana 
ve Ankara'da bir 
hafta içerisinde 
7 kişiyi öldürüp, 
1 kişiyi yaralayan 
seri katillerin 
Tarsus Adliyesi’nde 
yargılanmasına 
başlandı.
2006 yılının ekim 
ayında, Bursa, 
Sakarya, İzmit, 
Mersin, Adana ve 
Ankara'da bir 
hafta içerisinde 7 
kişiyi öldürüp, 1 
kişiyi de yaraladıkları 
gerekçesiyle 
Ankara Sincan 
Cezaevi'nde tutuklu 
bulunan Mehmet 
Karahasan ve

Yiğit Bekçe, Burada bir gece
Tarsus Kapalı yatan Karahasan
Cezaevi'ne getirildi. ve Bekçe, dün sabah

saatlerinde de 
polis ve jandarmanın 
geniş güvenlik 
önlemleri altında 
Tarsus Adliyesi'ne 
getirildi.
Cinayetleri işledikleri 
illerde tek tek 
yargılanan 
Karahasan ve Bekçe, 
Tarsus Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkarıldı.
Karahasan ve 
Bekçe, Tarsus'ta, 
TAG Otoyolu 
Gülek Köprüsü 
yakınlarında 
42 yaşındaki Bekir 
Ciritii'yi öldürdükleri 
iddiasıyla 
yargılanıyor.

Dere üstündeki seyyara zabıta engeli
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe pazarının 
kurulduğu Sah 
günleri kapatılan 
Dere üstünde 
tezgah açan 
seyyarlara dün 
izin verilmedi. 
Dere üstünün trafiğe 
kapatılmasının 
ardından büyük 
rağbet gören 
alanda tezgah açan 
seyyarlara bu kez 
zabıta ekipleri hoş 
görülü davranmadı. 
Çevredeki esnafın da 
sürekli şikayetini alan 
dere üstü esnafının 
büyük bölümü 
sadece Salı günleri 
ilçe dışından gelen
lerin akınına 
uğruyor.
Sabahın erken 
saatlerinde yer 
kapma savaşına giren 
seyyarlara belediye 
alanını işgaliye ve 
Kabahatler Kanunu 
gereği 58 YTL para 
cezası zaptı tutuldu, 
özellikle Salı günleri 
ilçeye gelen seyyar 
görüntülü bir çok 
kişi ve kişilerin ne 
amaçla geldikleri 
belirlenemezken 
Esnaf Odasının da 
tepkisini almaktaydı.
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Erken saatlerde 
açtıkları tezgahları 
kapatan seyyarlar

minibüsleriyle 
birlikte alanı 
boşaltarak ceza

yemeden ilçeden 
ayrılmayı daha 
uygun buldular.
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Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Mayıs ayında yapacağı toplantıda bulguları değerlendirecek!

Çarşı alanında kazı çalışmaları sona erdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yıkılan Yeni Çarşı 
alanında bir süre 
önce başlatılan tarihi 
kazı çalışmaları 
dün sona erdi. 
Alandaki dükkanların 
yıkılmasının ardından 
başlatılan temel 
kazı çalışmalarında 
büyük bir bölümün 
kazılıp hafriyatın 
götürülmesinin 
ardından yapılan 
şikayetler sonucu 
araştırma yapan 
Bursa Tabiat Varlık 
larını Koruma Kurulu 
tarafından çalışmalar 
durdurulmuştu.
Kurul, yaptığı ilk 
toplantıda elde edilen 
bulgulara dayanarak 
inşaat çalışmasını bir 
süreliğine durdurarak 
kazıların yeniden 
başlatılmasına 
karar vermişti.
Yapılan kazılarda 
Helenistik taş duvar

ile çeşitli oyma 
büyük taşlar 
zeminden çıkarılmışı. 
BÜYÜK BÖLÜMÜ 
BİTİRİLMİŞTİ 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu tara 
fından kazı çalışma 
larının eğer durdurul
mamış olması duru
munda inşaat alanı 
mn şimdiye kadar 
yarısına gelinmiş ola
caktı. Yol kısmında

bulunan evlerin 
tehlikeden uzak 
kalması için yapımı 
başlatılan istinat 
duvarının da yarım 
kalmasıyla çevrede 
yaşayan vatan
daşların tepkileri ve 
şikayetleri de her 
geçen gün çoğaldı. 
Dün sona erdirilen 
kazı çalışmalarında 
elde edilen bulguların 
Mayıs ayında yapıla

cak Bursa Tabiat 
Varlıklarını 
Koruma Kurulu 
toplantısında 
değerlendirilerek 
çarşı alanının 
akıbeti belli olacak. 
Taşındıkları katlı 
otopark çarşısında 
yeterli iş yapama
maktan yakınan 
esnaf, inşaatın 
bitirilmesini dört 
gözle bekliyor.

Pazardan gelen şikayetler Esnaf Odası’nı bezdirdi
Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, zabıta ekipleriyle birlikte Salı Pazarı’nda denetim yaptı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Pazar denetimlerine 
bir süre ara verilmesi 
sonucu ortaya çıkan 
tablodan rahatsız 
olan Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, dün zabıta 
ekipleriyle birlikte 
Salı Pazarı’nda 
denetim yaptı. 
Pazar yerinde vatan
daşların yürümelerini 
engelleyen seyyarlar
dan malını yola 
çıkaran pazarcıların 
denetlendiğini 
görenler kaçarken 
mallarını yere 
döktüler.
Denetimlere Belediye 
Zabıta Amiri Hilmi 
Demirel ve Zabıta 
ekibi, Sağlık Gurup 
Başkanlığı Teknikeri 
ve Polis desteğiyle 
başlayan Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim

Talan, sokak başların 
da denetimden uzak 
sağlıksız döner 
satan seyyarlarla 
tepki gösterdi. 
Pazar içinde hazır 
yufka satanların da 
belgelerinin olma
ması durumun içler 
acısı halini gözler

önüne sererken, 
pazarcı esnafının 
hala YTL'ye 
alışamamış olması 
sıkıntı yarattı.
Sattığı ürünün kilosu 
için "1 Milyon YTL" 
etiket koyan esnafa 
da rastlandı.
Yol ortasına oturmuş

kulağında cep 
telefonu ile konuşan 
ve dibine kadar 
gelen zabıtayı 
bile gözü görmeyen 
seyyar satıcıların 
pes dedirttiği 
uygulamaların 
her hafta yapılacağı 
bildirildi.

YazıYORUM

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Çok arayacağız...
HİÇ kuşkunuz olmasın, arayacak olan

ların başında da AKP’liler de gelecek.
Çünkü Cumhurbaşkanı Sezer rejimin 

güven cesi olduğu kadar, onların da 
güvencesiydi.

Çünkü onların yaptıkları rejim karşıtı gi 
rişimleri, kararları, çıkardıkları yasaları, 
yaptıkları abuk subuk atamaları hep frenle
di.

Rejime, cumhuriyetin temel ilkelerine ve 
değerlerine, hukuk devletine kalkan 
olduğu kadar, AKP iktidarının suç 
işlemesini de engelledi.

Yaşayanlar, Recep Tayyip Erdoğan’ın 
cumhur başkanlığında bunun Türkiye için 
ne kadar önem taşıdığını görecekler.

Aynı durum, AKP’lilerin dışında Sezer’i 
sevmeyenler için de geçerlidir.

Onu katı, aşırı kuralcı, halktan kopuk, 
ülke yönetimini zorlaştırıcı bulanlar, bu 
yüzden de ondan nefret edenler 
Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığıyla birlikte 
doğacak gerginlikleri, kriz leri yaşadıkça 
Sezer’i çok arayacaklardır.

Yakınen gördüğüm bir anımı anlatayım....
Bir Törene Cumhurbaşkanı Sezer ile eşi 

de katıldı.
Sezer tören alanına girdiği anda kala

balıktan yoğun bir alkış koptu.
Törene katılan halk, Cumhurbaşkanı’na 

"Hoşgeldiniz" diyordu.
Arkasından da hep bir ağızdan tempo 

tutmaya başladılar:
"Türkiye seninle gurur duyuyor...
Türkiye seninle gurur duyuyor..."
Halkın attığı bu slogan dakikalarca din

mek bilmedi.
Oysa Sezer görevinin henüz ilk yılların- 

daydı.
Hiç böyle bir sevgi gösterisi beklemiyor

dum. Kimse de beklemiyordu.
Cumhurbaşkam’mn halk tarafından bu 

kadar sevildiğine şaşırmıştım.
O gün Türk insanının sezgisinin ne kadar 

güçlü olduğunu ve doğruyu yakaladığını 
bir kez daha anladım.

Şimdi Sezer’in yerine o koltuğa;
"Yargıyla, üniversitelerle, askerle, 

demokratik anayasal kurumlarla ve 
halkının büyük bölümü ile kavgalı olan...

Bu kurumlan kendi kafasına uygun 
kurumlar haline getirmeyi düşleyen...

Laik, demokratik Cumhuriyeti, onun 
temel ilkelerini ve değerlerini içine sindire
meyen...
Atatürk ilke ve devrimlerinihafife alan ve 

değiştirmek isteyen...
Çağdaş eğitim yerine, imam hatip ağırlıklı 

eğitimi oturtmayı hedefleyen...
Bilgi çağını yakalamak için bilime, bilimin 

yol göstericiliğinin esas alınmasına inan
mayan...

İslam yaşam tarzına özlem duyan...
Kadının örtünmesinden yana olan...
Kadın-erkek eşitliğini içine sindire

meyen...
Tarafsız olması, devletteki uyumu sağla

ması mümkün olamayan..." birisi oturacak 
diyorlar....

İşte onun için diyorum ki;
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i 

arayacağız, hem de çok arayacağız...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tedavide kullandığı bira kutusu
doktorun başına dert oldu Hasla yakınılalı ılolılora dayak suçlaması

Bıırsa'da, içerisinde 
metil alkol bulunan 
camsil içen 2 
yaşındaki çocuğun 
tedavisi için acil 
serviste kullanılan 
bira, nöbetçi dok
torun başına bela 
oldu. Çekirge Ak 
Şemsettin Çocuk 
Hastanesi acil 
serviste görevli dok
tor Mehmet Feryal 
Kitapçıoğlu (42), 
gözleri kör etme ihti
mali olan metil alkol 
zehirlenmesine, 
tedavi yöntemi 
olarak metil alkolü 
nötralize edecek etil 
alkol enjekte etmeyi 
uygun gördü. Ancak 
hastanede kullanıla
bilecek şekilde etil 
alkol bulunmadığın
dan, küçük çocuğun 
gözlerinin kör olma
ması için zamana 
karşı mücadele eden 
doktor Kitapçıoğlu, 
hasta çocuğun 
babası Erkan 
Ersöz'den büfeden 
bir bira alıp 
getirmesini istedi. 
Yüzde 5 etil alkol 
seviyesi bulunan 
birayı suyla 

karıştıran Kitapçı 
oğlu, zehirlenme 
emareleri görülen 2 
yaşındaki çocuğa 
hemen enjekte etti. 
İlk müdahelenin 
ardından 6 saat 
sonra ikinci doz 
yapıldı. Küçük 
çocuk yoğun bakı
ma alınırken, 
zehirlenme ve kör 
olma ihtimali 
ortadan kalktı. 
Ancak acil müda
hale odasında kalan 
bira kutusu nöbetçi 
doktorun başına 
dert oldu.
Bronşit olan çocuğu 
nu hastaneye götü 
ren Selime 
Karabulut (30), 
çocuğa takılan seru
mun tıkanması üzer
ine acil müdahele 
odasına gönderildi. 
Burada bira 
kutusunu gören 
Selime Karabulut, 
doktorların görev 
başında bira içtik
lerini zannederek 
polis merkezine 
gidip şikayetçi oldu. 
Çekirge Polis 
Merkezi'nde şikayet 
üzerine ifadesi 

alınan doktor 
Mehmet Feryal 
Kitapçıoğlu, çok 
kısa sürede kana 
karışan metil alkolü 
engellemek için 
zamanla yarıştığını, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Zehir 
Danışma Merkezi ile 
de görüşerek 
çocuğa bira enjekte 
etmeye karar 
verdiğini anlattı. 
Bunun için hasta 
çocuğun babasına 
bira aldırdığını 
belirten Mehmet 
Feryal Kitapçıoğlu, 
kısa sürede metil 
alkolün etkisini 
azaltıp, toksik etkiyi 
nötralize edecek 
şekilde 6 saat ara 
ile suyla seyrelttiği 
birayı enjekte ettik
lerini, şikayetçi 
hasta yakının bu 
müdaheleyi bilme
den, hastane kori
dorlarında doktorla 
hemşireler alkol 
alıyor diye dolaşa 
rak ortalığı ayağa 
kaldırdığını belirtti. 
Hastane yönetimi 
ise şikayeti yersiz 
buldu.

Bursa Muradiye 
Devlet Hastanesi’n 
de görev yapan 
Genel Cerrahi 
Uzmanı S.M.K.'nın, 
ameliyat ettiği has
tasının taburcu 
edilmesine karşı 
çıkan kızım has
tanede dövdüğü 
iddia edildi.
Refakatçi 44 yaşın
daki Gülferi Koçde 
mir, doktoru savalı 
ğa şikayet edeceğini 
söyledi.
Bursa’nın Büyükor 
han ilçesinde oturan 
ve şeker hastası 
olan 65 yaşındaki 
Ayşe Ateş, safra 
kesesindeki rahatsız 
lık nedeniyle 19 gün 
önce Bursa Muradi 
ye Devlet Hastane 
si’ne gelerek tedavi 
olmak istedi. Daha 
sonra Genel Cerrahi 
Servisi’ne yatırılan 
Ateş, Dr. S.M.K. 
tarafından ameliyat 
edildi. Ayşe Ateş 
doktoru tarafından 
taburcu edilmek 
istendi. Annesinin 
vücudundaki 
yaraların iyileşmedi 
ğini, tam olarak 

sağlığına kavuş
madığını söyleyen 
Ayşe Ateş’in kızı 2 
çocuk annesi Gülferi 
Koçdemir, bir süre 
daha yatarak tedavi 
görmesini istedi. 
‘PARA ALDI, 
HASTAMIZLA 
İLGİLENMEDİ’ 
Buna rağmen 
annesinin taburcu 
edilmesine tepki 
gösteren Koçdemir 
doktora, “Ben size 
muayenehanenize 
gelerek 200 YTL 
para verdim. Siz 
anneme doğru 
dürüst bakmadınız. 
Bir kaç kez 
geldiniz” dedi. 
Bu sözlere sinir
lenen Doktor 
S.M.K., iddiaya 
göre personele 
“Bunları atın” 
diyerek, Gülferi 
Koçdemir’in saçını 
çekip, dövdü.
Hasta ne personeli 
tarafından sakin
leştirilen doktor 
servisten uzak
laştırılırken, dayak 
yiyen Gülferi 
Koçdemir doktordan 
şikayetçi oldu.

Muayenehanesine 
gittikleri doktora 200 
YTL para verdikleri
ni, ameliyat sonrası 
ise üç muayene 
parası daha istediği- I 
ni söyleyen Gülferi 
Koçdemir, savcılığa 
suç duyurusunda 
bulunacağını 
söyledi.
BAŞHEKİM: 
İNCELEME 
BAŞLATTIK 
Bursa Devlet 
Hastanesi Başheki 
mi Ender Alp Tosun, 
konuyla ilgili incele 
me başlattıklarını 
söyledi. Doktorun 
kendisinin yanına 
gelerek, hasta yakı 
nından şikayetçi 
olduğunu, hasta 
yakınlarının da 
polise gittiğini 
belirten Başhekim, 
“Taraflar dinlenecek, 
tanıklarla konuşula
cak. Soruşturma 
sonunda ne ola
cağını şimdiden 
kestiremiyorum.
Yanlız odama gelen 
doktor hasta 
yakınından şikayetçi 
olduğunu söyledi” 
dedi.
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Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı seçimi ilk tur oylamasını Anayasaya aykırı bularak, yürürlüğünü durdurdu

Anayasa Mahkemesi; ‘367 zorunlu’ dedi
Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili Haşim 
Kılıç, Yüksek 
Mahkemenin toplan
tısının ardından yap
tığı açıklamada, Ana 
yasa Mahkemesi’ninyasa Mahkemesi nin 
Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal, Ankara 
Milletvekili önder Sav
ile 132 milletvekilince 4 
11. cumhurbaşkanı 
nın seçimi konusun
da TBMM'deki oyla
maya ilişkin yapılan 
itirazı görüşerek, kara 
ra bağladığını bildirdi. 
Kılıç, kararı şöyle 
açıkladı: "11. Cum 
hurbaşkanının seçi 
mine ilişkin ortaya 
çıkan Cumhurbaşkanı 
seçiminde gözetilme
si gereken toplantı 
yeter sayısı ile ilgili 
TBMM'nin 27 Nisan 
2007 günlü 96. bir
leşimindeki oylamaya 
ilişkin kararın bir 
içtüzük değişikliği 
niteliğinde görüldü 
ğü, bunun da anaya 
saya aykırı olduğu, 
Haşim Kılıç ve Sacit 
Adah'nıp karşı oyu ve 
oyçoklüğuyla, içtüzük 
değişikliği niteliğinde 
görülen TBMM'nin 
söz konusu kararının 
yürürlüğünün durdu
rulmasına karar 
verilmiştir."

1 Mayıs coşkuyla kutlandı
İstanbul'da, valiliğin 
izin vermemesine 
karşın 1 Mayıs'ı 
Taksim'de kutlamak 
isteyen bazı gruplara 
polis müdahale etti. 
Bini aşkın kişi gözal 
tına alındı. Valilikçe 
izin verilen Kadıköy 
deki açık hava top 
lantısı ise olaysız 
sona erdi.
Türk-iş'in Anması 
İstanbul Kazancı 
yokuşunda sabah 
Türk-lş tarafından, 1 
Mayıs 1977'deki olay
larda hayatını kaybe
denler için anma 
töreni düzenlendi. 
Türk-iş yetkilileriyle 
siyasi parti ve sivil 
toplum örgütü temsil
cileri, ilk olarak Gü 
müşsuyu'ndan Tak 
.sim Kazancı yoku şu 
na yürüyerek karanfil 
bıraktı. Yapılan 
konuşmaların ardın
dan Türk-lş yetkililer
ince Taksim Cumhuri 
yet Anıtı'na çelenk 
konuldu.
İstanbul Valiliğinin 
izin vermemesine

Kılıç, bundan sonraki 
uygulamaların tama
men TBMM'nin irade-

KILIÇ SORULARI 
YANITLADI
Kılıç, Anayasa Mahke

si dahilinde yapılacak^ mesi'nin cumhurbaş- 
ka nı seçimine ilişkinişlemler olduğunu 

ifade etti. Haşim Kılıç, 
kararın gerekçesini 
en kısa süre içerisin 
de yazıp yayınlaya
caklarını belirterek, 
"Gerekçede neden 
içtüzük kuralı ve 
neden anayasaya 
aykırı olduğu açık
lanacaktır" dedi. 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili Haşim 
Kılıç, Anayasa Mahke 
mesi'nin kararının, 
cumhurbaşkanı seçi
minin birinci ve ikinci 
turunda 367 milletve- 
ki linin hazır bulun
ması gerektiği gerek 
çesiyle verildiğini 
söyledi.

karşın Taksime yürü 
mek isteyen bazı 
gruplara ise güvenlik 
güçleri Dolmabahçe, 
Taksim, Beşiktaş ve 
Kabataş'ta müdahale 
etti. Olaylarda bine 
yakın kişi gözaltına 
alındı.
İstanbul Valisi 
Muammer Güler, bu 
kişilerin bazılarında 
gaz maskeleri, sprey 
ler, bilyeler ve taban
ca ele geçirildiğini 
bildirdi. Güler, toplan 
tı ve gösteri kanunu 
na uygun olmayan 1 
Mayıs kutlamalarına 
izin verilmediğini ve 
verilemeyeceğini 
belirterek, buna 

kararını açıkladıktan 
sonra gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. 
Haşim Kılıç, kararın 
anlamına ilişkin bir 
soru üzerine, "Artık 
ikinci turu oylama 
şeklinde bir oylama 
değil, artık bundan 
sonra sürecin yeni 
den başlaması, tekrar 
edilmesi demek. Biz 
kısa kararı TBMM Baş 
kanlığına sanıyorum 
sabah bildiririz" dedi. 
Kılıç, bir başka soru 
üzerine, "Bizim iptal 
ettiğimiz birinci tur 
oylamadır ve buna 
ilişkin alınan Meclis 
kararının iptaliyle ilgi-

yönelenler hakkında 
da suç duyurusunda 
bulunacaklarını 
söyledi.

SATILIK İŞYERİ
■, 1 ■. , : ' ■ , ‘ı, ’ —””1

Eski Pazar Caddesi’nde 
(Belediye Karşısında) 

Mavi Net’in bulunduğu 
çekme katlı 65 m2 

İşyeri sahibinden satılıktır 

Tel: 0.532 464 31 86

lidir. Yani süreç bu 
noktada birinci turun 
iptaliyle ilgili olan 
bir süreçtir. Bundan 
sonra TBMM devam 
eder etmez kendileri 
bilir" diye konuştu. 
Bir gazetecinin "Yani 
bundan sonra 367 mi 
aranacak?" şeklinde
ki sorusuna Kılıç, 
"Şüphesiz ki mahke 
me kararı bunu 
söylüyor" şeklinde 
yanıt verdi.
Kılıç, kararın gerekçe 
sinde de açıklanacağı 
üzere, 367 sayısının 
birinci ve ikinci turlar 
için öngörüldüğünü 
belirterek, "Toplantı 
yeter sayısı bu. 
Ortaya çıkan kararda 
arkadaşlarımızın 
iradesi, birinci ve 
ikinci turlarda 367 oy 
olması gerektiği 
yönündedir, toplantı 
nisabı olarak" dedi. 
Anayasa Mahkeme 
si’nin kararıyla ilgili 
bazı açıklamalar 
yapıldığının hatırlatıl
ması üzerine de Kılıç, 
"O açıklamalarla ilgili 
açıklamayı Sayın Baş 
kanımız yapacak zan 
nediyorum. O konuda 
ben bir şey söylemek 
istemiyorum" dedi. 
En kısa zamanda 
gerekçeli kararı yaza

Bin Kişi Taksim'de 
1977’yi Andı 
Diğer yandan polis, 
DİSK üyesi bir gru 
bun Gümüşsuyu'n 
dan Taksim meydanı
na girmesine izin 
verdi. DİSK Başkanı 
Süleyman Çelebi ile 
KESK Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Tom 
bul'un da yer aldığı 
yaklaşık bin kişilik 
grup, 1 Mayıs 1977' 
de ölenleri anmak 
için Kazancı Yoku 
şu'na çiçek bıraktı.

rak yayınlamayı dü 
şündüklerini yinele 
yen Kılıç, soruların 
devam etmesi üze 
rine, şunları söyledi: 
"Değerli arkadaşlar 
toplantı yeter sayısın
dan anlaşılması gere 
en herhalde orada 
hazır bulunması 
gereken insanlarla 
ilgilidir. Başka bir şey 
anlaşılabilir mi? Bura 
da 367 toplantı nisabı 
gerekir. Arkadaşları 
mızın söylediklerin 
den çıkan sonuç bu. 
Birinci turda 367 
milletvekilinin hazır 
olması gerekir." 
Kılıç, "Bundan böyle 
yoklama yapılmadan 
cumhurbaşkanlığı 
seçimine geçilemeye
cek mi?" sorusuna 
ise "Geçilemeyecek, 
evet" yanıtını verdi. 
KOÇ’UN 
AÇIKLAMASI 
Anayasa Mahkeme 
si’nin kararının açık
lanmasından sonra, 
bir açıklama yapan 
CHP Grup Başkanve 
kili Haluk Koç, Anaya 
sa Mahkemesi’nin 
Cumhurbaşkanı seçi
minin ilk turunu iptal 
eden kararı ile ilgili 
olarak "Anayasa ve 
hukuk devletinin 
üstünlüğü kazan-

Güne Bakı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

367 zorunluluğu
Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra 

Cumhurbaşkanı seçimi için meclisi çalıştıra
cak olan AKP, 367 oyu bulamayacak.

Sonunda erken seçim kararı alınacak.
Demokrasinin gereği budur.
Türkiye yapılacak bir erken seçimde 

meclisini yenileyecektir.
Bu meclis ise, yeni Cumhurbaşkanını seçe

cektir.
Türkiye, Kasım 2007’de erken seçime gide

bilir.
Ancak, bu seçim sistemi ile yapılacak 

seçim yine demokratik bir seçim olamaz.
Yüzde 10 barajı, toplumun birçok katman

larını meclis dışında bırakmaktadır.
Bunun aşılması için barajın aşağıya çe 

kilmesi gereklidir.
öte yandan, halkımız, birbirine ekonomik 

ve siyasi açıdan yakın partilerin birleşmesini 
veya seçim için güçbirliği yapmasını istiyor.

Ülkede yaşanan siyasi krizler büyük parti
leri üçü dörde bölerek, “Böl parçala yönet” tak 
tiği ile seçimlerde yüzde 26 oy alan bir partiyi 
mecliste yüzde 65 ile temsiline yol açmıştır.

Bu halk iradesinin meclise yansıması 
değildir. Böyle demokrasi olamaz.

Halkımızın önünde bir fırsat çıkmıştır.
Parçalanmanın ne gibi kötü sonuçlar 

doğurabileceğini herkes gördü.
Bunun bilincinde davranmak zorundayız.

Sayfa 5

mıştır. Demokrasinin 
olmazsa olmazları 
kazanmıştır" dedi. 
Koç, Yüksek Mahke 
menin kararı ile 
Anayasa ve Hukukun 
üstünlüğünün çok 
ciddi ve uzun tartış
malardan sonra, galip 
geldiğini de kaydetti. 
Bu karardan sonra, 
Türk Halkının önüne 
dayatmaların dışında 
kendi yaşam tarzını 
belirleme imkanı 
verecek demokratik 
sürecin oluştuğunu 
söyledi.
Öte yandan, hükümet 
adına basın toplantısı 
düzenleyen Adalet 
Bakanı Eyüp Aşık, 
Anayasa Mahkemesi 
kararını değer
lendirerek, “Tabiatıyla 
bu kararın gereği 
neyse saygıyla 
karşılıyoruz" dedi. 
Çiçek, açıklamasında 
“Bir taraftan Cumhur 
başkanı seçimi gün
demde diğer taraftan 
erken seçim söz ko 
nusu. Biz 25 yaş ko 
nusunun çözümlenip 
bu seçimde var oldu 
ğumuzu ortaya koy
mak istiyoruz. Bunun 
gereği yapılmazsa da 
gençlerimiz bunun 
sorumlularını değer
lendirecek” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Edip Özer gira teldi
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği’nin Belediye 

Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulunda Başkan 
Edip Özer ve yönetim kurulu yeniden göreve getirildiler.

Fikri Danış, Müriire Sayın, Edip Özer, Hüseyin Maya (ARŞİV)

GemlikBelediyesi ; 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin 
yapılan genel kurul 
toplantısında •> 
eski Başkan 
Edip Özer,ve . ; 
Yönelim kurulu 
yeniden, göreve 
.getirilerek, güven 
tazelediler. 
Önceki gün 
Belediye Kültür 1 
Merkezi’nde saat 
|t0.30’da yapılan > 
genel kurula 
Belediye Başkanı...;- 
Mehmet Turgüt’tâ 
Katildi; n 
Genel kurulun 
Divan Başkanlığına 
Kadri Güler, 
Saymanlıklara 
Serap Güven ve 
Şerhan Tekin 
ğetirildiı^'f 
Atatürk ve Türk 
büyükleri için yapılan 
saygı duruşundan 
Şonrai iYğnetirh immı 
Kurulu Başkanı ? 
Edip Özer, gendi ' 
kurula çalışma » 7 
raporunu okudu. 
Denetleme kurulu 
raporunun da 
okunmasından t r ( 
şbnrşj raporlar ,, 
genel kurul tarafın- 
çlap aklandf-?
Dernek tÜZüğünün, a 
ilk üç’ıpaddeşi . 
dışındaki tüm ; 
maddelerin 
değiştirilerek, 
Yeni Dernekler. 
Yasası’ha uyum ,;i 
sağlandı.

Yeni tüzüğün de 
genel kurul.

^tarafından kabul 
edilmesinden sonra 
2008 yılı tahmini 
bütçesi de okunarak, 
genel kurulca öy 
birliğiyle kabul edildi. 
Genel kurulda 
konuşan Divan 
Başkanı Kadri Güler, 
öemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin ilçenin 
tanıtımında büyük 
görevler üstlendiğini 
yeamaçjna uygun 
çalışan dernekler 
ârasıhda birinci . 
sırada yer aldığını 
belirterek, “Sanat 
ve Kültür Derneği

’ açtığı Türk Sânat 
Müziği, Türk Halk 
Müziği Ve Çoğuk

’ 'Koroları /7e müziği 
her yaşta insanı miza

■ı sevdiriyor. S izi er, ■ 
Gemlik’in gülen

■i 2: yüzüsünüz. Bu 
halkanın genişlet!

ısı Iere kara miza 
gençlerimizi de 

^katmalısınız." dedi.
Daha sonra açık 

.vjeyiarrta,ile yapılan' 
■,q seçimlerde Edip 

i . Özer, Fikri Danış, 
Sadettin Çiçek, ■> 
Münire Sayın, 
Hüseyin Maya 
yeniden yönetim ; 

, kurulu iyeliklerine 
seçilirken..

t Edip Özer yönetimin 
değiştirilmesini:. 
istemesine 
karşın genel 

kurul tarafından ? 
yeniden seçilerek, 
derneğin 12 nci 
kez başkanlığa 
getirildi.
Denetleme Kuruluna 
ise Abdullah Ay, 
Cihan Yurttaş, 
Hülya Aslan getirildi; 
Genel kurulda 
konuşan Derneğin 
Onursal Başkanı 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’ta 
başarılı çalışmaların
dan dolayı 

î yönetim kuruluna 
ve koro üyelerine 
teşekkür etti. 
Turgut, Sanat ve 

* Kültür Derneğimin 
Gemliklilere Türk 

' Sanat Müziği’ni, 
ETdrk Halk Müziği’ni , . 
sevdirdiğini ançak 
uzun yıllardan . 

/beri koroya yeni i 
katılımların 
sağlanamadığına 

. dikkat çekti;
Turgut, Belediye 

! olarak derneğe 
'imkanları doğrul
tusunda katkılarım 
sürdüreceğini 

pjbejirtirken, yeniden 
göreve seçilen 
Edip özer’e yaptığı, 
konuşmada, 

'^kehdilerine 
gösterilen güvenden 
dolayı teşekkür

I ederek, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’a da 
derneklerine 
katkılarından

I dolayı teşekkür etti.

BUSKİ Gıda 
Teknikeri Handan 
Aday, BUSKİ Arıtma 
Tesisleri Kimya 
Mühendisi görevli 
Ali Yazıcı ile evliliğe 
giden ilk adımda 
nikah masasına 
oturdular.
Bursa Kültürpark 
Nikah Salonu’nda 
yapılan nikah 
töreninde Handan 
Aday’ın şahitliğini 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre yaptı. 
26 Mayıs günü 
yapılacak düğün

MSN şifreleri çalınıyor
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kaçakçı 
lık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı, 
resmi internet 
sitesinde "MSN 
üzerinden kontör 
hırsızlığı" konusunda 
MSN kullanıcılarını 
uyarıyor.
Son günlerde MSN 
şifrelerinin çalın
masının yaygınlaş
masıyla birlikte MSN 
mağduru vatandaşla 
rın sayısında da artış 
olduğunun belirtildi 
ği sitede, internet 
kullanıcılarına ait 
Yahoo, Gobgİe, MŞN 
Messenger gibina 
herleşme program
larına ait şifrelerin 
ele geçirildiği kayde 
diliyor. Şifresi ele 
geçirilen kişinin 
iletişim listesinde 
bulunan irtibatlarına 

, ulaşıldığının vurgu
landığı sitede, şu bil
giler yer alıyor: 
Mağdurun könüş- 
maları taklit şdilerek, 
mağdur adına 
konuşan hackerlar, 
karşılarındaki kişiler
den kontör veya borç 
para talep ede
bilmektedir. Daha

töreni ile dünya nikahında Gemlik
evfne girecek ve Bursa'dan seçkin
olan genç çiftin davetliler katıldı.

sonra ise bu kişileri 
bazı sitelere yönlen 
direrek ya da resim 
ve dosyalar gönde 
rerek bu kişilere ait 
şifre bilgilerini haksız 
kazanç elde edebil 
mek, şahsı yeni kur
ban haline getirmek 
ve aynı yöntemle.kur 
ban zincirini geniş 
letmek için ele 
geçirmeye 
çalışmaktadırlar. ...J - 
ŞİFRELER NAŞll' a 
ELE GEÇİRİLİYOR 
MSN şifrelerinin , 
genelde bir yazılım 
aracılığıyla çalındığı ( 
gibi çoğu zaman da 
kullanıcının hataları 
nedeniyle şifrelerin . 
hackerların eline , 
geçtiğinin bildirildiği 
sitede, şunlar 
kaydediliyor:
"MŞN Kullanıcıları bir , 
şekilde listelerine 
ekledikleri kurbanın 
önce MSN şifresini 
çalmaktadır. MSN 

şifreleri, gönderilen 
bir dosyanın (cv, 
resim gibi) açılması 
veya trojan, keylog- 
ger gibi zararlı 
yazılımlarla ele geçi 
rilebilir. Diğer bir 
yöntem de -ise 
‘Haberi gördün mü, 
girip okusana' veya 
‘senin için bak ne 
hazırladım' tarzı ilgi 
çekici söylemlerle 
kurbanların hazır
lanan sahte web s 
sayfasına yön
lendirilip MSN 
şifrelerini yazmaları 
sağlanır. Bu işlemin 
gerçek bir hizmet 
olduğunu düşünen 
kurbanlar, şifrelerini 
şüphelenmeden yön
lendirilen sayfaya 1 
girmekte ve bilgiler 
hackerlarıh eline s 
geçmektedir." 
Bu şekilde MSN 
şifresi'elde edilen 
kurbanın hesabına 
girilerek irtibat lis- ’> 
fesindeki diğer kişi- ‘ 
lerin de benzer yön- 
temlerle şifrelerinin 
çalındığının belir
tildiği sitede, bu yüz
den MSN ve internet 
kullanıcılarının çok 
dikkatli olmaları 
gerektiği bildiriliyor.
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Tarla açmak isterken ormanı yaktı
Orhangazi’de bir 
binaya yerleştirilen 
baz istasyonu vatan
daşların tepkisine 
sebep oldu. 
Geçtiğimiz aylarda, 
Muradiye Mahallesi 
Yeniköy Yolu üzerine 
kurulan baz 
istasyonunun vatan
daşların tepkisi 
üzerine kaldırılacağı 
açıklanmıştı. 
Ancak önceki gün 
baz istasyonunun 
bu defa daha merkezi 
bir yere nakledildiği 
ortaya çıktubk 
Arapzade Mahallesi 
Cumhuriyet Caddesi 
Mescid Sokak't a 
bulunan 5 katlı 
binana konulan 
baz istasyonu *

vatandaşların öfke- 
şine sebep oldu. 
Baz istasyonlarımın 
şehir dışına çıkması 
için mücadele 
verilirken,» şehir, ‘ 
içiqe kadar girmesine 
tepki gösteren 
vatandaşlar,. , 
gerekirse imza ' 
toplayacaklarını

söylediler.
İnsan sağlığının 
paradan daha Önehrıli 
olduğunu ifâde eden 
^atândaşler, baz . 
İstasyonunun 
kaldırılmasını, 
İstediler. 3 ayrı 
GSM operatörünün x 
aynı çatıda istasyonu 
olduğu öğrenildi.

Bursa'da tarla 
açmak için ağaç ' 
kesip dallarım , 
yakan şahıs, ' ,?1 
3 dönümlükörmânın’ 
yanmasına'" 
sebep oldu.
Edinilen bilgiye ‘ , 
gp/e, Karacabey , 
ilçesine bağlı

Köpeğin eşelediği topraktan insan cesedi çıktı
Bursa'da bir 
şahsa ait şeftali 
bahçesinde insan 
iskeleti bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 
ilçesi Muradiye 
Mahallesi Gebeçınar 
mevkiindeki 
T.K.'ye ait köpek,

Gölecik köyünde 
tarla açmak İ^irt!,b 
2 dönümlük ormanlık 
alanda ağaç kesen ’ 
E.D., çıkan dalları 
yakınca yangın çıktı. 
Kısa sürede olay 
yeri he gelen ■ 
Karacabey Orman - 
İşletmesi' ekipleri 

şeftali bahçesinde 
toprağı eşerek 
kemik parçaları 
buldu. Buhün üzerine 
T.K., jandarmayı 1 
arayıp durumu haber 
verdi.Şeftali bahçe
sine gelen jandarma 
olay yei;iinceleme 
birliğieKiplerijinsarı 

ve itfâiye,; ’ 
ekiplerininmüda- 1 
halesiyle söndürülen 
yapgıpğâ ' t' 
3 dönümlük । < 
orman küle döndü.
Jandarma tarafındeh^ 
gözaltına alınan 
E .D. adi iyeye şeyk, / 
edildi. ’ 

kafası, kol ve ayak 
kemikleri büldu.
Bursa Adli Tıp ; : 
Kurumu morguna ' ' 
kaldırılanI ç^seî,^.J 
DNA tesffiçın^ L 
İstanbul'a gönderildi. 
Obayla alakalı, soruş- J 
turmanın sürdüğü ; 
bildirildi.; .

BdŞlllâ tdVdVld kadın.ba^na
, r~ r ■ r.r .... tavayla vuran

vuran kocasını «£■;:
ayağından bıçakladı «şs

bağlı İhşaniye 
Mahallesi .
Bayır Sokak'ta 
meydana

Şenol A. ile 
tartışmaya 
başladı.

^Tartışma :

Yere .düşen S 
Sevim A.

. elinde 
bulunan

Yaralı adam 
112ambulan- 

? siyi a Çekirge
Devlet

geldi. sırasında ‘ ekmek Hastanesi'ne
Sevim A, Şenol A. . bıçağıyla .> kaldırıldı.1 Polis
belirlenemeyen s karisinin kocasını olayla alakalı
bir sebepten başına ayağından i soruşturma
otjuru kocası tavayla vurdu. bıçakladı. başlattı.

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

N0W0X BİLGİSAYARDA
Türkiye’nin prestiji CASPER

CASPER CHT 3000 - 7804

ÖZELLİKLER
INTEL PENTIUM 4 3.0 Ghz. 
30 GB-7200 Rpltı 
512DDR2
PAYLAŞIMLI 
256MB O/B PCI exp.
DVD-CDRVVCOMBÖ
3,5” FLOOPY DRIVER F/M
CASPERMM KLAVYE.OPTİK MAUSE
HOPERLÖR
10/100 ETHERNET
Orjinaî Microsoft Windows
Vista Home Türkçe 
CA Antivirüs + Antispy

ÜCRETSlz MODEM VE , L®^AYAR + 
ApSL BAĞLANTISI + ALANA

NOWOXBİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BClRÇSfl

Tel: O.ZZ4 SİZ Z5 63 * www.gemliknowox.com

CASPER CAT 3400 - 7F85
-rfZELLİKL^^gİ 

INTEL PENTIUM 4 6503,4 Ghz. ;' 
160 GB 7200 SATA > 4 '
512DDR2

^128/256 MB GEFORCE7100 PCI 
exp. TURBO CACHE , 
DVD-RVVDUAL
Card Reader
CASPER MM KLAVYE OPTİK MAUSE
.HOPARLÖR
10/100 ETHERNET 
Orjinal MicrosoftWindows 
Vista Home Türkçe

®CA Antivirüs+Antispy t ■

SÜPER PAKET

NOTBOOK ALANA 
ÇANTA HEDİYE

gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemliknowox.com
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“Sosyal güvenlik reformu mutlaka gerçekleşecek”
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
Sosyal Güvenlik 
Reformunun mutlaka 
gerçekleşeceğini 
söyledi. 
Başesgioğlu, bir 
mesaj yayınlayarak 
çalışanların 1 Mayıs 
gününü kutladı. 
Toplumun her kesi
mindeki bütün 
çalışanların bu 
anlamlı gününü kut
ladığını belirten 
Başesgioğlu, 1 
Mayıs’ın Türkiye'de 
ve dünyada uzun yıl
lardır çalışanların 
hak arama sembolü 
haline geldiğini 
belirtti.
Çalışma hayatını 
daha ileri seviyelere 
getirebilmek için 
diyalog ve işbirliği

Perakende İK Zirvesi’ne büyük ilgi
Perakende Bilgi Evi 
tarafından bugün 
Svvissotel'de İkincisi 

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

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

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

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe içindejYeni 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 34110 ıu2 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, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021

içinde çalışmaların 
sürdürülmesi ve 
sorunlara hep birlikte 
çözüm üretmek için 
elden gelen tüm 
çabanın gösterilmesi 
gerektiğini ifade eden 
Başesioğlu, şöyle 
dedi:
"Bakanlık olarak 
göreve geldiğimiz 
günden itibaren, 
çalışma hayatımızı 
çağdaş normlara 
getirmek ve çalışan
larımıza daha sağlıklı, 
güçlü ve etkin hizmet 
verebilmek için 
birçok alanda düzen
leme yaptık. Bu 
düzenlemelerden biri 
de Sosyal Güvenlik 
Reformudur. Sosyal 
Güvenlik kurumlarını 
tek çatı altında 
toplayan Sosyal 
Güvenlik Kurumu 

gerçekleştirilecek 
Perakende İK 
Zirvesi’ne sektörden

Kanununu çalışma 
hayatına kazandırdık. 
Bilindiği gibi Genel 
Sağlık Sigortası ve 
Emeklilik Sistemini 
düzenleyen Kanunlar, 
Anayasa 
Mahkemesince iptal 
edilmiştir. Bu nedenle 
yürürlük tarihi erte
lenmiştir. Ancak 
ülkemizin geleceği 
için hayati öneme 
haiz bu reformu 
gerçekleştirme azim 
ve kararlılığımız 
devam etmektedir. Bu 
çerçevede sosyal 
taraflarımızın görüş
lerine sunmak üzere 
çalışmalarını yap
tığımız 'Beyaz Kitap* 
tamamlanmaştır." 
Başesgioğlu, Sosyal 
ortaklarımızla birlikte 
ülkemiz gerçeklerine 
uygun Sosyal 

yoğun ilgi. 
Bu sene ana teması 
‘çalışan sirkülasyonu

E

E

!

Güvenlik Reformu 
mutlaka hayata geçir
ilecektir" dedi. Başta 
Sosyal Güvenlik 
Reformu olmak üzere 
1 Mayısların çalışma 
hayatının sorunlarını 
gidermek adına 
çeşitli toplantı, semi
ner, panel ve buna 
benzer aktivitelerle 
kutlanması 
düşüncesinde 
olduğunu belirten 
Başesgioğlu, 
"Ülkemizin içinde 
bulunduğu başta 
siyasi ve ekonomik 
konular olmak üzere, 
iç ve dış gelişmelere 
dikkat edildiğinde 
her zamankinden 
daha fazla 
birbirimize 
kenetlenmemiz 
gerekmektedir" 
dedi.

nasıl önlenir?' olarak 
belirlenen zirve, 
konuşmacılar ve konu 
başlıklarıyla da dikkat 

çekiyor. Ana temadan 
hareketle içeriği oluş
turulan zirvenin 
konuşmacıları da 
kendi alanlarında 
önde gelen isimlerden 
oluşuyor. Zirveyi 
perakende sektörün
deki üst düzey yöneti
ciler, insan kaynakları 
departmanında çalı 
şanlar ve bu alanda 
kendini geliştirmek 
isteyen adaylardan 
oluşan geniş bir kitle 
nin takip etmesi 
bekleniyor.
2007 yılını “İnsan 
Kaynaklan'mn 
Gelişim Yılı” olarak 
ilan eden Perakende 
Bilgi Evi, Perakende 
İK Zirvesi'nin İkincisi
ni 2 Mayıs 2007 tari
hinde Svvissotel'de 
düzenleniyor. 
Sektörün yoğun ilgi 
gösterdiği zirvede 
‘çalışan sirkülasyon 
nasıl önlenir?' 
sorusunun cevabı 
aranacak. Çalışan 
sirkülasyonu 
dünyanın en büyük 
şirketlerinin de 
Türkiye pazarına 
girmesiyle oldukça 
hızlı bir ivme kazanan 
sektörün en önemli 
sorununu oluşturuyor.

‘Gemlik Körfez’ 
internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

İhracatta rekor

Türkiye'nin nisan ayı 
ihracatı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 28 artarak, 
8 milyar 213 
milyon dolar oldu. 
Türkiye ihracatçılar 
Meclisi Başkanı 
Oğuz Satıcı, nisan 
ayı ihracat rakam
larını Amasya'nın 
Merzifon ilçesinde 
açıkladı. 
Açıklamaya göre, 
yılın ilk 4 ayında 
ihracat, yüzde 26

Perakende fiyatlar 
yüzde 3,41 arttı

İstanbul Ticaret 
Odasının (İTO) 1995 
bazlı İstanbul 
Ücretliler Geçinme 
Endeksine göre, 
perakende fiyatlarda 
Nisan ayında 
yüzde 3,41, toptan 
fiyatlarda yüzde 
0,66 
artış kaydedildi. 
ITO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
Odanın İstanbul 
için 1995 yılı baz 
alınarak hazırladığı 
endekse göre, 
İstanbul'da 
perakende 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONEOLUN

OKUYUN OKUTUN

arttı ve 31 milyar 
339 milyon 
dolar oldu.
Nisan ayı ihracatı 
ise, geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 28 artarak 8 
milyar 213 milyon 
dolara ulaştı.
2007 Nisan ayı 
itibarıyla son 
bir yıllık ihracat 
ise yüzde 23 
artarak, 92 milyar 
199 milyon doları 
buldu.

fiyatlar Nisan ayında 
yıllık ortalama 
yüzde 12,10, toptan 
eşya fiyatları 
endeksine göre 
toptan fiyatlar 
yıllık ortalama 
yüzde 10,91 oranın
da artış gösterdi. 
Söz konusu 
endekslerin bir 
önceki yılın 
aynı dönemiyle 
karşılaştırmalarında, 
perakende fiyatlarda 
yüzde 10,67, 
toptan fiyatlarda ise 
yüzde 9,74 artış 
gerçekleşti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çizerimiz Ban$ Güler’e
Monami’den Altın Madalya

Monami Pastel 
Boyaları Türkiye 
Temsilciliği tarafından 
düzenlenen 
Geleneksel 
Resim Yarışması 
sonuçları açıklandı. 
Gazetemiz 
‘Çiziyorum’ köşesi 
çizeri ve Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu 1 nci sınıf 
öğrencisi Barış Güler, 
dereceye girerek 
‘Altın Madalya’ ile 
ödüllendirildi.
“Çevre ve Çocuk” 

konulû resmi ile 
yarışmaya katılan 
Barış Güler, jüri 
tarafından yapılan 
değerlendirmede 
Altın Madalya’ ve 
Başarı Belgesi’ 

almaya layık görüldü. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Resim 
Öğretmeni Burçak 
Uslu tarafından 
yarışmaya gönderilen 
Barış Güler’in 
‘Çevre ve Çocuk’ 
konulu yarışmanın 
sonuçlarının

açıklanmasından 
sonra okulunda 
düzenlenen 
törende madalyası 
Sınıf Öğretmeni 
İncisel Tekin 
tarafından verildi. 
Öte yandan, yarışma
da dereceye giren 
diğer öğrencilerden 
Senanur Yılmaz, 
Polatcan Polat, 
Emre Çiftçi’ye de 
törende madalya 
ve başarı 
belgeleri verildi.

■MIU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛCRET$İZKESİWHİZMETİWZVAR1

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY EY
Tel:51î11«CepTel:l53277991M

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemiikkorfezgazetesi.com

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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Bursaspor, Denizlispor 
maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Turkcell 
Süper Ligi'nin 
31. haftasında 
cumartesi günü 
oynayacağı 
Denizlispor maçının 
hazırlıklarına başladı. 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesisleri'nde 
gerçekleştirilen 
antrenmanda 
sakatlıkları bulunan 
Veli Acar, Ömer 
Erdoğan, Yavuz 
Özkan ile bağırsak 
enfeksiyonu geçiren 
kaptan Egemen 
Korkmaz yürüyüş 
yaptı. Kulüp doktoru 
Uğur Koksal yaptığı 
açıklamada, Ömer 
Erdoğan'ın geçen 
hafta yapılan çift kale 
maçta sakatlandığını

“Yunanistan’a verilen ceza değil”
I Milli Takımlar Teknik 

Direktörü Fatih Terim, 
A Milli Futbol Takımı 
nın 2008 Avrupa 
Şampiyonası Grup 
Elemeleri'nde cezalı 
maçlarını bitirdiğini 
belirterek, "İnşallah 
grubumuzu lider 
bitireceğiz" dedi. 
Terim, grupta ilk 
yarıyı Bosna Hersek 
ile 2 Haziran'da 
yapacakları maçla 
tamamlayacaklarını 
kaydederek, "Şu ana 
kadar ülkemizde 
oynamadık. İnşallah 
bundan sonra seyirci 
mizin önünde ülke 
mizle buluşarak daha 
da iyi futbol oyna
yarak, puanları 
toplayacağız. İnşallah 
bu grubu lider bitire
ceğiz" diye konuştu. 
Fatih Terim, bay 
geçecekleri 6 Haziran 
da da Brezilya ile 
hazırlık maçı yapmayı 
düşündüklerini, bu 
konuda yazışmaların 
son aşamaya

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı
MUTLULUK
MAVİ GÖZLÜ DEV

11.30- 14.00- 16,30-20.30
14.00 ■ 16.30 - 20.30

NİNJA KAPLUMBAĞALARI 12.00
TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

OTOSTOPÇU SEANSLAR 12.00 - 14.00 ■ 16.00 -18.00 - 20.30

hatırlatarak, 
Gaziantepspor 
maçında iğne 
vurularak 
oynatıldığını ve 
ağrılarının devam 
ettiğini söyledi. 
Koksal, Veli Acar'ın 
da cumartesi 
günkü antrenmanda 
alt adalesinde 
sertleşme 
meydana geldiğini, 
hafta içinde yapıla
cak çalışmalara 
katılabileceğini, 
Yavuz Özkan'ın 
ise çalışma sırasında 
bileğine darbe 
aldığını ve 
yapılan kontrolleri 
sonrasında 
1 haftaya yakın 
bir süre takımdan 

geldiğini kaydetti.
Terim, bir gazetecinin 
"2008'de kupa olabilir 
iTTl?" şeRlıirdVUl' buVü' 
suna "Türkiye Dünya 
üçüncülüğü gördü.
Kimsenin giderken 
böyle bir düşüncesi 
yoktu, demek ki ola
biliyor. İnsanlar gö 
rünce istiyor ama 
önce Avrupa Şampi 
yonası'na katılalım. 
İddialıyız, ancak bü 
yük konuşmayalım.

Seanslar 

ayrı çalışacağını 
söyledi.
Uğur Koksal ayrıca, 
kaptan Egemen'in 
de yarın çalışmalara 
katılabileceğini, 
bugünkü antrenmana 
katılmayan 
Pancu'nun ishal 
ve mide bulantısı 
şikayetleri üzerine 
kontrolden geçtiğini 
bildirdi.
Antrenman 
öncesinde basın 
mensuplarının 
sorularını cevap
landıran yeşil- 
beyazlı takımın 
kalecisi Ömer Çatkıç, 
içinde bulundukları 
durumun üzüntü 
verici olduğunu 
belirterek,

Avrupa Şampiyona 
sı'nda bu takım, 
oranın en bahsedilen 
icjUıım’ m'dVdUur" 
şeklinde konuştu. 
Terim, bir soru üze 
rine, milli futbolcu
ların ligde kendi ara 
larındaki kavgalarının 
milli takıma yansı
mayacağını ifade 
ederek, "Oyuncular 
arasında milli takım 
çatısı altında herhan
gi bir soğukluk

"İstemediğimiz 
yere geldik. 
Denizlispor maçın
dan bize yetecek 
puanı almak 
istiyoruz. Onların 
da puanlara ihtiyacı 
var. Diğer takımlara 
baktığımız zaman 
tüm kentler, 
kenetlenmiş dürüm
dalar. Bizde ise 
alınan sonuçlar 
nedeniyle bir kopma 
var. Bir an önce 
toparlanıp, birliktelik 
sağlayıp diğer 
takımlarla baş 
etmeliyiz. Denizli'de 
alacağımız puan ya 
da puanlarla üzeri 
mizdeki kara 
bulutları dağıt
malıyız" dedi.

olmayacağından 
emin olabilirsiniz. 
Oyuncularımızın 
sadece milli maçlar
da değil, ligde de ha 
kemlere yardımcı ol 
malarını ve fair play 
içinde olmalarını 
rica ediyorum" 
dedi.
Fatih Terim, 
Yunanistan-Türkiye 
maçındaki 
olaylardan sonra 
ev sahibi takıma ve 
rilen cezayla ilgili bir 
soru üzerine, "Maça 
gelemeyenler, olay
ların televizyondan 
gösterildiği kadarını 
gördü. Yunanlılar 
tarafından da 
UEFA'ya 
herhangi bir 
şikayet gittiğini 
sanmıyorum.
Ceza da ceza 
değil. 2 maç, 
Atina'dan 250 
kilometre ötede 
yine Yunanistan 
içinde oynayacaklar" 
diye konuştu.

Altılı ganyan 
8.190,73 YTL 

ikramiye verdi!
Bursa'da dün 
koşulan at yarışları 
sonucunda altılı 
ganyan 8.190,73 
YTL ikramiye 
verdi.
Türkiye Jokey 
Kulübü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, altılı ganyan 
8, 7, 5, 4, 1/3, 
2 şeklinde 
sonuçlandı. 
Bu arada,

Potada final heyecanı

Türkiye Bayanlar 
Basketbol Ligi'nde 
(TBBL) Fenerbahçe 
ile Beşiktaş Cola 
Turka takımları 
arasındaki play-off 
final serisi 3 Mayıs 
Perşembe günü 
başlayacak. 
Rakibini normal 
sezonda her iki 
maçta da yenen 
Fenerbahçe, 
4 galibiyete 
ulaşacak takımın 
şampiyon olacağı 
final serisine 1-0 
önde başlayacak. 
Bu sezon 
Fenerbahçe ile 
Beşiktaş Cola Turka, 
Cumhurbaşkanlığı 
Kupası, lig ve Tadım 
Türkiye Kupası'nda 
olmak üzere toplam 
4 kez karşı karşıya 
geldi.
Sezon başında 
oynanan 
Cumhurbaşkanlığı 
Kupası'nda rakibini 
72-79 mağlup eden 
Beşiktaş Cola 
Turka bu anlamlı 
kupayı müzesine 
götürdü. Ligde 
ise normal sezonda 
Fenerbahçe, ezeli 
rakibini 72-71 ve 
63-53'lük skorlarla 
iki kez yenmeyi 
başardı.

7, 5, 4,1/3, 2 
şeklinde 
sonuçlanan 
beşli ganyan 525,18 
YTL, 5, 4, 1/3, 2 
biçiminde 
sonuçlanan 
dörtlü ganyan 
45,39 YTL, 4, 
1/3, 2 şeklinde 
sonuçlanan 
üçlü ganyan da 9,37 
YTL ikramiye 
verdi.

Son olarak 
Tadım Türkiye 
Kupası'nda finalde 
karşı karşıya 
gelen iki rakibin 
mücadelesinden 
90-63'lük skorla 
galip ayrılan taraf 
yine Fenerbahçe 
oldu.
TBBL'de 
Play- 
off final serisinin 
maç programı 
şöyle:
3 Mayıs Perşembe 
19.30 Fenerbahçe- 
Beşiktaş Cola 
Turka (Caferağa) 
6 Mayıs Pazar 
17.00 Beşiktaş Cola 
Turka-Fenerbahçe 
(BJK Akatlar) 
8 Mayıs Salı
19.00 Beşiktaş Cola 
Turka-Fenerbahçe 
(BJK Akatlar) 
10 Mayıs Perşembe 
(Gerekirse) 
19.30 Fenerbahçe- 
Beşiktaş Cola Turka 
(Caferağa)
12 Mayıs Cumartesi 
(Gerekirse)
16.00 Beşiktaş Cola 
Turka-Fenerbahçe 
(BJK Akatlar) 
15 Mayıs Sah 
(Gerekirse)
19.30 Fenerbahçe- 
Beşiktaş Cola 
Turka (Caferağa)
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Sağlık Bakanlıgı’ndan yaz hastalıkları uyarısı Yoğurt gençlik iksiri
Sağlık Bakanlığı 
aileleri, bebek ve 
çocuklarda ölümlere 
yol açan ishal 
hastalığı konusunda 
uyardı.
Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Türkiye'de 0*5 yaş 
grubu bebek ve 
çocuk ölümlerinin 
önemli bir 
bölümünün ishal 
hastalığı sonucu 
gerçekleştiği 
vurgulanarak, 
özellikle yaz ayların
da ishale bağlı 
ölümlerde büyük 
artış gözlendiği 
bildirildi.
Açıklamada, bebek 
ve çocuklarda günde 
3 kereden fazla sayı
da sulu dışkıiamanın 
ishal olarak kabul 
edildiği belirtilerek, 
yalnızca sık dışkıla- 
manın sulu değilse 
ishal sayılmayacağı, 
ishalin ana belirti
lerinin sulu dışkı ve 
kusma olduğu 
kaydedildi, 
ishalin, bebeklerde 
en sık görülen 
hastalıklardan birisi 
olduğu ifade edilen 
açıklamada, "İshal, 
özellikle bebek ve 
çocuklarda vücuttan 
önemli ölçüde su, tuz 
ve mineral kaybına 
yol açar, ishalin başlı
ca nedeni, bakteri, 
virüs ve parazitler 

tarafından oluşturu
lan enfeksiyonlardır. 
Ayrıca beslenme 
hataları, doğuştan 
metabolizma hastalık
ları, antibiyotik 
kullanımı gibi sebep 
ler de ishale neden 
olmaktadır. Yeni 
doğan ve süt çocuk
larında, ishal daha 
kolay oluşur ve daha 
ağır bir seyir 
izler" denildi.
Açıklamada, bebek
lerde ishal riskine 
karşı "anne sütü"nün 
en önemli korunma 
faktörü olduğu vurgu
lanarak, annelerin 
bebeklerini doğar 
doğmaz emzirmeye 
başlaması, bebeklere 
ilk 6 ay sadece anne 
sütü verilmesi ve 6. 
aydan sonra uygun 
ek besinlerle beraber 
emzirmenin 
2 yaşına kadar 
sürdürülmesinin 
bebeklerde ishale 
bağlı ölümleri en aza 
indireceği kaydedildi. 
Ana Çocuk Sağlığı ve 

Aile Planlaması 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
bebek ve çocukların 
bakım ve beslen
mesinde kişisel 
ve ev hijyeninin 
çok önemli olduğu 
dile getirilerek, 6. 
aydan sonra anne 
sütüne ek olarak ek 
gıda alan bebekler 
için kullanılan araç- 
gereçlerin temiz 
tutulması, el 
temizliğine özen 
gösterilmesi ve 
bebeklerin besinleri 
hazırlanırken 
kaynatılıp soğutul
muş içme suyu 
kullanılması 
gerektiği bildirildi. 
İshalin bebek ve 
çocuklarda aşırı su 
kaybına yol açtığı 
ifade edilen 
açıklamada, ailelere 
yönelik şu uyarılar 
yer alıyor: 
"Bebeklerinizi 
mutlaka sık sık 
emzirin. Şiddetli 

ishallerde, kaybedilen 
sıvı ve minerallerin 
yerine konması 
amacıyla, Ana Çocuk 
Sağlığı 
Merkezlerimizden 
ücretsiz alabile
ceğiniz tuz-şeker 
çözeltisini (ORS) 
evinizde bir litre suda 
eriterek bebeğinize 
içirin. Bu çözelti, nor
mal sudan daha iyi 
emildiğinden vücud
un sıvı ve mineral 
kaybını telafi etmesi 
daha etkili olmak
tadır. Doktora danış
madan bebeğinize 
ishal kesici ilaç ver
meyin. Çocuklarınıza 
her zaman verdiğiniz
den daha çok su 
verin ve onları kesin
likle aç bırakmayın. 
Pirinç, patates, 
ekmek, yağsız et, 
yoğurt, sebze- 
meyveleri, muz, elma 
ve havuç suyunu ter
cih edin. Yağlı besin
lerden, çay, kola gibi 
çok şeker içeren içe
ceklerden kaçının". 
Sağlık Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
bebeklerin sık olarak 
sulu dışkılaması ve 
tekrarlayan kusma, 
dışkılarında kan 
olması, iştahlarında 
azalma, ateşlerinde 
yükselme ve göz
lerinde çökme 
durumlarında 
ailelerin vakit kay
betmeden doktora 
başvurmaları istendi.

Trakya Üniversitesi 
(TÜ) Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Faruk 
Yorulmaz, bir kase 
yoğurda iki kaşık 
bira mayası katılarak 
hazırlanan yoğurt 
maskesinin 
cilde parlaklık 
vermede ve 
kırışıklıkları 
önlemede çok 
faydalı olduğunu 
bildirdi.
Prof. Dr. Yorulmaz, 
ilk defa 10. yüzyılda 
Türkler tarafından 
bulunan yoğurdun, 
başka hiçbir besin 
maddesi ile 
karşılaştırılamaya
cak kadar çok yararlı 
özelliği bir arada 
bulundurduğunu 
söyledi. Bu besin
den yeterince fay- 
dalanılmadığını öne 
süren Yorulmaz, 
"Yoğurt sağlığı koru
mak ve daha sağlıklı 
olmak için çok 
önemli bir besin 
maddesidir" dedi. 
Yoğurdun sindirim
inin kolay ve kar
bonhidrat, protein, 
yağ, vitamin, 
kalsiyum ve fosfor
dan oldukça zengin 
bir besin olduğunu 
belirten Yorulmaz, 
aynı zamanda kolay
ca vücutta sindirilen 
ve gerekli tüm besin 
maddelerini 

sağlayan bir besin 
olduğunu bildirdi. 
Ayrıca vücudun 
hastalıklara karşı 
direncini sağlayan 
bağışıklık sistemini 
güçlendirdiğini ve 
hastalık yapan man
tarlar da dahil olmak 
üzere tüm mikroplar
dan, sindirim sis
temini tutan kanser
lere kadar pek çok 
hastalıktan 
koruduğunu anlatan 
Yorulmaz, şunları 
söyledi: "Yoğurt, 
büyüme gelişme 
çağında diş ve 
kemik gelişimini 
hızlandırır, raşitizm
den korur.
Menopoz sonrası 
kadınlarda ve yaşlı 
erkeklerde 
kemikleri 
güçlendirir, kırıl
maları önler. Bu 
nedenle her yaştaki 
insanın beslen
mesinde son 
derece önemlidir. 
Yoğurt, bebeklere 
altıncı aydan sonra 
ek olarak verilen ilk 
besinlerden biridir. 
Böylece bebeklerin 
kemik ve diş 
gelişimine yardımcı 
olur. Bağışıklık 
istemlerini 
güçlendirir.
Bağırsaklarda fay
dalı mikropların 
oluşumunu hız
landırır, ishalden 
korur."

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

tfaiye 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.BöLŞef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

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

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 3240
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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İNCİ ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 5 GEMLİK 
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Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2738 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanma?)
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Ayasofya Müzesi sanal 
ortamda gezilebilecek

Ayasofya Müzesi 
sanal ortamda 
gezilebilecek 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, web 
portalı üzerinde 
bulunan “Sanal 
Gezinti” bölümüyle 
Ayasofya Müzesi'nin 
internet ortamında 
ziyaret edilmesine 
olanak sağlıyor. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bu 
hizmet ile “Sanal 
Gezinti” bölümünde 
yer alan müzeler, 
saraylar, camiler, 
kiliseler, manastırlar 
ve bazı özel 
mekanların görüntü
lerinin sergilenerek 
internet olanağına 
sahip herkesin,

bu mekanları 
görmesini amaçlıyor. 
Bakanlık tarafından 
yapılan açıklamada, 
bu çalışmaların 
devam edeceği 
ve Ayasofya 
Müzesi'nden

sonra yakın bir 
zamanda Bodrum 
Sualtı Arkeoloji 
Müzesinin de 
internet ortamında 
ziyaretçilere 
sunulacağı 
belirtildi.

Japonya manyetik trene necim
Almanya ve 
Japonya'nın 
üzerinde çalıştığı 
manyetik tren 
için Japonya'dan 
radikal karar. 
Japonya, saatte 
500 km hız 
yapabilen manyetik 
trenlere geçme 
kararı aldı. 
Daha az enerjiyle 
daha yüksek 
hızlara ulaşabilen 
trenler geleceğin 
ulaşım biçimi 
olarak görülüyor. 
2025’te servise 
girmesi planlanan 
trenler ilk
olarak Tokyo elektrik birbirini çekmesi
ile Nagoya enerjisinden ve aynı
arasında yararlanarak kutupların
hizmet verecek. manyetik alan birbirini itmesi
Manyetik trenler oluşturuyor ve mantığıyla

zıt kutupların çalışıyor.

e-postaların 
yüzde 87’si

Panda Softvvare, 
güvenlik servisi 
olan TrustLayer Mail 
tarafından Mart 
ayında taranan e-

ı v postaların %87.5 iISlerilTieVen Spam (istenmeyen
* e-posta)

spam olduğunu açıkladı. 
Panda Software,

güvenlik servisi 
olan TrustLayer 
Mail tarafından Mart 
ayında taranan e- 
postaların % 87.5’i 
Spam (istenmeyen 
e-posta) olduğunu 
açıkladı. TrustLayer 
Mail kullanan 
müşterilerin sistem-

lerinde yapılan 
analiz sonucunda 
elde edilen bilgi, 
Spam’in Bilgi 
İşlem departman
larının başını 
ağrıtan en önemli 
sorunlardan 
biri olduğunu 
tekrar göz

önüne serdi.
En çok karşılaşılan 
kötü niyetli kodun, 
bulaştığı bilgisayar
da bir arka kapı 
açarak DLL kurarak 
sisteme uzaktan 
erişime izin veren 
Mydoom.M solucanı 
olduğu bulundu.

Bu solucan aynı 
zamanda birçok 
güvenlik 
çözümünün 
doğru çalışmasını 
önleyip bilgisayarı 
gelecekteki 
saldırılara savun
masız bıraktığı 
açıklandı.

UHI.UK


SİZLERE GELECEĞİ SUHUTORUZ Yalova’dan dünyaya açılan pencere
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Radar Cad. No .170 YALOVA 
Tel : (0.226) 811 04 74 (PBX) 
Faks : (0.226) 811 43 71 
www.yucebilgili.com

BAŞARILARIMIZDAN BAZILARI
2004-2005’te Bilgisayar’da Dünya 2.liği, 3.lüğü
Matematik’te Türkiye 3.lüğü ■ Resim’de 3 Türkiye derecesi
2004-2005 OKS’de Fen ve Anadolu Liselerini kazandırmada % 97 Başarı
2005-2006 OKS’de, Fen ve Anadolu Liselerini kazandırmada % 100 Başarı
2005-2006 Öğretim yılında Türkiye Geneli “2. Türkçe Olimpiyatı ve
Kültür Şöleni” Şiir Okuma Yarışması Türkiye 2.I iği

Geleceğinizi 
yeni ufuklara 

açıyoruz

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
3 Mayıs 2007 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Baykal’dan DSP’ve 
birleşme teklifi
CHP lideri Deniz Saykal, CHP'nin 
DSP ile bütünleşmesinin önünde 
hiç bir engelin olmadığını söyledi. 
Baykal, "Bu ayrışmanın bir anlamı
yoktur." dedi. Haberisayfa

Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılacak olaYı Hukuk Fakültesı’nin yapım anlaşması imzalandı

Yurtkııran; “Gemlik’te yurtsever gençler yetiştireceğiz1
Hayırsever işadamı Asım Kocabıyık, imza töreninde yaptığı konuşmada :“Ben hayırseverim ama hayırı hayırseverlik için yapmıyorum. Bu 
benim vatandaşlık görevim “dedi. Rektör Yurtkuran ise Asım Kocabıyık’ın Gemlik’te firması olmasının Gemlikliler için şans olduğunu söyledi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hukuk Fakültesi
Gemlik Üniversite şehri olmak için hızla 

ilerliyor.
Dün Uludağ Üniversitesi Sunğipek 

Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle Asım 
Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 
yapımına başlanan Hukuk Fakültesi ve 
Dekanlık binalarının yapımı için imza töreni 
vardı.

Cumhuriyet’in yetiştirdiği işadamı Asım 
Kocabıyık, Gemlik’te, Türk gençliğine ölümsüz 
eserler bırakıyor.

12 programlık Yüksek Okullar binasından 
sonra Türkiye’nin ilk 5 yıllık modern Hukuk 
Fakültesi inşa ediliyor. Devamı sayfa 5’de

Uludağ Üniver
sitesi Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nde Asım 
Kocabıyık Kültür ve 
Sanat Vakfı tarafından 
yaptırılan 5 yıllık 
yabancı dille eğitim 
verecek olan Hukuk 
Fakültesi’nin yapımı 
için düzenlenen pro
tokol imza töreninde 
konuşan Asım 
Kocabıyık, dinleyen
lere hukuk dersi verdi. 
Kocabıyık, ceza dava 
larında zaman aşımı 
nın olmamasını, 
geçikmiş adaletin 
adalet olamayacağını 
başından geçen 
olaylarla anlattı.
Geniş haberi sayfa 3’de

şşVG V*MICIR ÇEŞİTLERİ
Dlu İ=W^HHI i numara - 2 numara - t numara 
TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. Y' KIRMA KUM -Z DUVAR TAŞI 
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı ■S DOLGU MALZEMESİ
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA ■ ■ ■

S “s ” <o 539) TESİSİMİZ O SflflT AÇIKTIR

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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YSK seçim hazırlıklarına başladı Danışma Kurulu toplanamadı. AK Parti öneriyi Genel Kurul’a getirecek

Tur için 6-9-12-15 önerisi
Yüksek Seçim 
Kurulu erken 
seçim hazırlıklarına 
başladı.
Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı 
Muammer Aydın, 
kurulun dün akşam 
toplanarak kararının 
alındığı tarihten 
itibaren kaç gün 
içinde seçim yapıla

Başbakan Erdoğan, grup toplantısında 
son gelişmeleri değerlendirdi.

“Sözü millete bırakma
karar aldık”

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'de ulaşılan 
berrak tablo 
lekelenmeden, 
demokrasi gölgelen
meden, bütün tartış
malara son vermek 
üzere sözü millete 
bırakma kararı 
aldıklarını bildirdi. 
Erdoğan, "Aziz 
milletimiz gelecek 
tercihini ortaya 
koyacaktır" dedi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi'ni "gayri 
milli" diye nitelendi 
ren Başbakan Erdo 
ğan, kimsenin bir 
yerlere sığınarak me 
saj vermemesi gerek 
tiğini de bildirdi.

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİNDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

bileceğini belirleye
ceğini söyledi. 
Aydın, Cumhurbaş 
kanlığı seçimleri 
ile genel seçimlerin 
aynı anda yapılıp 
yapılamayacağı 
sorusunu 
ise "Meclis yasal 
düzenleme yaparsa 
mümkün olabilir." 
diye cevapladı.

"Millet Olup Bitenleri 
Değerlendirir, 
Kararını Ona Göre 
Verir" 
Başbakan Erdoğan 
partisinin grup top 
İantısında, hiçbir 
zaman seçime git
mekten, millet irade
sine başvurmaktan 
kaçmadıklarını 
söyledi.
Erdoğan, "Geldiği 
miz noktada, mil
letimizin iradesine 
başvurmaya en 
yakın parti biziz. 
Bunu da en isabetli 
yol olarak görü 
yoruz. Milletimiz 
olup bitenleri değer
lendirir, kararını ona 
göre verir." dedi.

Anayasa 
Mahkemesi'nin iptal 
kararının ardından 
seçim sürecini 
yeniden belirlemek 
amacıyla toplantıya 
çağrılan Meclis 
Danışma Kurulu, 
CHP'li üyenin katıl
maması üzerine 
toplanamadı. 
AK Parti konuyu 
Meclis Genel 
Kurulu'na grup 
önerisi olarak 
getirecek. 
AK Parti'nin 
Genel Kurul'a 
getireceği öneriye 
göre, Anayasa 
Mahkemesi'nce 
iptal edilen ilk tur 
için 6 Mayıs Pazar 
günü yeniden 
seçim yapılacak. 
İkinci turun 9, 
Üçüncü turun 12, 
dördüncü turun da 
15 Mayıs Salı günü 
yapılması planlanıyor. 
6 Mayıs Pazar günü 
yapılacak ilk tur oyla
mada Genel Kurul'un 
367 milletvekili ile 
toplanması şartı

BaykaPdan DSP!ve birleşme teklifi
CHP lideri Deniz 
Baykal, CHP'nin DSP 
ile bütünleşmesinin 
önünde hiç bir 
engelin olmadığını 
söyledi. "Bu ayrış
manın bir anlamı yok
tur." diyen Baykal, 
şu çağrıyı yaptı: 
“CHP ile birleşme 
konusu ile ilgili 
konuşmalar yapılıyor. 
Bu konular konuş
maya çok müsait 
konulardır. Biz bu 
konudaki anlayışımızı 
açıkladık. Bu bütün
leşmeyi kendi ilke 
ve bakış açımızla 
gerçekleştirmek 
durumundayız. 
DSP'nin bizim için 
özel bir yeri vardır. 
Ecevit hem DSP'de 
hem CHP'de görev 
yapmıştır. Bizim ortak 
simgemizdir. Ahlakı 
ve vatanseverliği ile 
hepimizin daima zih
ninde gönlünde özel

aranacak.
"Meclis 17 Mayıs'a 
Kadar Gece-Gündüz 
Çalışacak" 
AK Parti Grubu, 
Cumhurbaşkanı 
seçim turları arasında 
da Meclis'in yasama 
faaliyetlerinde bulun
abilmesine ilişkin 
öneride bulunacak. 
Grup Başkanvekili 
Salih Kapusuz, 
dünden itibaren 
Meclis'in 
17 Mayıs'a kadar 
gece gündüz 
çalışmasını 
öngördüklerini 
belirterek, 
"Aslolan Meclis'in 
yeni Meclis seçilene 
kadar görevinin 
başında olmasıdır" 
dedi.
Seçim Takvimi ve 

bir yeri vardır, ben 
siyasete Ecevit'in 
zorlaması ile başla 
dım. 12 Eylül sonrası 
yaşanan dağınıklığı 
bitirmeliyiz.
CHP'nin Atatürk'ün 
partisi olduğu ve kap
atılamaz bir parti 
olduğu 12 Eylül son
rası ispatlanmıştır, 
her zaman cumhuriye 

Anayasa Değişikliği 
İçin Biraraya Geldiler 
Bu arada AK 
Parti Grup 
Başkanvekilleri, 
CHP ve Anavatan 
Grup Başkanvekilleri 
ile biraraya 
gelerek, seçim 
takvimi ve anayasa 
değişikliğini 
görüştüler. 
Salih Kapusuz, 
Anavatan Partisi'nin 
Anayasa değişiklik 
teklifine ön 
koşulsuz destek 
vereceğini ifade 
ettiğini bildirdi. 
CHP'nin ise seçim 
tarihi konusunda 
düşünme için 
zaman istediklerini 
belirten 
Kapusuz, 25 
yaşındakilerin 

tin savuncusu olan 
partimiz her zaman 
tarihine yakışan bir 
parti olduğunu 
kanıtlamaştır. 
CHP'nin DSP ile 
bütünleşmesinin 
önünde hiç bir 
engelin olmaması 
gerektiğini düşünü 
yoruz. Bu ayrışmanın 
bir anlamı yoktur. 

seçilmelerine 
imkan veren 
düzenlemenin 
ilk seçimlerde 
uygulanmasına 
yönelik Anayasa 
değişikliğine 
CHP'nin destek 
vereceğini ifade 
etti.
6 MAYIS KESİNLEŞTİ 
TBMM Danışma 
Kurulu'nun toplana
maması nedeniyle 
AKP Grubu'nun 
Meclis Genel 
Kurulu'na sunduğu 
11 .Cumhurbaşkanı 
seçim takvimi 
kabul edildi.
Takvime göre, 
seçimde ilk tur 
oylama 6 Mayıs 
Pazar günü saat 
11.00'de, ikinci 
tur oylama 9 Mayıs 
Çarşamba günü 
saat 14.30'da, 
üçüncü tur oylama 
ise 12 Mayıs 
Cumartesi günü saat 
17.00'de, dondüncü 
tur ise 15 Mayıs Salı 
günü saat 19.3(Tda 
yapılacak.

Ecevit ortak nok
tamızdır. Ecevit örnek 
bir siyaset adamı 
olduğunu kanıt
lamıştır. Ecevit'i 
gelecek kuşaklara 
aktarmak örnek 
bir lider olarak 
aktarmak istiyoruz. 
Bunu biz DSP'li 
arkadaşlarımızla 
yapmak istiyoruz. 
Bunu sebebi DSP'nin 
seçimde aldığı yüzde 
1.5'iuk oyu ve var 
olduğu iddia edilen 
parası için değildir. 
Nihayi kalıcı bir 
birleşme istiyoruz. 
Seçime yönelik bir 
pazarlık anlaşması 
değil iyi günde kötü 
güne kucak kucağa 
olacağımız bir 
birleşme istiyoruz. 
Gelin bütünleşelim. 
Gelin arkadaşlar 
toplanım bu 
konuda gerekli 
adımı atalım. I

Gemlik KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılacak olan Hukuk Fakültesi’nin yapım anlaşması imzalandı

Yurtkuran; “Gemlik’te yurtsever gençler yetiştireceğiz"
YazıYORUM

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Seyfettin SEKERSÖZ
Bu yıl öğretime 
açılan Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okullarından 
sonra Gemlik Hukuk 
Fakültesi binalarının 
yapımı için 
protokol imzalandı. 
Önümüzdeki Eylül 
ayında ilk öğrencileri
ni alacak olan Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Hukuk Fakültesi vere
ceği değişik hukuk 
eğitimiyle Türkiye'de 
bir ilk olacak.
Üniversite Yerleşke 
si’nde yapılan dünkü 
imza törenine 
(AKKEV) Asım Koca 
bıyık Kültür Eğitim 
Vakfı Başkanı Asım 
Kocabıyık'ın yanı sıra 
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Bayçjül, Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu Müdü 
rü Prof. Dr. Abrurra 
him Korukçu ile Asım 
Kocabıyık'ın eşi Nur 
han Kocabıyık, oğlu 
Ahmet ve kızı Zeynep 
Kocabıyık ve çok 
sayıda davetli katıldı. 
Törenin açılış 
konuşmasını yapan 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu, 14 Kasım 
da başlayan Meslek 
Yüksek Okulu’ndan 
sonra önümüzdeki 
dönem açılacak 
Hukuk Fakültesiyle 
devam eden çaftşma 
lar hakkında bilgiler 
verdi. Hukuk 
Fakültesi Dekanlığı 
için ayrılan eski 
Müdüriyet Binası ile 
Eğitim Öğretim 
Bilimleri binasının 
eski ve yeni durum
larını gösteren 
Korukçu, Gemlik 
Hukuk Fakültesi’nin 
Atatürk ilke ve 
devrimlerine bağlı 
bireyler yetiştire
ceğinin altını çizdi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
kısa konuşmada, 
Kocabıyık ailesinin 
ülkeye ve Gemlik'e 
yaptığı katkılarından 
dolayı teşekkür 
ederken "Kendileri 
gönül zenginliğini bir 
kez daha gösterdi. 
İlçem adına teşekkür 
ediyorum. İnşallah 
Yüksek Denizcilik ve 
öğrenci yurdu için de 
.yatırım yaparlar" 
dedi.
YURTSEVER 
gençler 
YeSştEeçeğIz 
Gemlik’in üç şansının 
olduğunu söyleyen

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

Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
bunların birincisinin 
Sunğipek Fabrika 
sının Atatürk tarafın
dan Gemlik'te açılmış 
olduğunu, İkincisinin 
ise Üniversiteye 
verilmiş olduğunu 
söyledi. Üçüncü şan
sın ise Asım Kocabı 
yık'ın Gemlik’e sahip 
çıkmasını gösteren 
Yurtkuran, "Gemlik 
bunları çok iyi değer
lendirdi, üç şansın 
bir araya gelmesi ve 
Hukuk Fakültesinin 
açılması bir ilçe için 
nadir bir olaydır. 
Hukuk Fakültesi’ni 
şimdiye kadar açma 
olanağı bulamadık, 
bu şansı Gemlik 
yakaladı. Yepyeni bir 
Hukuk Fakültesi’ni ilk 
kez burada açacağız. 
Dokuz adet hukuk 
profesörümüz var, 
İstanbul'dan destek 
alma olanağımızı da 
düşünürsek, Gemlik 
in şansı böylece 
dörde çıkıyor. YÖK'e 
aşabilirsek ki aşmayı 
düşünüyoruz inşallah 
Eylül ayında burada 
ilk öğrenciler okuma 
şansı bulacak.
Beş yıllık fakültenin 

ilk yılı 
İngilizce olacak. 
Kalan yıllarda ise AB 
hukuku, Ulus lararası 
Ticaret Huku ku, 
Felsefe ve Bilim tarihi 
dersleri de okutula
cak. Hukuk olmazsa 
başımıza nelerin 
geldiğini hep birlikte 
gördük. Burada 
yurtsever gençler 
yetiştireceğiz.
Bu görev bana 
Anayasamız tarafın
dan verilmiştir, bura
da bunu yapacağız" 
şeklinde konuştu. 
HUKUKUN ÖNEMİ 
ÇOK BUYUK 
Yaşamı boyunca 
sadece 3 kez mahke 
me açtığını söyleyen 
Asım Kocabıyık, 
bunların da 
kiracılarıyla ilgili 
davalar olduğu nu 
söyledi. Kocabıyık, 
Gemlik'e gelerek 
tesis açmasıyla 
birlikte bu ilçeye olan 
yakın ilgisinin her 
geçen gün arttığını 
ve kendisine 
hayırsever denilme 
sinden ise hoşlan
madığını ifade etti. 
Kocabıyık, "Ben 
sadece ülkeme bu 
şekilde hizmet 
ettiğime inanıyorum.

Hukukun yeri çok 
değişiktir, ama 
davalar neden bu 
kadar uzar anlamış 
değilim. Gecikmiş 
adaletin adalet 
olamayacağını 
biliyorum ve yargıda 
büyük bir sorun 
olduğuna inanıyo
rum. Ben hayırsever
lik için yardım yap
mıyorum, bu bir 
vatandaşlık görevidir 
ve ben de onu 
yapıyorum.
Tekrar ediyorum, 
bunu zevkle 
yapıyorum" dedi. 
İMZALAR 
KOCABIYIK VE 
YURTKURAN'DAN 
Konuşmaların ardın
dan Asım Kocabıyık 
Kültür Eğitim Vakfı 
Başkanı Asım 
Kocabıyık ile 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
Hukuk Fakültesi 
Dekanlık ile Eğitim 
Öğretim Bilimleri 
binalarının onarım, 
tadilat ve yapım 
anlaşmasını 
birlikte imza ederek 
onayladılar. İmza 
töreninden sonra 
davetlilere kokteyl 
verildi.

Yazık, yazık ki yazık....
Üç günde.. 10 şehit.. Türkiye PKK belasın

dan kurtulamadı..
Her baharda hortluyor.. Can yakıyor..
Yollara mayın döşüyorlar..
Karakollara saldırı düzenliyorlar.. Çatış

maya giriyorlar.. Peki bu gücü nereden 
buluyorlar.. O silahları..

Adres belli.. Kuzey Irak.. Kandil Dağı..
Kürt lider Barzani ses çıkarmıyor..
Çıkarmadığı gibi gizli gizli destek de 

veriyor..
Peki Kuzey Irak’ta durum ne? 
Barzani’nin güçlü olduğu Erbil’de.. 
Talabani’nin hakim olduğu 

Süleymaniye’de.. Dohuk’ta, Zaho’da..
Kuzey Irak yeniden inşa ediliyor.. Pırıl pırıl 

bir yapıya kavuşuyor..
Avrupa kentleri gibi.. Peki bu işleri kim 

yapıyor?
Havaalanlarını, yolları, okulları, otelleri, 

konutları..
Büyük çoğunluğunu biz.. Türkler yapı yor- 

lar.. 2003 yılından bugüne kadar Türk 
müteahhitlerin yaptığı işlerin tutarı 2 milyar 
doları geçmiş..

Aslan payı bizde yani..
Sadece müteahhitlik hizmeti değil.. Her yer 

Türk mallarıyla dolu..
Çakılan her çivinin arkasında yüzlerce Türk 

firması var
Müteahhitlik firması bulunuyor.inşaat 

malzemesi satan firmalar var.
Ahşap doğrama montaj şirketleri kuruldu, 

plastik kaplama atölyesi açıldı.
Bu firmalar ne yapıyor?
Kentleri sıfırdan inşa ediyor..
Üniversite, okullar, hatta eğlence yerleri 

yapıyorlar..
Kuzey Irak’a ekonomik olarak girmişiz.. 

Ekonomik gücümüz var..
Siyasi olarak girememişiz..
Peşmergeyi yanımıza çekememişiz..
Baksanıza, Barzani kafa tutmaya kalkı yor.. 

İleri geri konuşuyor..
İşin kötüsü, konuşma cesaretini bulu yor.. 

İkide bir efeleniyor. Üç milyon adamı ile koca 
Türkiye'ye ve onun çok kuvvetli oıduj>una ■ 
karşı mücadele ederim diyerek hava atıyor, 
gösteri yapıyor.

Biz ne yapıyoruz?
ABD Dişişleri Bakanı Rice’ı arıyoruz.. 

Barzani’nin kulağını çek falan diyoruz..
Büyük abiden medet umup,aman bizden 

korkmuyor, biraz sen korkutta ben halkıma 
karşı mahcup olmayayım diyoruz..

Gülünç durumr düşüyoruz..
Peki PKK konusunda ne yapıyoruz?
Bir ara PKK’ya karşı koordinasyon kurulu 

kurulmuştu..
ABD’li general bir iki defa gelip gitti.. İki 

emekli generali karşı karşıya getirip fuzuli 
konuşturdular O kadar..

Zaten Başbakan da koordinatörlük kuru- 
munun işe yaramadığını çoktan ilan etti.. 
Madem öyle sen konuşsana..

Kuzey Irak’a ekonomik olarak girdik.. 
Siyasi olarak giremedik..

İlişkileri rayına oturtamadık..Gücümüzü, 
çok şeyler yapabileceğimizi, bu coğrafya nın 
en güçlüsü bizim olduğumuzu göste rerek.. 
Ama asıl yapmamız gereken askeri olarak 
girmekti.. Oralara yerleşmek için değil.. 
PKK’denen pislikten kurtulmak için.. Bu fır
satı da 1 Mart 2003 günü kaçırdık.. Şimdi 
keşke girseydik diyoruz.. Dizimizi, başımızı 
dövüyoruz.. Girmeyelim diyenler, demokrasi
den, insan haklarından bahsedenler, şimdi 
her gelen ŞEHİT ( kelle değil) askerimiz 
karşısında vicdanlarınız sızlamıyor mu ? 
Bunlar sizin sebeb olduklarınız.

Yazık, yazık ki yazık....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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BUSMEKBursa’nın Halk Üniversitesi oldu
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, kentte 
var olan iş gücü 
potansiyelini 
harekete geçirmek, 
var olan niteliklerini 
ortaya çıkarıp, 
bireylerin gelişimini 
sağlayarak istihdam 
sağlamak amacıyla 
başlatılan Bursa 
Sanat ve Meslek 
Edindirme 
Kursları’nın 
(BUSMEK) halk 
üniversitesi haline 
geldiğini söyledi. 
Başkan Şahin, 
Fomara Kurs 
Merkezi’ni ziyaretin 
de basın mensupları
na yaptığı açıklama
da, BUSMEK’in 
14 merkezde 36 
branşta 10 bin 
918 kursiyere 
hizmet verdiğini 
kaydetti.
Gelişmenin ve 
kalkınmanın lokomo
tifinin nitelikli insan 
potansiyeli olduğunu 
ifade eden Başkan 
Şahin, BUSMEK’in 
de bu amaca 
hizmet için kurulan, 
Bursa’nın en büyük 
sosyal belediyecilik

hamlesi projesi 
olduğunu vurguladı. 
Vatandaşlara sanat
sal beceri kazandır
manın yanı sıra 
mesleki ve sosyal 
gelişimlerine de 
katkıda bulunmayı da 
amaçlayan 
BUSMEK’in, 224 
kişilik yönetici ve 
öğretmen kadrosu, 
10 binin üzerindeki 
öğrencisiyle Bursa 
nın halk üniversite
sine dönüştüğünü 
kaydetti.
“Bir mermer parçası 

için heykeltıraş ne 
ise, ruh içinde 
eğitim odur” 
BUSMEK’in en yoğun 
kurs merkezi olan 
Fomara’da 30 branş
ta 1.868 kursiyerin 
eğitim gördüğünü 
dile getiren Başkan 
Şahin, “Kursiyerle 

rimiz önce kendile 
rine sonra da aile 
ekonomilerine ve 
ülke ekonomisine 
fayda sağlıyor. İki 
yılda yaklaşık 16 
bin hemşehrimizin 
yarınlara umutla 
bakmasını sağladık. 
Yüzlerce insanımız iş 
buldu. Kurslarımız, 
ayrıca, toplumsal 
birlikteliğin sağ
landığı, sosyalleşme 
imkanı bulamamış 
bireylerin yeni bir 
çevre edindiği 
merkezler durumuna 
dönüştü. Öğrenme 
azminden dolayı 
bütün kursiyerleri 
mizi de tebrik ediyo
rum. Bir mermer 
parçası için 
heykeltıraş ne ise, 
ruh içinde eğitim 
odur" diye konuştu. 
BUSMEK’in haziran 

ayı sonunda bitecek 
2006-2007 yılı eğitim
lerinin, yeni eğitim 
öğretim döneminde 
de devam edeceğini 
ifade eden Başkan 
Şahin, kursları 
başarıyla tamam
layan kursiyerlere 
Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı 
sertifika verileceğini 
ne sözlerine ekledi. 
Vatandaşlardan 
Şahin’e teşekkür 
Kursiyerlerin farklı 
alanlarda eğitim 
aldıkları dershaneleri 
de ziyaret eden 
Başkan Şahin, 
öğrencilerden 
ihtiyaçları ile ilgili 
bilgiler aldı.

BUSMEK’ın sunduğu 
imkândan duydukları 
mutluluğu dile 
getiren kursiyerler, 
“Boş zamanımızı 
değerlendirirken, 
yeni bir meslek ve 
sanat öğrenmenin 
tadını çıkarıyoruz. 
Birçok arkadaşımız 
burada öğrendiği 
sanat ile bütçesine 
katkıda bulunmaya 
başladı. İşsiz olan 
arkadaşlarımız iş 
sahibi oldu" şeklinde 
duygularını dile 
getirdi. Necla 
Sevil isimli bir 
kursiyer, yıllarca 
evlerinde boş 
oturarak, zamanlarını 
heba ettiklerini 

belirtirken, 
“BUSMEK’le 
hayatım değişti. 
Artık geleceğe 
daha umutlu bakıyo
rum. Ürettiklerimi 
satarak aile bütçeme 
de katkıda bulunuyo
rum. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
Hikmet Şahin’e 
şükran borçluyuz. 
Bunun içinde kendi
sine dua ediyoruz." 
dedi.
Kursiyerler, 
kendilerini 
ziyaret eden 
Başkan Şahin’e 
el emeği göz nuru 
yaptıkları resimleri 
ve el işlerini 
hediye ettiler.

Haşan GÜLLÜ

-Fax:(O.TeklO.

Fiili Boya
Jotun ■ Deniz Boyaları 
İzolasyon

Hırdavat
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Sıhhi Tesisat
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Büyük vatansever

Güne Baku
*■ ı Kadri GÜLER
W. | kadri_guler@hotmail.com

Hukuk Fakültesi

Dün Gemlik tarihi 
günlerinden birini 
yaşadı.

Uludağ Üniver
sitesi ile Asım 
Kocabıyık Eğitim 
Vakfı Hukuk 
Fakültesi protokolü 
imza töreni büyük 
bir ilgi gördü.

Üniversite öğre
tim üyeleri, sivil 
toplum kuruluşları 
temsilcileri, siyasi 
parti yöneticileri, 
daire amirleri, 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma, Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
üyeleri törende hazır 
bulundular.

Türkiye bir ilim 
yuvasına daha 
kavuşuyordu bu 
protokolle.

Atatürk ilke ve 
devrimlerini özüm
semiş, Kemalist 

gençleri yetiştirecek 
bu bilim yuvası 
mevcut hukuk fakül
telerimizde verilen 
bilgilerden başka 
Avrupa Birliği 
Hukuku, 
Uluslararası Ticaret 
Hukuku, Devletler 
Hukuku, Avrupa 
Birliği Hukuku, 
Sosyoloji, Felsefe, 
Bilim Tarihi dersler 
okutulacak.

Bu müesseseden 
feyz almış kuşaklar
lar aydınlık beyinleri 
ile tüm yurdu aydın
latacak ulusun ve 
devletin hakları 
korunup savunulu- 
caktır.

Nasıl mutlu 
olmaz, sevinmez 
insan.

Bir okul, bin 
cezaevi kapatır.

Hakka, hukuka 

saygılı gelişmiş bir 
toplumda şuç ve 
cezaya da yer olma 
yacaktır.

Bütün bu hayırlı 
işi finansa eden 
hayırsever iş adamı 
Sayın Asım 
Kocabıyık 
hemşehrimiz.

O kadar mütevazi 
ki; hayırsever 
sıfatını farklılık 
yaratıyor, üstünlük 
sağlıyor diye kendi
ni sade bir vatandaş 
olarak olarak nite
lendiriyor.

Yapılan hizmeti, 
vatandaşlık borcu 
eda ediyorum diye 
ifade ediyor.

Evet Sayın Asım 
Kocabıyık Bey!

Hem hayırsever, 
hem vatanse 
versiniz!

Savaşta nasıl 

canımız feda olsun 
vatana diyorsak, 
diyorsanız, malımda 
mülkümde bu 
vatana feda olsun 
diyen bir kimse 
hizmet 
verebiliyorsa o 
vatanseverdir, 
en büyük vatan
severdir.

Sizi bir vatan 
sever iş adamı 
olarak saygı ve 
sevgi ile selamlıyor, 
sağlıklı uzun 
ömürler diliyorum.

Sizi örnek 
alacakların bu 
ülkede çoğalmasını 
diliyorum.

Büyük hayır
larınızın Allah katın
da makbul ve kabul 
olduğuna inanıyo
rum.

Sağol var ol Asım 
Baba!.

Dün yapılan toplantıya, Bursa’nın üst düzey 
protokolü yanında, Uludağ Üniversitesi’nin 
akademik kadrosu, basın ve çağdaş kuluşların 
yöneticileri davet edilmişti.

Gemlik’in siyaset ve ticari kuruluş temsilci
leri ile Üniversite Yaptırma, Yaşatma ve Koruma 
Derneği yöneticileri tam kadro ile salondaydı.

Törende Yerleşke Müdürü Prof. Abdurrahim 
Korukçu, 2005’den 2007 yılına gelişi sinevizyon 
ile konuklara sundu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü, Mustafa 
Yurtkuran ise yaptığı konuşmada, Gemlik’in üç 
şansından söz etti. Birincisi şans Atatürk 
tarafından Sunğipek Fabrikası’nın kurulmasıy
dı. İkincisi bu fabrikanın Uludağ Üniversitesi’ne 
verilmesi, üçüncüsü ise Asım Kocabıyık gibi bir 
yurtsever işadamının Gemlik’te firması nın 
olması ve Gemlik’e sahip çıkması ydı.

Evet, Sayın Asım Kocabıyık, Gemlik’te 
üniversiteye sahip çıkmasaydı, bugün belki bir 
iki yüksek okul eski binalarda açılmış olabilirdi 
ancak.

Oysa, modern bir yüksek okul ile önümüz 
deki yıl öğrenime girecek Türkiye’nin göz 
bebeği olacak bir Hukuk Fakültesi, Kocabıyık 
ailesi tarafından yaptırılıyor.

Gemlikliler Kocabıyık Ailesi’ne şükranlarını 
sunmalı ve önemli bir caddesine Asım Kocabı 
yık adını vererek, onu halkın içinde yaşat- 
malıdır.

Liseler arası “Suçlu insanlar yoktur” konulu münazara finali yapıldı
Ercüment ESEN
Liseler arasında 
düzenlenen 
münazara finali 
dün yapıldı.
Gemlik Hamidiye 
İlköğretim Okulu 
Salonu’nda yapılan 
finale İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet
Ercümen, Milli Eğitim 
Şube Müdürü Hüse 
yin Zan, okul müdür
leri ile çok sayıda 
öğrenci grubu katıldı. 

Dün çekişmeli geçen 
finalde Gemlik Lisesi 
ile Gemlik İmam Hatip 
Lisesi arasında süren 
üstünlük yarışında ipi 
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi göğüsleyerek 
birinci oldu.
Jüri heyetini Tuncay 
Yaş (Gazi İlköğretim 
Okulu), Hacer Semiz 
(11 Eylül İlköğretim 
Okulu) ve Sevinç 
Yardımcı (Lale Kemal 
İlköğretim Okulu) 
öğretmenlerinin yap

tığı yarışmada 
"Şuçlu insanlar yok
tur, eğitilmemiş 
insanlar vardır" 
konusu tartışıldı. 
Gemlik Lisesini 
Göknur Ahçı, İsmail 
Güleç ve Mustafa 
Bütün, Gemlik İmam 
Hatip Lisesi’ni ise 
Nurdan Çakmak, 
Betül Sönmez ile 
Gamze Güngör'ün 
temsil ettiği yarışma
da Gemlik imam 
Hatip Lisesi 
öğrencileri şeriata 
karşı görüşü 
savunarak, laik ve 
demokratik bir 
ülkede yaşadığımızın 
altını çizerek 
eğitim önemine 
değindiler.
“Şiddete ceza vererek 
insanları eğiterek 
dünyayı düzeltmeye 
çalışıyorlar. Eğitimle 
suçlular önlenir” 
diyerek jüri'den 
aldıkları 1099 puan 
ile birinci oldular. 
Gemlik Lisesi ekibi 
ise suçların ceza ile 
azalacağını ve mutla
ka suç işleyenlere 
ceza verilmesi gerek
tiğini savundukları 
münazarada jüri 
heyetinden 1022 oy 
alarak ikinci oldular. 
Liseler arasında 
düzenlenen 
münazara finalinde

birinci olan Gemlik 
İmam Hatip Lisesini 
temsil eden öğrenci

leri ile Gemlik Lisesi 
öğrencilerine Gemlik 
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafında 
kitap hediye edildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tarihi Demirtaş Hamamının etrafı açılıyor
Bursa'da Osmangazi 
Belediyesi İnönü 
Caddesi üzerindeki 
Demirtaş Hamamı 
etrafında sonradan 
yapılan binaları 
kamulaştırarak 
tarihi eseri 
ortaya çıkartıyor. 
İlk olarak Demirtaş 
Hamamı'nın arka 
tarafında atölye 
olarak kullanılan 
2 dükkan kamu
laştırtarak yıkıldı. 
İnönü Caddesinde 
bulunan bir binanın 
yıkımı içinde 
görüşmeler 
sürüyor. Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
tarihi ve kültürel 
mirasın korun
masının Bursa'nın 
tanıtımı ve 
kimliğinde ön 
planda tutulduğunu

belirterek, "Biz 
sadece tarihi 
eserlerimizin 
çevresini açmıyoruz. 
Harabe durumunda 
olanları da Vakıflar 
ve mal sahipleri 
ile anlaşarak, 
restore edip yeniden 
fonksiyonlandırı 
yoruz. Bu çalış

malarımızda vatan
daşlardan büyük 
takdir görüyor.
Tarihi mahallelerde, 
etrafı çirkin 
yapılaşma ile 
farkedilmez hale 
gelen eserlerimizi 
gün ışığına 
çıkartıyoruz" 
dedi.

Yurtdışındaki Türk çocukları 
için üniversite sınavı

Yurtdışında Çalışan
ların Çocukları İçin 
Yükseköğretime 
Giriş Sınavı (YÇS), 
1 Temmuz 2007'de 
Ankara ve Köln'de 
yapılacak. Anne veya 
babası, işi ya da 
görevi nedeniyle 
yurtdışında bulunan 
ve ortaöğrenimlerini 
bu ülkelerin lise veya 
dengi meslek okulla 
rında yapan öğrenci 
ler için, Yükseköğre 
tim Kurulu'nca bu 
yıl bin kişilik 
kontenjan ayrıldı. 
Sınav, 1 Temmuz'da 
Türkiye'de Ankara, 
Almanya'da ise 
Köln'de yapılacak. 
Sınavda adaylara 
genel başarı, yabancı 
dil ve Türkçe testleri 
uygulanacak.Sınavla 
ilgili ayrıntılı bilgi 
içeren kılavuz ile 
başvurma belgeleri, 
18 Mayıs'a kadar 
"ÖSYM Bilkent- 
Ankara" adresinden, 
Türkiye'nin yurtdışı 
temsilciliklerindeki 
eğitim ataşelikleri ile 
eğitim müşavirlik

lerinden veya 
ÖSYM'nin 
"http://www.osym. 
gov.tr" internet 
adresinden sağlan
abilecek.
Sınava katılmak 
isteyen adaylar, 
sınav ücreti olarak 
50 ABD Doları, 
40 avro, bu döviz 
türlerinin karşılığı 
YTL ya da 
konvertibl dövizi, 
kılavuzda belirtilen 
banka hesabına 
yatıracak. Adayların, 
başvurma belgeleri
ni, kılavuzda 
açıklanan şekilde 
ve eksiksiz olarak 
doldurduktan 
sonra, anne veya 
babalarının işi veya 
görevi nedeniyle 
yurtdışında kalmış 
olduğu dönemi 
gösteren resmi 
belge, kendilerinin 
lise veya dengi 
okulun her sınıfında 
aldıkları dersler 
ve bunlarla ilgili 
notlarını gösteren 
transkriptler ile 
sınav ücretinin 

yatırıldığına dair 
dekont ile birlikte, 
en geç 18 Mayıs'ta 
ÖSYM'de olacak 
şekilde, "ÖSYM-SHB- 
YÇS, 06538 Ankara- 
Türkiye" adresine 
postayla, iadeli 
taahhütlü olarak 
göndermeleri 
gerekiyor.
Sınava Ankara'da 
girmek istediğini * 
belirten adaylar, 
sınava hangi bina 
ve salonda girecek
lerini gösteren 
sınava giriş 
belgelerini, 
sınavdan önceki 
iki gün içinde 
"ÖSYM-SHB 06538 
Ankara Türkiye" 
adresinden, sınava 
Köln'de gireceğini 
belirten adaylar ise 
belgelerini aynı 
süre içinde "Köln 
Başkonsolosluğu, 
Türkisches 
Generalkonsulat 
Lüxemburger Str. 
285 50354 Hürth 
(Almanya) 
adresinden 
alabilecekler

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. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.osym
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Alt geçidi kullanmayınca 
canından oluyordu

MHP, Milliyetçiler Günü’nü kutladı |

Bursa'da, 
belediyenin orta 
refüjdeki korkulukları 
yeşillendirme 
çalışmaları için 
yer yer kaldırması 
ölümlü ve yaralamalı 
trafik kazalarına 
sebebiyet eriyor. 
Bursa Mudanya 
Yolu'nun Almira Otel 
önünde geçtiğimiz 
gün yaşlı bir kadının 
hayatını kay
betmesinin ardından 
bir genç kız da alt 
geçidi kullanmadığı 
için batçıktan çıkan 
bir aracın çarpması 
neticesi ağır 
yaralandı. Kaza dün 
öğle saatlerinde 
Almira Otel önünde 
meydana geldi. 
Almira Otel tarafın
dan Osmangazi 
Belediyesi tarafına 
geçmek isteyen 
Mehtap Daşkesen 
(34) Gençosman 
balçığından 
çıkan Mustafa

Büyükbozkoyun 
(38) idaresindeki 
34 EF 3648 plakalı 
otomobilin 
çarpmas ile 
havalandı. Ön 
camın üzerine düşen 
Daşkesen'in ilk 
vurmanın sarsıntısı 
ile başını çarptı. 
Başında yarık oluşan 
Mehtap Daşkesen 
112 Acil Ambülansı 
ile Bursa Devlet 
Hastanesine kaldırıl 
dı. Bölgedeki esnaf, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Park Bahçeler 
Müdürlüğü'nün orta 

refüjdeki korkulukları 
kaldırmasının 
ardından her gün 
1 ölümlü veya 
yaralamalı kazanın 
meydana geldiğini 
belirttiler.
Çok kısa bir 
bölümde eksik 
kalan refüjlerin 
vatandaşın can 
güvenliği için 
tamamlanmasını 
isteyen esnaf, 
bu konuda yapılan 
müracatlara da 
yetkililerin 
ilgisiz kaldığını 
söylediler.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı 
yayınladıkları 
basın bildirisinde 
3 Mayıs Milliyetçiler 
Günü’nü kutladı. 
MHP ilçe örgütünden 
yapılan açıklamada, 
Alparslan Türkeş 
ve dava arkadaş 
larının ülkenin birlik, 
beraberlik ve dirliğini 
hedef alan anarşi 
terör ve kaos ortamı
na sürüklemek 
isteyen her türlü 
yıkıcı, bölücü 
faaliyetler karşısında 
inançlara ve 
değerlere yönelik 
saldırıya karşı

Erkek çocuklanna tecavüz eden sahıs yakalandı
Bursa'da silah zoruy
la 3 erkek çocuğuna 
tecavüz ettiği, 3 
çocuğa da tecavüz 
girişiminde bulun
duğu iddia edilen 
kafe işletmecisi polis 
tarafından yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
gelen bir ihbarı 
değerlendiren 

milli muhalefeti 
başlattıkları günün 
üzerinden 63 yıl 
geçtiği bildirildi. 
Yapılan açıklamada, 
“Türk milliyetçilerinin 
her zaman ülkenin ve 
milletin her türlü 
değer ve kutsal
larının sahibi olduğu 
gelişmesi ve gelecek 
kuşaklara intikali için 
üzerine düşen her 
türlü görev ve sorum 
tuluğunu büyük onur 
ve gururla yerine 
getirmiştir, getirmeye 
de devam edilecek
tir’’ denildi.
Yazılı açıklamada, 
“Türkiyelilik, Anaya 
sal vatandaşlık,

Yıldırım İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Araştırma 
Büro Amirliği ekip
leri, Ortabağlar 
Mahallesi'nde kafe 
işleten E.A.'yı takibe 
aldı. Kafeye gelen 
3 erkek çocuğu 
Namazgah Mahalle 
si'ndeki evine 
götürdüğü ve başları

mozaik olmak, alt üst 
kimlik gibi zırvahklar- 
la milletimiz etnik 
tasnife tabi tutulmak 
istenmektedir. 
Bilinmelidir ki; 
bütün bunlar çok 
ciddi ve tehlikeli 
sonuçlar doğuracak 
konulardır” denildi. 
Açıklamanın 
sonunda “Türki 
ye’nin yüzyılımız 
lider ülkeler arasında 
yerini alacağı, 
bunun da Türk 
Milletinin fedakar, 
cefakar ve asil ve 
vakur evlatları 
olan Türk Milliyet 
çileri sağlayacaktır” 
denildi.

na silah dayayarak 
tecavüz ettiği, görün
tüsünü kameraya 
kaydetmekle tehdit 
ettiği çocuklardan 
birine bu eylemi 
birkaç kez tekrar
ladığı öne sürülen 
zanlının, uzun süren 
takip sonucu evinde 
yakalandığı belirtildi

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.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 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 !'|L?JI1AYAR 

ADSL BAĞLANTISI + ALANA

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

NOVUOK BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BC11<SR

Tel: 0.224 512 25 63 - www.gemliknowox.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemliknowox.com


lelinecilere jandarma engeli
Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
define aradıkları 
iddia edilen 
4 kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, jandarma 
ekipleri, Kedikaya 
ile Kıranlar köyü 
arasında kazı 
yapıldığı ihbarını 
aldı. Bunun 
üzerine bölgeye 
giden ekipler, 
kendilerine bildirilen 
16 TB 937 plakalı 
otomobili 
durdurarak arama 
yaptı. Otomobilde 
bulunan Ş.Ş. 
(33), M.T. (50), H.D. 
(39) ve N.D'yi (27) 
otomobilden

Eşini döven kocaya tez hazırlama cezası
Bursa'da eşini 
dövdüğü iddia edilen 
kişi, yargılandığı 
mahkemece, "evli bir 
erkeğin eşine nasıl 
davranması gerek- 

BAV MUSTAFA ÖZALP EMLAKİN
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 Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

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

indiren ekipler, 
yaptıkları aramada, 
bagaj kısmında 
2 adet kazma, 
2 adet kürek, 
2 adet balyoz, 
2 adet murç demiri 
ve 1 adet projektör 
ele geçirirken, 
kazı sonucu 
çıkarılan herhangi 
bir parçaya 
rastlanmadı. 
Jandarma tarafından 
gözaltına alınan 
şahısların kazdıkları 
yerin eski mezar 
yeri olduğu iddia 
edilirken, 4 kişi 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

tiği"ni anlatan 
3 sayfalık tez 
hazırlama cezasına 
çarptırıldı.
Alınan bilgiye göre, 
16 yıllık eşi Z.M'nin,

Internet kafe
sahibi seri

tecavüzcü çıktı

İki parçaya 
ayrılan 

otomobilden
BURSA’nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde ihbar 
üzerine harekete 
geçen polis, 
Ortabağlar 
Mahallesi’nde 
internet kafe 
işleten E.A’yı 
takibe aldı. 
İnternet kafeye 
gelen 16-17 
yaşlarındaki 
3 erkek çocuğu 
Namazgah

Panayır 
Mahallesi’ndeki 
evlerinde yüzüne 
yumruk atarak 
burnunu kırdığı 
öne sürülen E.M'ye

Mahallesi’ndeki 
evine götürdüğü 
ve başlarına 
silah dayayarak 
tecavüz ettiği öne 
sürülen zanlı 
önceki akşam 
evinde yakalandı. 
Ev ve iş yerinde 
2’si kurusıkıdan 
bozma 4 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirilen 
zanlının sorgusu 
sürüyor.

(48), "Kemik kırılması 
meydana getirecek 
şekilde eşini yarala
ma" suçundan 
yargılandığı Bursa 
5. Asliye Ceza 
Mahkemesince ilginç 
bir ceza verildi. 
E.M, mahkeme tarafın
dan ilk olarak 7 ay 
15 gün hapis cezasına 
çarptırıldı. Suçun 
sabit olması 
nedeniyle tecil 
edilemediği bildirilen 
ceza, "Denetimli 
serbestlik sistemi" 
kapsamında hafifletil
di. Mahkeme, sanığı, 
"Evli bir erkeğin eşine 
nasıl davranması 
gerektiği" konusunu 
anlatan 3 sayfalık tez 
hazırlama cezasına 
çarptırdı. "Denetimli 
serbestlik ekibi" 
tarafından 1 yıl 
boyunca, "iyi bir eş 
olup olmadığının" 
takip edilmesine de 
karar verilen sanığın, 
bu denetimlerde "iyi 
bir eş" olduğunu 
kanıtlayamaması 
halinde hapis cezasını 
çekeceği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kaldırıma 
ve elektrik direğine 
çarpan otomobil 
ikiye ayrılırken, 
sürücü ile arkadaşı 
kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. 
Kaza, dün saat 16.00 
sıralarında Süieyma 
niye Mahallesi, 
Mimar Sinan Bulvarı 
ile Şeyh Şamil 
Caddesi'nin kesiştiği 
kavşakta meydana 
geldi. İnegöl 
istikametinden 
İstiklal Caddesi 
istikametine 
gitmekte olan 
Sinan Yerlikaya 
yönetimindeki 
16 Y 9661 plakalı 
özel otomobil, 
Mimar Sinan 
Bulvarı ile Şeyh 
Şamil Caddesi'nin 
kesiştiği kavşağa 
girerken, direksiyon 
hakimiyetinin 
kaybedilmesi 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
Gemlik Körfez

. " OEMLİK'İH İLK GOHLÜK Kİtİiİ «MtTtil

yüzünden önce 
kavşak ortasındaki 
babanın kaldırımına 
çarptı, ardından 
caddenin sağ 
tarafına yönelerek, 
kaldırımdaki 
elektrik direğine 
çarparak iki 
parçaya ayrıldı. 
Tamamen hurda 
haline gelen 
otomobilin 
sürücüsü 
20 yaşındaki 
Sinan Yerlikay 
ile yanında 
bulunan arkadaşı 
18 yaşındaki Kemal 
Yiğit kazayı hafif 
yaralı olarak atlattı. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
getirilen gençlerden 
Sinan Yerlikaya 
ayakta tedavi 
görürken, arkadaşı 
Kemal Yiğit ilk 
müdahalenin 
ardından müşahede 
altına alındı.

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan.
_______________________ Önünde 115 m2 Bahçeli________________________

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Çocuğu karton için bıçakladılar

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

Adana'da 12 yaşında
ki bir çocuk, yerde 
bulduğu kartonu alıp 
evine götürmek 
isterken, topladığı 
kağıtları satan 
komşusunun oğlu 
tarafından bıçaklandı 
Alınan bilgiye göre 
olay, Ova Mahallesi 
44 Sokak'ta meydana 
geldi. 12 yaşındaki 
B.A., evinin önünde 
oynarken yerdeki 
karton kutuyu alarak 

evine götürmek iste
di. Bu sırada kağıt 
toplayarak para 
kazanan komşusu
nun oğlu V.B. (14), 
B.A.'yı kovalayarak 
kartonu bırakmasını 
istedi. B.A.'yı 
yakalayan V.B., 
yanında bulunan 
bıçakla B.A.'yı 
bacağından yaraladı. 
Ambulansla Adana 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan B.A.,

"Yerdeki kartonu 
aldım. Sonra beni 
kovalayarak bıçak
ladı. Topladığı 
kağıtları satıyor" 
dedi.
B.A.'nın sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenilirken, olayın 
ardından kayıplara 
karışan V.B.'nin 
yakalanması için 
çalışmaların 
sürdürüldüğü 
bildirildi.
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3 bin metreküp petrol aklı
Adana'nın Pozantı 
llçesi'nde, TEM 
otoyolu inşaatı 
çalışmaları 
sırasında, Ceyhan- 
Kırıkkale Ham 
Petrol Boru Hattı'nın 
delinmesinin ardın
dan sızan petrol 
miktarının 
yaklaşık 3 bin 
metreküp 
olduğu bildirildi. 
BOTAŞ Bölge 
Müdürü Fuat 
Tülüce, onarım 
yapıldıktan sonra 
sızan petrol 
miktarının

tam olarak belir
lenebileceğini 
kaydetti. 
Temizlik çalış
malarının en az bir 
ay sürebileceğini 
belirten Tülüce, 
"Akarsu yatağındaki 
hızlı akış nedeniyle 
çevrede pek çok 
yere bulaşma riski 
var. Biz bunu bari 
yer ve setlerle dur
durmaya çalışı 
yoruz. Önlemlere 
rağmen yağ 
tabakaları şeklinde 
suyun üzerinde 
hareket ediyor.

r■

ŞİİR KÖŞESİ BA-ı

Ramak
Alev alev yansa da birgün kalbim 
Anlarım olmuşum sağlam bir mümin 
Aşk ile Allah’tır benim sahibim 
Ümreye ramak var, nefsim bilesin.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
En büyük savaşım olmadım teslim 
Çok kere vezvese verebilirsin 
Daha seccadeyle bitmedi işim 
Secdeme ramak var, şeytan bilesin.

Toz pembe gençlik yıllarıdır kafesim 
Kaçarmı içinden sen bir hevessin 
Günahla dolu geçen senelerim 
Tövbeye ramak var gençlik bilesin.

MılUİ
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÛCRE1SİZKESİMHİZMETİMİZVAPDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman 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

elemanaranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda 
çalışacak

elemanlar aranıyor
Tel: 514 07 66

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

KAYIP
Seri A 54801 - 54850 nolu koçanım

dan 54830 nolu fatura yaprağım 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Halil SERT

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

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atm.
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Sakarya Hendek: 2 Kocaeli B, Derbent: 1

Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik'te dün 
oynanan 3. Lig 
2. Kademe eleme 
maçında Sakarya 
Hendekspor Kocaeli 
Büyük Derbent'i 2-1 
yenerek Balıkesir 
Belediyespor'un 
rakibi oldu.
Maça iki takımda 
galibiyet için çıkınca 
ortaya zevkli bir 
karşılaşma çıktı. 
Maçın başlamasıyla 
birlikte Kocaeli 
Hendek kalesine 
yüklenen Sakarya Der 
bent takımı 18 dakika
da Oğuz'un karam

bolde attığı kafa 
golüyle 1-0 öne geçti. 
Golden sonra atakları 
nı sıklaştıran Sakarya 
takımı 31 dakikada 
Sencer'le durumu 2-0 
yaptı. İlk yarının bu 
skorla bitmesi bek
lenirken 45 dakikada 
Fatih Uzun durumu 
2-1 yaptı.
İkinci yarıda başa baş 
ve zevkli bir futbol 
ortaya çıkarken 
taraflar yakaladıkları 
oozisvonları aole 
çeviremeyince maç 
ilk yarıda atılan 
gollerle 2-1 sona erdi. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk

HAKEMLER:
Serdar Sözlevi (7)
Mehmet Yazılıkaya (7)
Doğukan Çullu (7) 
SAKARYA HENDEK:
Vedat (5) Metin (5)
Yunus (5) Erdem (5)

İrfan (5) Tuna (6) Ali 
(5) Ufuk (6) Oğuz (6) 
(Ömer 2j Hakan Soylu 
(6) Sencer (6) 
SAKARYA B.
DERBENT: 
Özgür (4) Nihat (5)

Yıldıray (5) Fatih 
Uzun (6) Haşan (5) 
Fatih Engin (5j 
Gökhan Bakır (4) 
Gökhan Yılmaz (6) 
Kadir Engin (4) 
(Gürsel 2) Aykut (5)

Kadir Yılmaz (4) 
GOLLER :
Dk. Î8 Oğuz, Dk. 31 
sencer(Sakarya 
Hendek) Dk. 45 
Fatih Uzun (Kocaeli
Derbent)

“Bursaspor maçını ya kazanacağız ya kazanacağız”
Turkcell Süper Lig'in 
31. haftasında 
Bursaspor'u ağırlaya
cak olan Denizlispor, 
bu maçın hazırlıkları
na devam ediyor. 
Bursa maçını dönüm 
noktası olarak değer
lendiren Denizlispor 
Teknik Direktörü 
Güvenç Kurtar, 
kazanmaları halinde 
ligde kalmalarının 
kesinleşeceğini 
Söyledi.
Turkcell Süper 
Lig'in 31. haftasında 
Bursaspor'u ağırlaya

cak olan Denizlispor, 
bu maçın hazırlıkları
na devam ediyor. 
Bursa maçını dönüm 
noktası olarak değer
lendiren Denizlispor 
Teknik Direktörü 
Güvenç Kurtar, 
kazanmaları halinde 
ligde kalmalarının 
kesinleşeceğini 
söyledi.
Kurtar, Bursaspor 
maçından 3 puan 
çıkarmaları durumun
da kümede kalmayı 
garantileyeceklerini 
belirtti. Bursaspor

maçının kendileri 
için büyük önem 
taşıdığını kayde
den Kurtar, "Biz 
öyle bir maça 
çıkıyoruz ki ya 
kazanacağız ya 
kazanacağız. 
Takım olarak 
çok inançlıyız. 
Elbirliğiyle ligde 
kalmak için 
mücadele 
ediyoruz.
Futbolcularımız çok 
hırslı, çok inançlı. 
Bütün Denizli halkı 
bize inanıyor. Ligde

kalmak için tek bir 
vücut olduk. Bu işin 
üstesinden gele
ceğiz.” dedi.

FB’nin 100. yıl pulu 
ve ilk gün zarfı

VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar

MUTLULUK
MAVİ GÖZLÜ DEV

11.50- 14.00- 16.30-20.30
14.00 - 16.30 ■ 20.50

NİNJA KAPLUMBAĞALARI 12.00
TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 515 64 06)

OTOSTOPÇU SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 ■ 20.50

PTT Genel 
Müdürlüğü, 
Fenerbahçe Spor 
Kulübünün kuru
luşunun 100. yılı 
konulu anma pulu 
ve ilk gün zarfı 
satışa sunacak. 
PTT Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, anma 
pulları ile 4 ayrı 
değerden oluşan 
anma bloku, bu 
pullara ait ilk gün 
zarfları, 3 farklı 
kompozisyonlu 
posta kartı, pul kar
nesi ve 8'li perfora- 
jsız (dantelsiz) blok 
portföyler yarın 
satışa sunulacak. 
Ayrıca "Fenerbahçe 
Spor Kulübü 100. 
Yılı 03.05.2007- 
Istanbul" ibareli 
ilk gün damgası 
kullandırılacak. 
Açıklamada, ilk 
gün zarfları, posta 
kartları, pul karnesi 
ve 8'li perforajsız 
(dantelsiz) blok port

föylerin abone sayısı 
kadar PTT Merkez 
Müdürlüklerinde 
satılacağı belirtildi. 
Bütün filatelik ürün
lerin ise PTT Genel 
Müdürlüğü Filateli 
Gişesi Ulus/Ankara 
adresinde satışa 
sunulacağı ve tüken- 
inceye kadar satışta 
kalacağı kaydedildi. 
"Fenerbahçe Spor 
Kulübü 100. Yılı 
03.05.2007-lstanbul" 
ilk gün damgasının 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu Stadı- 
Istanbul ve Kadıköy 
PTT Merkez Müdür 
lüğü-lstanbul adres
lerinde, "Fenerbahçe 
Spor Kulübü 100.
Yılı Anıtkabir 
Ziyare ti 03.05.2007- 
Ankara" ibareli 
özel tarih 
damgasının 
ise "PTT Genel 
Müdürlüğü Filateli 
Gişesi Ulus/Ankara" 
adresinde kul
landırılacağı 
belirtildi.
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Yaz aylarında ne kadar su îçmeliyiz?
Yaz aylarının yak
laştığı bugünlerde 
uzmanlar, vücudun 
ihtiyacı olan suyun 
mutlaka karşılanması 
gerektiğini hatırlatı 
yor. Uzmanlar, sıcak 
havalarda özellikle 
ürolojik hastalıklarda 
bir artış gözlendiğini 
belirterek, yaz 
aylarında bazı 
hastalıklardan korun
manın sadece su 
içerek sağlanabile
ceğini vurguluyor. 
SICAK HAVADA SU 
İÇMEYE DAHA ÇOK 
ÖZEN GÖSTERİN 
Üroloji Uzmanı Op. 
Dr. Mehmet Kırdar, 
ürolojik rahatsızlık
ların bir kısmının 
vücudun su denge
siyle ilgili olduğunu, 
özellikle de yazın 
sıcak havadan dolayı 
vücudun su ihti 
yacının normale 
göre daha fazla 
olduğunu belirtiyor. 
Vücudun ihtiyacı olan 
suyun mutlaka 
karşılanması gerek
tiğini hatırlatan Op. 
Dr. Kırdar, gerekli 
suyun sağlanmaması 
halinde, böbrek taşı 
ve prostat hastahk- 
IdîTyld ily'ııi önemıi 
sorunlar yaşanabile
ceğine dikkat çekiyor. 
Op.Dr. Mehmet 
Kırdar, havaların 
ısınmasıyla birlikte 
vücudun su ihti 
yacının artacağını, bu 
ihtiyacı karşılamanın 
yanı sıra sistemin iyi

çalışması için 
ihtiyacın bir miktar 
daha fazlasının vücu
da verilmesi gerek
tiğini belirtiyor. 
İnsanın vücut ağır
lığının yaklaşık %55- 
60'ının su olduğunu 
belirten Op. Dr. 
Mehmet Kırdar, bu 
nedenle vücut ağır
lığının özellikle 
sıcak havalarda 
su kaybı ve terleme 
nedeniyle hızla 
azalabileceğine 
dikkat çekiyor. 
Vücutta sistemlerim 
ve hücresel faaliyet
lerin düzgün çalış
masının suya bağlı 
olduğunu vurgulayan 
Op. Dr. Kırdar, vücut
taki kan hacminin 
vücut ısısını düzen
lediğini, oksijenin ve 
besinlerin hücrelere 
taşınmasını 
sağladığını ve 
hücressel düzeyde 
biokimyasal reaksi 
yonlar su ile sağ
landığını belirtiyor. 
Op. Dr. Mehmet 
Kırdar, vücudun su 
ihtiyacının % 20'sinin 

meye sebze gibi 
besinlerden , %80 
inin de direkt 
sıvılardan sağ
landığını belirtti. 
Op. Dr. Kırdar, 
portakal, karpuz ve 
salatalık gibi 
bazı besinlerin su 
bakımından çok 
zengin olduğunu 
belirterek, vücuda alı
nan sıvının sebze ve 
meyvelerden, kafein- 
siz içeceklerden 
sağlanabileceğini 
ama en iyi yolun 
yine ve su içmek 
olduğunu dile 
getiriyor. 
VÜCUDUNUZUN SU 
İHTİYACINI NASIL 
ANLARSINIZ? 
Üroloji Uzmanı 
Op.Dr.Mehmet Kırdar, 
kişinin su içme 
alışkanlığı yoksa, 
biraz dikkatli davra
narak ve vücut 
sesinizi dinleyerek 
vücudunun suya duy
duğu ihtiyacı bula
bileceğini belirtiyor. 
Op. Dr. Kırdar, hafif 
sıvı kaybı yaşanan 
durumlarda kişinin 

dudaklarının kuruya
bileceğim ağızda 
yapışkan bir his 
oluşacağını söylüyor. 
Su kaybıyla, ağız 
kuruluğu ve susama 
hissine ek olarak 
yapılmakta olan işe 
konsantre olmakta 
güçlük çekilebileceği
ni de ifade eden 
Kırdar, belirgin bir 
neden olmaksızın 
kişinin kendini 
yorgun hissedebile
ceğini, nabzının yük
selebileceğini bazı 
kişilerin de baş 
ağrısı çekebileceğini 
dile getiriyor.
İdrarın koyu renkli ve 
ağır kokulu olmasının 
kişinin vücudunun 
susuz kaldığını 
gösteren en güçlü 
bulgu olduğunu 
vurgulayan Op.Dr. 
Mehmet Kırdar, bazı 
ilaçların idrar renginin 
değiştirebildiğini, bu 
nedenle değişimin 
kaynağının ilaç olup 
olmadığını saptama
da kişinin doktorun
dan yardım istemesi 
gerektiğini belirtiyor. 
Gün içerisindeki 
düşük idrar atımının 
genellikle vücudun 
sü kaybıyıa İiğİ'ıi 
olduğunu ifade eden 
Op.Dr. Kırdar, kişinin 
özellikle sıcak 
havalarda bu tip 
bulgulan doğru 
değerlendirip, su 
tüketimini ihmal 
etmemesi gerektiğini 
vurguluyor.

Sağlık Bakanlıçı'ndan 
ücretsiz AIDS testi hizmeti
Sağlık Bakanlığınca 
yürütülen HIV/AIDS 
Önleme ve Destek 
Programı çerçe
vesinde, gönüllü 
danışmanlık hizme
tinin verildiği 
4 ildeki 14 merkezde 
isim bildirmeden ve 
ücretsiz AIDS testi 
yaptırılabilecek. 
Bu anlaşma 
çerçevesinde, 
"HIV/AIDS Önleme 
ve Destek Programı" 
uygulanmaya 
başlamıştı.
Program kapsamın
da ilk aşamada 
Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Trabzon'da 
toplam 14 Gönüllü 
Danışmanlık ve 
Test (GDT) merkez
leri kurulurken, 
buralarda danışman 
olarak hekim, 
psikolog, sosyal 
hizmet uzmanı ve 
hemşireler 
görevlendirildi. 
4 ilde kurulan GDT 
merkezleri şunlar: 
Ankara: Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Etlik 
Polikliniği, Numune 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Semt 
Polikliniği (Libya 
Caddesi Çaldıran 
Sokak), Ankara 
Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 
Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiliyoloji 
Kliniği. İstanbul: 
Dr. Lütfi Kırdar 
Kartal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Enfeksiyon 
Hastalıkları Kliniği, 
Haydarpaşa Numune 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 
Enfeksiyon 
Hastalıkları Kliniği, 
Haseki Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
E Blok Enfeksiyon 
Hastalıkları Kliniği, 
Deri ve Tenasül 
Hastalıkları 
Hastanesi, Okmey 
dam Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Kliniği, 
Beşiktaş Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Şişli 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü. 
İzmir: Tepecik 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 
Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji 
Kliniği, Atatürk 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Alsancak 
Semt Polikliniği, 
AIDS'le Mücadele 
Derneği.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

1

M

tfaiye 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 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 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 n
Mudanya 544 30 60 1
Yenikapı (212) 516 12 12 1
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcıhğı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

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

P|
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

3 Mayıs 2007 Perşembe 
KAHRAMAN ECZANESİ 

Demirşubaşı Mh. Çeşme Sok. 
GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 34 SAYI : 2739 
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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Kenan Doğulu Helsinkiye umutlu gitti “YDS’yi başka bir tarihe 
almayı araştıracağız”

Finlandiya'nın 
başkenti Helsinki'de 
10-12 Mayıs tarihleri 
arasında yapılacak 
Eurovision Şarkı 
Yarışması'nda 
"Shake İt Up 
Şekerim" şarkısıyla 
Türkiye'yi temsil 
edecek olan Kenan 
Doğulu, Helsinki'ye 
gitti. Doğulu, 
Helsinki'ye 
hareketinden önce 
Atatürk Havalimanı 
VIP Salonu'nda 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
"Başarılarla dolu bir 
10 gün geçirmek 
için Helsinki'ye gittik
lerini" kaydederek, 
"Türkiye ve bizim 
için hayırlı, uğurlu 
olsun inşallah" dedi. 
Yarışmaya, bütün

lan mimarlık protaleıi te öğrenciler Bursa Ulucatni'ye havran Mı
Almanya'dan 
Türkiye'ye gelen 
150 kişilik mimarlık 
profesörleri ve 
öğrencilerden oluşan 
grup, İstanbul'un 

müzikseverlerin 
beklentilerini yerine 
getirmek için 
gittiklerini ifade eden 
Doğulu, şunları 
kaydetti: "İnşallah 
beklentileri ödüllerle 
süsleyeceğiz.
Yaklaşık 10 gün 
sonra burada kutla
malar başlayacak. 
Biz ve bütün Türkiye 
eğlenecek. Şarkımızla 
birlikte Türkiye'de 
güzel müzik yapıldı 
ğını göstereceğiz. 
Eğlenmeye gidiyoruz. 
Birinci maksadımız 
elbette kazanmak. 
Her halükarda 
kazandığımızı 
görüyorum, ben öyle 
hissediyorum. Bütün 
destekleyenlere çok 
teşekkür ediyorum. 
Çok güzel bir şov 

ardından uğradıkları 
Bursa'da Ulucami'ye 
hayran kaldı.
Ulucami'nin modern 
ile geleneği birlikte 
yaşatan çok nadir bir

olacak, herkesi ekran 
başına bekliyoruz. 
Bütün ekibimize 
başarılar diliyorum." 
Doğulu, 10 gün 
boyunca neler 
yapacağının 
sorulması üzerine, 
"10 gün boyunca 
çalışmalarımı 
sürdüreceğim, 
lobi faaliyetleri 
ve dost kazanma 
çalışmalarım 
devam edecek.

eser olduğunu 
belirten Alman 
İç Mimarlık Profesörü 
Rudolf Sehricker, 
bunu kendi üniver
sitelerinde

Mümkün olduğu 
kadar dünya 
müzik camiasından 
insanlarla sıcak 
temas içinde 
bulunacağım.
Başarılı bir 
promosyon 
dönemi geçirerek, 
provalardan da 
güzel 
neticelerle çıkıp, 
en sonunda da 
ödülle geleceğiz" 
diye konuştu.

tartışacaklarını ve 
Türkiye'deki 
üniversitelerle work 
shop'lar yapmayı 
düşündüklerini 
söyledi.

öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı 
Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan, 
"Seçim tarihi 24 
Haziran olarak 
kesinleşirse 
Yabancı Dil Sınavı'nı 
(YDS) bir başka 
tarihe almayı 
araştıracağız" dedi. 
Erken seçimin 
yapılabileceği 
tarihler arasında 
söz edilen 24 
Haziranda YDS'nin 
yapılacağını 
hatırlatan 
Yarımağan, bu 
tarihin 
kesinleşmesi 
halinde sınavın 

SATILIK İŞYERİ
Eski Pazar Caddesi’nde 
(Belediye Karşısında) 

Mavi Net’in bulunduğu 
çekme katlı 65 m2 

İşyeri sahibinden satılıktır 

Tel: 0.532 464 31 86

bir iki gün önce 
ya da sonra 
gerçekleştirilebile
ceğini 
söyledi.YDS'ye 
yaklaşık 50 bin 
adayın katıldığını 
hatırlatan 
Yarımağan, 
"Seçim tarihi 24 
Haziran olarak 
kesinleşirse YDS'yi 
bir başka tarihe 
almayı araştıracağız. 
ÖSS olsaydı rica 
ederdim, 'ne olur 
çakıştırmayın 
derdim'.
ÖSS büyük bir 
organizasyon. Ama 
o 17 Haziranda, 
yapılacak seçimden 
etkilenmiyor" dedi.
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SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR
AYRICA 

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

HAFTA SONU

YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA İÇİ

YERİNE 2.000.00 YTL

UMURBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 
GEMLİK'LE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.
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Inş. Zeytincilik Turizm Son. Tk. Itd. Şti.
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Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97 

www.suren.com.tr
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Yaşıyormuş gibi gösterip 
aram salmaya Mı ar 
Bursa'da, ölen bir adamı yaşıyor
muş gibi gösterip 50 bin YTL 
değerindeki arsasını satmaya 
kalkan 4 şahıs polis tarafından 
yakalandı. Haberi sayfa 7’de

TBMM 458 milletvekilinin ‘evet’ oyu ile erken genel seçim kararı aldı

Türkiye, 22 Temmuz’da sandığa gidiyor
AKP’nin dün TBMM Başkanhğı’na verdiği önergenin oylanması ile 22 Temmuz 2007 günü milletvekili seçimlerinin yapıl
ması Meclise katılan tüm üyelerin oyu ile kabul edildi. Meclis, 25 yaşındakilerin seçilmesi konusunu görüşüyor. Syf 5’de

AKP, d

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotrnail.com

Sandık görüldü
in TBMM Başkanhğı’na verdiği

önerge ilej 22 Temmuz 2007 tarihinde mil
letvekili erken genel seçimi yapılmasını istedi.

Ana muhalefet partisi açıklamalarında 
Temmuz ayındaki bir genel seçime “hayır” 
derken genel kurulda “evet” oyu kullandı.

CHP’nin, “sandıktan kaçma” suçlamalarını 
önlemek için bu kararı aldığı gün gibi ortada..

Evet, bugünden itibaren Türkiye yeni bir 
seçim atmosferine girdi.

Böylece, AKP’nin Gül’ü Cumhurbaşkanı 
seçilme girişimleri de yeni meclise kaldı.

Devamı sayfa 5’de

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, siyasi arenada yaşanan 
gelişmelerin piyasalara olumsuz yansımaması gerektiğini söyledi.

Akıt; “Halkımızı sağduyulu 
olmaya davet ediyoruz”
Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devleti olduğunu belirten Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt, "Ne demokrasiden ne laik
likten ne de sosyal hukuk devletinden hiçbir zaman 
taviz verilemez" şeklinde konuştu. Haberi sayfa 2’de

2006 yılındaki gelirlerinden dolayı 2 milyon 781 bin 607 lira vergi ödeyecek

Gemlik Kurumlar Vergisi Rekortmeni GEMPORT 
2006 yılı Kurumlar vergisi ikinciliği Türkar Demir Çelik Plastik Tekstil 
Dayanıklı Tüketim Malları şirketi 297 bin 760 lira ile elde etti. Haberi sayfa 3’de
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Asım Kocabıyık....
Yaşadığı toplunla bilgi birikimi ve 

deneyimleriyle yön verebilme gücüne ve 
çağdaş yaşamın gereksinim ve beklenti
lerini karşılayacak donanıma sahip sağlık- 

* lı bireylerin yetiştirilmesi ancak, çağdaş 
eğitim ve öğretim programlarının uygulan
masıyla olanaklı...

Bu gerçeği yaşam biçimine dönüştür
müş ve yaşama geçirdikleriyle toplumsal 
sorumluluğunun bilincine ermiş olan 
Asım Kocabıyık'ın Gemlik'le ilgili girişim
leri son derece anlamlı..

Saymakla bitmeyecek kadar çok 
hizmet..

En son Uludağ Üniversitesi'nin Gemlik 
yerleşkesi'nde açacağı Hukuk 
Fakültesi'nin yapımını üstlendi..

Kocabıyık Afyonlu..
Yatırımlarına İstanbul'da başlamış..
Gemlik'te de 1970'li yıllardan itibaren 

önemli ve büyük yatırımlar gerçekleştin 
yor..

Gemlik insanına istihdam olanakları 
sağlıyor..

Kent ekonomisine katkıda bulunuyor..
Eğitim atılımlarında çıtayı sürekli yük

seltiyor.
Böylece Gemlik'le özdeşleşiyor...
Gemlik halkıyla yakınlaşıyor.
Asım Kocabıyık büyük bir heyecanla ve 

mutlulukla ulusal bilinçlenmeye 
katkılarını sürdürürken GerhfffcTn ünlü 

aileleri ne yapıyor?
Onların adlarını tek tek sıralamaya 

gerek yok..
Okul adlarına bakıyorum..
Tanıdık gelen var.
Ama tek...
Lale-Kemal Kılıç İlköğretim Okulu..
Başka...
Hafızamı zorluyorum...
Bir tane daha buluyorum..
Gemlik Ticaret Sanayi Odası İlköğretim 

Okulu..
Oda....
Yenileştirerek önceden 27 Mayıs 

olarak bilinen okula vermiş adını.
Başka ...
Yok..
Oysa kentler, kentlilerin katkılarıyla 

uygarlaşıyor.
Gelişiyor...
Sosyalleşiyor.
Devletin eğitime dönük girişimlerinin 

yanı sıra, tüm yurttaşların, sivil toplum 
kuruluşlarının eğitim konusundaki 
duyarlılığı, desteği ve işbirliği büyük 
önem taşıyor.

Eğitim alanında altyapı eksikliklerinin 
giderilmesi, okul ve derslik sayısının 
artırılması, okullarda teknolojideki 
gelişmelere uygun donanımın sağlanması 
zorunluluk..

Eğitim gibi yüce bir amaç için göster
ilen çabalara destek verilmesi bir yurt
taşlık görevi..

Çocuklara ve gençlere yönelik girişim
ler, ülke geleceğine yapılan en önemli 
yatırım....

Adı Gemlikle özdeşleşmiş ailelerin en 
az Asım Kocabıyık kadar Gemlik'e katkı 
koyacağına dair inancımı koruyorum...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, siyasi arenada yaşanan 
gelişmelerin piyasalara olumsuz yansımaması gerektiğini söyledi.

Akıt; “Halkımızı sağduyulu 
olmaya davet ediyoruz”

Seyfettin SEKERSÖZ 
Son dönetnde 
Türkiye'de yaşanan 
siyasi süreci 
yakından takip 
etmekte olduklarını 
ifade eden Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, yaptığı açıkla
mada "Halkımızı 
sağduyuya davet 
ediyoruz" dedi.
İçinde bulunduğumuz 
dönem içinde 
mevcut hükümetin 
cumhurbaşkanı 
seçimlerinde 
yeterli çoğunluğa 
ulaşamamasının 
ardından 
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
kararı ile seçim 
sürecf durduruFduğu- 
na dikkat çeken 
Akıt, bu durumun 
sonucu olarak da 
mevcut hükümet 
tarafından erken 
seçim kararı 
alındığını söyledi.
Türkiye

Cumhuriyeti'nin 
demokratik, laik 
ve sosyal bir 
hukuk devleti 
olduğuna dikkat 
çeken Kemaf Akıt, 
"Ne demokrasiden 
ne laiklikten ne de 
sosyal hukuk 
devletinden 
hiçbir zaman 
taviz verilemez" 
şeklinde konuştu. 
Siyasi arenada

yaşanan gelişmelerin 
piyasalara olumsuz 
yansımaması 
gerektiğini de hatırla
tan Akıt, "Mevcut 
istikrar kesinlikle 
bozulmamalıdır" dedi. 
"Türkiye'nin bütün 
kurum ve kuru
luşlarını, sivil toplum 
örgütleri ve halkımızı 
yaşanılan bu siyasi 
süreçte sağduyuya 
davet ediyoruz"

diyen Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı
Kemal Akıt, yaptığı 
açıklamada 
"Gelinen noktada 
tüm sorunların devlet 
organları arasında, 
demokrasiye ve 
siyasi geleneğe 
uygun olarak ve 
Anayasa'ya bağlı 
bir şekilde, diyalog 
yoluyla aşılacağından 
hiç şüphe yoktur. 
Ülkemizin geleceği 
ve halkın huzuru 
için Laiklik ve 
Cumhuriyetin temel 
ilkeleri doğrultusun
da ülke yönetimine 
her kim geçerse 
geçsin, mevcut 
istikrarın bozulma
ması ve daha da 
ileriye taşınması 
gerekmektedir.
Bu durum
Ülkemizin geleceği, 
uluslararası 
platformdaki 
saygınlığı ve halkın 
huzuru için çok 
önemlidir" dedi.

Tabelalara Türkçe isim tavsiyesi

Seyfettin SEKERSÖZ
Belediye Meclisinin 
Pazartesi günü 
saat 14.00 de 
yapacağı Mayıs ayı 
ilk toplantısında 
ilçe sınırları içindeki 
ticarethanelerin 
kullandıkları yabancı

sözcükleri içeren 
tabelalar ele alınacak. 
Meclis gündemindeki 
ilk madde olan 
2006 yılı Gelir ve 
Gider Kesin 
Hesap Cetvellerini 
görüşmesinin ardın
dan İlçe sınırları 
içinde bir çok

ticarethanenin 
işyerlerine astıkları 
yabancı isimli 
tabelalara Türkçe 
isim vermeleri 
için tavsiye kararı 
görüşülecek. 
Mecliste alınacak 
olan tavsiye 
kararından sonra

bu tür isim taşıyan 
yerlere ikazlar 
yapılarak isimlerin 
Türkçe olarak 
düzeitilmeleri 
istenecek.
Meclisin son maddesi 
ise İmarla ilgili 
konuların görüşülme
si olacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2006 yılındaki gelirlerinden dolayı 2 milyon 781 bin 607 lira vergi ödeyecek

Gemlik Kurumlar Vergisi 
Rekortmeni GEMPORT

Gemlik Vergi 
Dairesi’ne bağlı 
vergi mükellefi 
olan kurumların 
2006 yılına ait 
gelirlerinden 
dolayı ödeyecekleri 
vergiler belli oldu. 
2006 yılı Gemlik 
Kurumlar Vergisi 
rekortmeni bu yıl da 
Gemlik Liman ve

Depolama İşletmeleri 
Anonim Şirketi oldu. 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürlüğü’n 
den yapılan 
açıklamada, 2006 yılı 
Kurumlar Vergisi 
ikinciliğini demir 
toptan satışı yapan 
Türkar Demir Çelik 
Plastik Tekstil 
Dayanıklı Tüketim

2006 KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİNİN LİSTESİ
NO ADİ SOYADI

1 Gemport Gemlik Liman Depolama
2 Türkar Demir Çelik Plastik Teks.
3 Karataş Demir Çelik San.Tic. Ltd. Şti.
4 (İsminin açıklanmasını istemedi)
5 Onur Petrol Taşımacılık Tur. Oto Gıda
6 Teskon Makina Hırdavat Teknik Elek.
7 M.G. Mermer Granit Makine San. Tic.
8 Ozan Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
9 Beyza Petrol Nak. Öt. Gıda Paz.San.

10 Baktat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
11 Baştaş İnş. Taah. Tic. Tur. ve San.
12 Marpet Marmara Petrol Tur. İnş.
13 Atıl Gümrük Müşavirliği ve Hizmetler
14 Yıldırım Tuz. San.
15 Körfez Tahmil Tah. Nakliye Gemi
16 Mega Med Özel Sağlık Hizmetleri Tic.
17 Gündoğdu Turz. Taşımacılık Otomotiv
18 Coşkunlar 3 İletişim Tekst. Akaryakıt
19 Hakan Nakliye Oto.İnş.Hafr.Taah. San.
20 Özören Elektromekanik Nak. Metal
21 Özbir Zeytincilik Gıda ve Kons. San.
22 Orda Otom. Yan San. ve Tic.
23 Buçukoğlu Gıda Paz. Ltd. Şti.
24 Gökhan Güzel Nak. Tahm. Gümrük
25 Deska Orman Ürün. Dış Tic. Ltd. Şti.
26 Erdoğan Usta Tersanecilik Tur. Ltd.
27 Melike Metin Tur. Ace. Gayr. Güv. Tem.
28 Kafoğlu Yağ Sabun San. ve Tic.
29 Faruk Ağdemir Tahmil Tah. Nak. Taah.
30 Uzman Mühendislik İnş. Taah. İth.
31 Ali Ege Zeytincilik Gıda San. ve Tic.
32 User Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
33 Gemar Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
34 Tatcan Gıda Iht. Mad. Ltd. Şti.
35 Akmantar Yapı Malz. İnş. Otom.
36 Gemtrans Gemlik Ulaştırma Paz.
37 Turfan Gıda Tic. ve San. İnş İth. Ihr.
38 Öner Zeytincilik Gıda İmal. Paz. San.
39 Girgin Zeytincilik Gıda İnş. İth. Ihr.
40 Etem Duran Otom, ve Paz. San. Tic.
41 Anadolu Körfez Sigorta Aracılık Hiz.
42 Akabe Elektrik Tic. San. Ltd. Şti.
43 D.M.S. Makine San. ve Tic. A.Ş.
44 Kaplan Mimarlık Müh. Elekrik. San.
45 Gemlik Tur. Nak. Turz. Gıda İnş.
46 Öz Balcıoğlu Zeytincilik Su orman
47 Gemlik Aktaş 1 Loj. Tahm. Tah.
48 Ekol LPG Gazete Yayın Dağ. İnş. San.
49 Ozan Boya Kimyevi Mad. San. ve Tic.
50 Can Sipahioğlu Nak. ve İnş. Hay. Gıda

Malları Şirketi ise 
297 bin 760 lira 
ile elde etti.
Üçüncülüğü ise 
hurda perakende 
satışı yapan 
Karataş Demir 
Çelik Sanayi ve 
Ticaret Limited 
Şirketi 177 bin 
309 lira alırken, 
102 bin 071 lira

Kurumlar 
Vergisi ile adının 
açıklanmasını 
istemeyen 
bir mermer 
firması elde etti. 
2006 Gemlik 
Kurumlar Vergisi 
rekortmenlerinin 
100 kişilik listesini 
yayınlamaya 
başlıyoruz.

FAALİYET KONUSU ÖDEYECEĞİ VERGİ
Ambarcılık
Demir Toptan Satışı 
Hurda Perakende Satışı

Karayolu ile Yük Taşımacılığı 
Makina İmali (Sanai) 
Mermercilik
Temel End. Kimyevi Mad. 
Motorlu Araç Yakıt 
Sebze ve Meyvelerin Kon. 
Bina İnş ve Dış Bina İşleri 
Motorlu Araç Yakıtının 
Gümrük Komisyonculuğu 
Tuz Toptan Satışı 
Komisyon Alan Acentalar 
Sağlık Kabini 
Otobüs ile Yolcu Taş.
Tel. Cep Tel. ve Haberleşme 
Karayolu ile Şehirler Arası 
Elektirik Tesisatçılığı ve Tamiri 
Zeytin Toptan Satışı 
Oto Yedek Parça İmalatı 
Gıda İçeçek ve Tütün Top. 
Karayolu ile Şehir Yük Taş. 
Ormancılık ve Tomrukçuluk 
Gemli İmalatı ve Tamiri 
Temizlik Hizmetleri 
Sabun İmalatı
Diğer Tarifesiz Kara Yolu Taş. 
Başka Yerde Sınıflan. Bina 
Zeytin Toptan Satışı 
Müşavir Teknik 
Seyahat- Tur. Acentahğı .
Gıda, içecek ve Tütün Top.Satışı 
inşaat Malzemeleri Toptan Satışı 
Komisyon Alan Acentalar 
PVC Kapı İnşaatı 
Zeytin Toptan Satışı 
Zeytin Yetiştiriciliği 
Otomobil Galerileri 
Sigorta Acenteliği 
Başka Yerde Elek. 
Makine İmali 
Mühendislik Hizmetleri 
Kara Yolu ile Yük Taşımacılığı 
Zeytin Toptan Satışı 
Ambarcılık
LPG Tüpgaz Perakende Satışı 
Temel Ends. Kimyevi Maddeler 
Karayolu ile Şehirlerarası Yük

2,781,607,95
297,760,39
177,309,20
102,071,62
97,533,86
90,488,02
84,977,61
79,103,03
75,681,78
71,498,46
62,484,29
61,789,17
58,905,74
57,407,14
56,006,81
53,100,88
52,132,60
47,059,37
45,639,34
45,319,81
44,590,72
42,547,87
40,645,72
40,635,85
38,470,67
36,609,96
34,253,16
32,852,47
29,664,94
27,344,52
22,101,97
21,865,43
20,735,09
20,578,69
19,099,18
19,094,12
17,851,73
17,839,37
17,338,22
17,301,52
17,040,05
16,993,85
16,849,25
16,209,14
16,036,42
15,715,07
15,595,76
15,162,38
15,037,26
14,966,29

DEVAMI YARIN

YazıYORUM
Diş Hekimi

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

Gün efelenme günü değil... 
Genel kurmayın verdiği muhtıradan sonra 

birkaç gün sesleri çıkmayanlar, sinenler, 
saklananlar her zaman olduğu gibi, sak
landıkları inlerinden başlarını çıkarıp 
demokrasi dersi vermeye, “Asker siyasete 
karışamaz” sakızını çiğnemeye başladılar.. 

Ülke mehter takımı gibi bir ileri iki geri 
giderken sesleri çıkmayanlar, uyuyan devin 
uyanması, ordunun sabrının tükenmesi 
karşısında toslayınca ilk günlerin şaşkın
lığını üzerlerinden atıp yavaş yavaş efelen
meye başladılar bile... Gülünç oluyorlar,.. 

Anayasa Mahkemesinin kararına “Yargı 
kararlarına herkes saygılıdır” diyen 
Başbakan; ilk günlerin korku ve şaşkınlığın
dan kendini çıkarınca “Bu karar demokra 
siye sıkılmış kurşundur” diyerek etrafına ve 
seçmenlerine mesaj vermektedir.+2 milyon 
seçmenin ancak 10 milyon oyunu alan, (Yani 
dört kişiden birinin oyunu almış bir parti 
Mecliste 150 milletvekili ile gelmesi gerekir 
ken 350 millet vekilini bedavadan kazan
manın şansını kullanamadı, kendini bir şey 
sanıp, kendi kazdığı çukuru düştü..

Üç kişi bir olup adeta padişah ilanı gibi 
kimseye danışmadan, temel kuruluşlara 
saygı duymadan, biraz kaba olacak ama 
şımarıkça hepimiz Cumhurbaşkanını eşe 
dosta ulufe verir gibi yapmaya çalıştılar.

Olmadı, olamazdı da.
Olmayacaktır da. Bu iyi biline... 
"Bu millet, ordusuyla kavgalı olmaktan 

hoşlanmaz. Bunu görmek istemez. Evet, mil
let iradesiyle demokrasinin yanında dik dur
mak.. Ama bunu yaparken kendi içinde 
kavga etmek olmaz. Belalı bir coğrafyada 
yaşıyoruz. Belalı günler yaşıyoruz.

Böylesine bir ortamda içimizde kavgaya 
tutuşmak tarihi bir hata olur

Onun için halk içinde kutuplaşmalardan, 
sivil-asker diye kutuplaşmalardan kesinlikle 
kaçınmamız şart. Yoksa Türkiye olarak telafi 
edilemeyecek kayıplarımız olur."

"Bu belalı coğrafyada çok kritik gelişmeler 
yaşanıyor.

Bu yüzden Türkiye'nin siyasetçisiyle, 
askeriyle, diplomatıyla bütün güç ve enerjisi
ni bölgesel gelişmelerde toplaması, oralara 
konsantre olması gerekir. İçe dönük kavga 
bu yüzden hem tarihi bir hata, hem de 
sorumsuzluk anlamı taşır." Zaten başlatan 
kaybeder..

Ancak, bu arada unutulmaması gereken bir 
nokta daha vardır.

O da, bundan sonra, tüm oyuncuların 
dikkat etmesi gereken, askerin muhtırası 
olmalıdır. Yoksa bu defa daha kötü toslarlar. 
Bu muhtıra yerde kalmaz. Dosya açılmıştır, 
neticelenmeden kapatılmaz

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni biraz tanıyan, 
Genelkurmay'ın "Eh, ne yapalım, biz elimiz
den geleni yaptık" demeyeceğini bilir. 
Bilmesi gerekir.

Hükümetin askerin istediğini yapması 
gerektiğini söylemiyorum.

Söylemek istediğim, atılacak adımlarda, 
laik kesimin duyarlıkları kadar, ne kadar 
haklı ve haksız bulursak bulalım, 

Genelkurmay'ın yolladığı e-muhtırayı da 
dikkate alması gerektiğidir.

Muhalefet, askeri kışkırtmaktan 
vazgeçmeli, hükümet de atacağı adımlarda 
duyarlı davranmalıdır. Aklını başına topla
malıdır.

Hepimizin amacı, rayından çıkmış olan 
demokrasi trenini tekrar yola sokmak 
olmalıdır.

Bırakalım tren yeniden yol almaya 
başlasın, ilerde yeni dengeler kurabiliriz.

Gün, hesaplaşma günü değil. 
Gün, yol kazasından kurtulma günüdür.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, Trafik Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.

“Alkollü araç kullanmaktan kaçının”
Seyfettin SEKERSÖZ 
Trafik Haftası nede 
niyle yazılı açıklama 
yapan AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, "Trafikçe 
alkollü araç kullan
maktan kesinlikle 
kaçınmalıyız" dedi. 
Hızla artan taşıt sayı 
sıyla birlikte trafik 
sorununun da art
tığına dikkat çeken 
Şahin, ülkemizde her 
yıl binlerce insanın 
yaşamını yitirmekte 
olduğunu, binlerce 
insanın da yaralı ve 
sakat kaldığını belir 
terek, trafik canava 
rıyla mücadele 
etmenin tek yolunun 
ise eğitimden 
geçtiğini kaydetti. 
Dünyada ilk trafik 
kazalarının üzerin 
den yaklaşık 100 yıl 
geçtiğini hatırlatan 
Enver Şahin, açıkla
masında "O zaman
dan bu zamana 
yaklaşık25 milyon 
insan trafik kazala 
rında hayatını kay
betmiştir. Dünya 
savaşları hariç hiçbir 
savaşta bu kadar

insan ölmemiştir. 
Trafik kazalarındaki 
artışı artan araç 
sayısına bağlamak 
ta yanlıştır. Almanya 
ve Ingiltere'de araç 
sayısı fazla olmasına 
rağmen trafik 
kazalarındaki oran 
ülkemize göre daha 
azdır. Alkollü araç 
kullanmaktan kesin
likle kaçınmalıyız. 
Trafik kazaları 
ülkemiz başta olmak 
üzere tüm ülkelerin 
ortak sorunudur. 
Bu sorunun çözüm
lenmesi için gerekli 
birimler dışında 
sivil toplum kuru
luşları da gerekli 
desteği vermelidir. 
İnsan hayatını 
doğrudan etkileyen, 
insan ve ülke 

kaynaklarını olum
suz yönde etkileyen 
trafik kazalarının 
önüne geçilmesi 
için tüm toplum 
bireyleri üzerine 
düşen görevi yap
malıdır. Yol ve 
trafik güvenliği 
konusunda seminer
ler, konferanslar 
verilmeli, trafik 
kurallarının anlatıl 
dığı broşürler, 
afişler hazırlanıp 
dağıtılmalıdır. 
Trafik Haftası 
trafik kurallarının 
anlatılmasında 
önemli bir zaman 
dilimidir. Trafik 
canavarıyla 
mücadele etmenin 
tek yolu ise trafik 
kurallarına 
uymaktır" dedi.

Bursa’da Uludağ Elektrik Dağıtım 
Kurumlar Vergisi Rekortmeni oldu
Bursa Vergi Dairesi, 
2006 yılı 
faaliyetlerine en 
yüksek kurumlar 
vergisi tahakkuk 
eden 100 rekortmeni 
açıkladı. Buna göre, 
30 milyon YTL ile 
geçen yılın birincisi 
Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş, 
16 milyon YTL ile

Tüketicinin borcu artıyor
Bankaların 27 Nisan 
itibariyle tüketici 
kredisi alacakları 
803.2 milyon YTL 
artarak 49.8 milyar 
YTL'ye çıktı. 
Tüketicilerin banka 
lara olan borcu ise 
994.5 milyon YTL 
artarak 71.8 milyar 
YTL oldu. Merkez 
Bankası'nın veri
lerinden yararla
narak yapılan 
hesaplamaya göre, 
konut kredisi alacak
ları 124.9 milyon 
YTL'lik artışla 23.9 

kurumlar vergisi 
rekortmeni olurken, 
Bosch, Oyak 
Renault ve Tofaş, 
yatırım indiriminden 
yararlandıkları için 
ilk 100'e giremedi. 
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı Murat 
Şenal'ın verdiği 
bilgiye göre, 
beyan edilen vergiye 

milyar YTL'ye ulaştı. 
Taşıt kredilerinin 4.9 
milyon YTL gerile 
yerek 5 milyar 
874 milyon YTL'ye 
düştüğü söz 
konusu bir haftalık 
dönemde, diğer 
tüketici kredileri ise 
683.3 milyon YTL 
artarak 20.1 YTL'ye 
çıktı. Tüketicilerin 
bankalara olan kredi 
kartı borçları ise 
geçen hafta 191.3 
milyon YTL'lik 
artışla 21 milyar 945 
YTL'ye yükseldi.

tabi matrah 
toplamının geçen 
yıla göre yüzde 
76 artarak 
1 milyar
608 milyon 968 bin, 
tahakkuk eden 
kurumlar vergisi 
toplamının da 
yüzde 21 artarak 
33 milyon 802 bin 
YTL'ye çıktı.

Tüketicilerin 
bankalara olan kredi 
kartı borçlarının 
21 milyar 902 milyon 
YTL'sinin YTL 
cinsinden olduğu 
belirlendi. Bunun 
8.9 milyar YTL sini 
taksitli, 13 milyar 
YTL'sini de taksit siz 
oluşturuyor. 
Tüketicilerin 
bankalar olan kredi 
kartı borçlarının 
43.6 milyon YTL'sini 
yabancı para 
cinsinden olduğu 
belirlendi.
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Türkiye, 22 Temmuz’da sandığa gidiyor
Türkiye, 22 Temmuz 
Pazar günü milletvek
ili seçimleri için 
sandığa gidecek. 
AKP’nin, seçimlerin 
22 Temmuz 2007 
Pazar günü yapıl
masına ilişkin öneri 
si, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel 
Kurulu'nda oylamaya 
katılan 458 milletve 
kilinin oybirliğiyle 
kabul edildi.
22 Temmuz’da yapıla
cak seçimde 25 
yaşındakilerin de mil
letvekili olabilmesine 
olanak veren 
Anayasa değişikliği 
teklifinin ilk tur oyla
ması Meclis Genel 
Kurulu'nda yapılıyor. 
Teklif, 25 yaşındaki- 
lerin de milletvekili 
olabilmelerinin yanı 
sıra bağımsız aday
ların birleşik oy pusu 
lasında yer almaları 
nı öngörüyor. 
Anayasa değişiklik 
teklifinin ikinci tur 
oylaması ise 
6 Mayıs Pazar 
günü yapılacak.
CHP ŞAŞIRTTI 
TBMM’nin dün 
yapılan oturumunda 
AKP’lilerin milletveki 
li erken seçimlerinin

22 Temmuz 2007 tari
hinde yapılması 
yapılması kararına 
karşı çıkan CHP, 
yapılan Meclis genel 
kurulunda önergeye 
“Evet” oyu kullandı. 
CHP'den DSP'ye 
'hülle' suçlaması 
Deniz Baykal'ın par
tisinin grup toplan
tısında yaptığı bir
leşme çağrılarına 
DSP'den gelen 
'ortak aday çıkarma' 
cevabı, CHP'li Onur 
Öymen'in sert tepki
sine yol açtı. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, DSP'nin, 
CHP çatısı altında bir
leşme çağrılarına 
olumsuz yanıt 
verdiğini açıklayarak, 
"Biz hülle partisi 
değiliz. Bizim par
timizden milletvekili 

seçilecekler, seçimin 
ertesi günü istifa edip 
kendi gruplarını kura
caklar. Biz bu oyun
lara gelmeyiz" diye 
konuştu.
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, yaptığı açık
lamada, DSP'nin, 
CHP çatısı altında bin
leşerek seçime gitme 
teklifini reddettiğini 
söyledi.
DSP "birleşme" değil 
"güç birliği" dedi 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal'ın 
“DSP ile bütün
leşmek istiyoruz” 
yönündeki açıkla
malarına, DSP'den 
yanıt geldi. DSP 
Genel Başkanı Zeki 
Sezer, DSP'nin kapa 
tılması dışında, CHP 
çatısı altında seçime 
girme dahil her türlü 

formülü görüşmeye 
hazır olduklarını 
bildirdi.
Zeki Sezer, parti 
genel merkezinde, 
parti kurmaylarıyla 
Baykal'ın çağrısını 
değerlendirmek üzere 
yaklaşık 6 saatlik bir 
toplantı gerçekleştir
di. Toplantı sonrası 
Sezer yazılı açıkla
masında, CHP Genel 
Başkanı Deniz Bay 
kal'ın konuşmasını 
her boyutuyla, her 
açıdan değerlendir 
diklerini bildirdi. 
DSP'nin 12 Eylül 
darbesi sonrasında 
CHP'nin kapatılması
na karşı Bülent 
Ecevit'in verdiği 
"zorlu mücadeleden” 
doğduğuna dikkat 
çeken Sezer, 
"DSP, çalışanların 
haklarına sahip 
çıkmak başta olmak 
üzere, inançlara 
saygılı laik lik, emek
ten ve zen ginlikte 
sosyal ada letten 
yana politika larıyla 
halkın tümünü kucak
layabilecek, 
Türkiye'nin ve solun 
1. partisi olmuş bir 
partidir” dedi.

Güne Bakıı
İSjSSZ Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmall.com

Sandık görüldü
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP’nin Dış 

İşleri Bakanı Abdullah Gül’ü aday gösterme 
sinin Mecliste oylanması ardından CHP’nin 
meclisin 367 oy ile toplaması gerektiği konu 
sunu Anayasa Mahkemesi’ne götürmesi, aynı 
gün gecesi ise Genel Kurmay Başkanlığının 
internet sitesindeki muhtırası, siyasi ortamı bir 
belirginsizliğe itti.

Anayasa Mahkemesi’nden 9’a karşı, 2 red 
oyu ile meclisin 367 oyla toplanması kararının 
çıkması, ya milletvekili pazarının açılmasına yol 
açacaktı, ya da AKP’nin erken seçim kararı al 
masına.

Beklenen oldu ve AKP’liler dün erken seçi 
min 22 Temmuz da yapılmasını isteyen önergeyi 
Meclis Başkanhğı’na verdi. Meclisten oybirliği 
ile erken seçim kararı çıktı.

Bana göre, 22 Temmuz ayı seçim için uygun 
bir ay değil.

Bu ayda yapılacak bir genel seçime katılımın 
az olması kaçınılmazdır. .

Ama, siyaset bu tarihe endekslendiğine göre 
seçim yapılacaktır.

Doğru olan budur.
Türkiye’de bugüne kadar hiçbir siyasi parti 5 

yıl iktidarını sürdüremedi.
Bu sonuç AKP için de geçerli oldu.
Şimdi söz halkta.
Sonuç şimdiden Hayırlı Olsun.

ELEMANLAR ARANIYOR
3

Sezer; “Göreve devam edeceğim”
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
11. cumhurbaşkanı 
mn seçilememesi 
halinde 16 Mayıs'tan 
sonra da görevine 
devam edeceğini 
söyledi.
Sezer, Suriye Kültür 
İşlerinden Sorumlu 
Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Najah 
El-Attar ve 

beraberindeki 
heyeti Çankaya 
Köşkü'nde 
kabul etti. Kabul 
sırasında bir 
gazetecinin yeni 
cumhurbaşkanının 
seçilememesi • 
durumunu kaste 
derek, "16 Mayıs'tan 
sonra göreve devam 
edecek misiniz?" 
sorusuna, Sezer,

"Elbette Anayasa 
gereği bu... 102. mad
denin son fıkrası 
açık" yanıtını verdi. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, Danıştay 
Başkanı Sumru 
Çörtoğlu'nu da kabul 
etti. Çörtoğlu'nun, 
Danıştay'ın-10 
Mayıs'taki kuruluş 
yıldönümü törenine 
davet etmek üzere Sezer'i ziyaret 

ettiği öğrenildi.

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Lise Mezunu 

Bilgisayar Kullanabilen 
BAY ve BAYAN ELEMANLAR ile 

Sürücü Belgesi olan 
Askerlikle bir ilişkisi olmayan 
BAY ELEMANLAR ARANIYOR 

Başvurular, I adet vesikalık fotoğraf ile şahsen yapılacaktır 

YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.
GEMLİK SUBESİ 
Tel: 51320 71

SATILIK İŞYERİ
Eski Pazar Caddesi’nde 

(Belediye Karşısında) 
Mavi Net’in bulunduğu 

çekme katlı 65 m2 
İşyeri sahibinden satılıktır 

Tel: 0.532 464 31 86

ELEMANLAR ARANIYOR
CNC, Universal 
torna ve freze 

tezgahlarında çalışacak 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ARANIYOR 
IŞIK MAKİNA 

MAKİNA YEDEK PARÇA İMALATI 
Küçük Sanayi Sit. E/Blok No:11 - GEMLİK 

TEL: 0.224 524 74 86

KURBflNUK ve IIMKIIK
Kendi Özel besimiz Korbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TE5İSİMİZDEÜCRET5İZKESİMHİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Havalar ısınıyor Shake II Up Şekerim internette önde gidiyor

Sıcaklıklar,bugünden 
itibaren 6 ila 8 
derece artarak 
mevsim normal
lerinin üzerine 
çıkacak.
Sağanak yağışların 
bugün Doğu 
Anadolu'nun 
doğusunda etkili 
olduktan sonra 
yurdu terk etrriesi 
bekleniyor.
Cumartesi ve pazar 
günleri yurtta yağış 
beklenmiyor. 
Hafta sonunda

Marmara ile Doğu 
Karadeniz'in 
parçalı bulutlu, 
diğer yerlerin az 
bulutlu ve açık 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
Sıcaklıklar 
dün de güney 
ve batıdan 
başlayarak arttı. 
Sıcaklıkların 6 ila 
8 derece artarak 
mevsim 
normallerinin 
üzerine çıkması 
bekleniyor.

"Esctoday.com"
Türkiye'yi gelecek 
hafta Finlandiya'nın 
başkenti Helsinki'de 
yapılacak 52. 
Eurovision Şarkı 
Yarışması'nda 
temsil edecek Kenan 
Doğulu'nun 
"Shake it up, 
şekerim" adlı 
şarkısı, internetteki 
oylamalarda birinci 
sırada yer alıyor. 
"Esctoday.com" 
internet sitesinde 
devam eden oyla
malarda, "Shake it 
up, şekerim" hem 
"yarışmayı kazan
ması beklenen", 
hem de "en favori 
şarkı" kategorisinde 
birinci sırada 
görünüyor.
Kenan Doğulu, 
Türk izleyicilerin 
şarkıları o ülkenin 
televizyon kanalların-

sitesinin iki kategorisinde birinci sırada görünüyor.

dan izleyip, orada 
verilen numaralara 
SMS mesajı 
atmalarını da istedi. 
Türkiye'nin de 
aralarında bulunduğu

28 ülke, 
10 Mayıs'ta yarı 
finalde yarışacak. 
Yarı finalde 
ilk 10'a giren 
ülkelerin şarkıları

finale katılmaya hak 
kazanacak.
Yarışmanın 
finali ise 
12 Mayıs'ta 
yapılacak.

Shakira 
Türkiye’ye 
geliyor

Ünlü Latin pop yıldızı 
Shakira, Temmuz ayın
da İstanbul'da konser 
verecek.
Yapılan yazılı açıkla
maya göre, İstanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı 
tarafından BKM iş 
birliğiyle, Bonus Card 
sponsorluğunda,

Bonus Card'ın 
7. yaşı için düzen
lenecek Shakira 
konseri, 9 Temmuz 
Pazartesi akşamı 
Turkcell Kuruçeşme 
Arena'da 
gerçekleştirilecek. 
Ünlü sanatçı, konserde, 
başta son albümü

"Oral Fixation"dan 
olmak üzere 
sevilen şarkılarını 
seslendirecek. 
Bonus Card 
sahipleri, biletleri 
satışa çıkan konseri 
indirimli seyretme 
şansına 
sahip olacak.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı
34 YILLIK 

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Esctoday.com
Esctoday.com
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Erol NURAL

Basından Seçmeler Yaşıyormuş gibi gösterip 
arsasını satmaya kalktılar

Bir ilçeye ilk Hukuk Fakültesi
Çarşamba günü gerçekten de çok önemli bir olaya tanıklık 

ettik.
Türkiye’de ilk defa bir ilçeye hukuk fakültesi yapılması 

için ilk adım atıldı. Adını ilklere yazdıran bu şanslı ilçe 
Gemlik’ti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1938 yılında hizmete açtığı.
Bugüne kadar binlerce ailenin ekmek kapısı olan.
Sungipek fabrikası çok de^il, bu yılın sonunda itibaren 

Hukuk Fakültesi olarak anılacak.
Kendisine hayırsever denmesine bile karşı çıkan.
Yaptığı işi vatandaşlık görevi olarak nitelendiren Ünlü 

işadamı ve aynı zamanda kendi adına kurduğu Kültür Eğitim 
Vakfı’nın Başkanı Asım Kocabıyık 3 ay önce başladığı 
restorasyon çalışmasının eylüle kadar tamamlanacağını 
söyledi.

Uludağ Üniversitesi ile AKKEV Vakfı arasında, fabrikanın 
tarihi sinema salonunda yapılan protokol imza töreninde 
konuşan Asım Kocabıyık önce bir saptamasını aktardı.

Sonra da Hukuk Fakültesi binasının yapımını neden 
üstlendiklerini anlattı.

Kocabıyık’a göre; Türkiye gerek eğitim ve gerekse yargı 
konusunda çok geri kalmıştı.

Özellikle yargı sistemi çok ağrr işliyordu.
Bu yüzden de gecikmiş adalet, adalet değildi.
Kocabıyık; kendisinin yaşamında 3 kez mahkemelik 

olduğunu.
..Ve 5 yıl önce başlanan mahkemelerin hala sonuçlan

madığını söyledi.
İşte onun için.
Gerek hakimlere güvenilirlik kazandırtmak.
Gerekse özellikle ceza davalarında zaman aşımını önle

mek
Amacıyla yıl sonunda açılacak bu fakültenin büyük bir 

açığı kapatacağına işaret etti.

Uludağ Üniversitesi rektörü Prof. Dr Mustafa Yurtkuran da 
Asım Kocabıyık’tan farklı düşünmüyordu.

İlk defa hem de bir ilçede bu ülkeye çok gerekli olan temel 
fakültelerden birini açacaklarını

YÖK’ü aşabilirlerse (Ki YÖK yeni bir hukuk fakültesinin 
açılışına karşıymış) Fakültenin eylül döneminden itibaren 
derslere başlayacağını duyurdu.

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi beş yıllık olacak.
Ancak diğer hukuk fakültelerinin aksine, buradaki öğren

im bazı özellikler arzedecek.
Örneğin; fakültede ilk yıl tüm dersler İngilizce okutulacak.
Geriye kalan 4 yılda ise Mesleki İngilizce, AB Hukuku ve 

Uluslararası Ticaret Hukuku gibi derslere de ağırlık verilecek.
Ayrıca, Türkiye’de ilk kez yine bu fakültede Sosyoloji, 

Felsefe ve Bilim Tarihi gibii genel kültür dersleri de yer ala
cak.

Prof Yurtkuran konuşması sırasında çok önemli bir olayı 
daha vurgulama ihtiyacını hissetti.

O da bu fakültede.
Devrimleri özümseyen,
Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı
Atatürk Milliyetçisi
..Ve yurtsever gençler yetiştirmek idi.

Bursa'da, ölen 
bir adamı yaşı 
yormuş gibi 
gösterip 50 bin 
YTL değerindeki 
arsasını satmaya 
kalkan 4 şahıs 
polis tarafından 
yakalandı. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Mali 
Şube Büro 
Amirliğimden 
yapılan açıkla
maya göre, 
Bursa'nın Gürsu 
ilçesine bağlı

Bursa’da bıçaklı yaralama
Bursa'da dini 
nikahlı eşiyle 
beraber olduğunu 
ileri sürdüğü 
bayanın annesi 
ve çocuğunu 
bıçaklayan 
kadın yakalandı. 
Önceki gün 
Küçükbahklı 
Mahallesi Kerpiç 
Sokak'ta 
meydana 
gelen olayda, 
Felek T. (34), 
dini nikahlı eşi 
Methi A.'nın 
birlikte olduğunu 
iddia ettiği

Sezer; “Aile içi şiddet artık daha zor”

Yukarda da yazdık.
Çok önemli bir projenin tanıklarıydık dün...
Gemlik ilçesine gerek işgücü, gerekse o suni ipek 

kokusuyla özel tatlar katan.
Sungipek Fabrikası yerini, yavaş yavaş muhteşem bir 

eğitim yuvasına terk ediyor.
Bir zamanlar işçilerin gece gündüz demeden çalışıp 

ekmek parası kazandıkları bu muhteşem tesis yeni sahip
leriyle ne kadar gurur duysa az.

Asım Kocabıyık bu yerleşkeye sadece hukuk fakültesini 
kazandırmak için kolları sıvamamış.

Geçtiğimiz yıl içinde aynı yerleşkede bir meslek yüksek 
okulu yapmış..

Şu anda bu okulda öğrenim sürüyor..
Belki yine Asım Kocabıyık gerçekleştirir..
Hukuk fakültesinden sonra buraya yine bir ilçede ilk defa 

bir Denizcilik Yüksek okulu kazandırılacak.
Bir hastane de yapılacak. Bu tarihi adım atıldı ya!..
Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir.
Hele böylesine ülkesine gönülden sahip çıkan iş adamları 

ve bilim adamları olduğu sürece.... (Kent 03.04.2007)

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, "Ailenin 
Korunması 
Kanunu"nu onay
larken, bu yasa 
ile birlikte aile içi 
şiddete yönelik 
yaptırımlar 
yeniden düzen
lendi. Şiddet 
gören aile bireyi 
kendisinin ya da 
Cumhuriyet 
Başsavcılığımın 
bildirimi duru
munda Aile 
Mahkemesi 
Hakimi resen ted
bir alabilecek. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, "Ailenin 
Korunmasına 
Dair Kanunda 
Değişiklik Yapıl 
ması Hakkında 
Kanun"u 
onayladı.
Cumhurbaşkan 
lığı Basın 
Merkezi'nden

Dışkaya köyünde 
yaşayan kimsesiz 
Mustafa Güleç 
(79), 10 gün önce 
vefat etti. Aynı 
köyde yaşayan 
Salih T. (57), 
birkaç yıl önce 
Güleç'ten bir 
bahaneyle aldığı 
tapu belgesinin 
üzerine kendi 
vesikalık resmini 
yapıştırdı. 
Ölen yaşlı 
adamın 
Emirsultan 
Mahallesi'nde 
bulunan 40

Fethiye S.'nin 
(33) evine gitti. 
Felek T, o sırada 
evde bulunan 
Fethiye A.'nın 
annesi Ümmühan 
Albağ'ı (57) 
karnından, 6 
yaşındaki kızı 
Büşra Sözen'i 
ise sırtından 
bıçaklayarak 
olay yerinden 
kaçtı. Yaralı 
babanne 
Ümmühan 
Albağ ve torunu 
Büşra Sözen, 
olayı gören 

yapılan açıkla
maya göre, 
"Ailenin 
Korunmasına 
Dair Kanunda 
Değişiklik Yapıl 
ması Hakkında 
Kanun"u yayım
lanmak üzere 
Başbakanlığa 
gönderdi.
Yasa'ya göre, 
aile içi şiddet 
karşısında Aile 
Mahkemesi 
Hakimi konunun 
içeriğini göz 
önünde bulun

metrekarelik 
arsasını 
arkadaşları 
Haşan Ç. (28), 
Kamil Ç. (24), 
Salih Y. (46) ile 
birlikte 
satmaya kalkan 
Salih T, tapu 
dairesinin 
evraktaki 
sahteciliği anla
masıyla polis 
tarafından 
yakalandı. 
Sahte tapu 
belgesiyle ölen 
kimsesiz 
Mustafa 

komşuları 
tarafından özel 
bir araçla 
hastaneye 
kaldırıldı.
Kaçan zanlı 
Felek T. çok 
geçmeden 
polis tarafından 
yakalandı.
Sorgulaması 
tamamlanan 
Felek T, bugün 
adliyeye sevk 
edildi. Eşinin 
Fethiye S. ile 
tanıştıktan 
sonra kendisine 
resmi nikah 

durarak resen 
tedbir alabilecek. 
Bu düzenleme ile 
Türk Medeni 
Kanunu'nda ifade 
edilen tedbirler
den farklı olarak 
yasal olarak ayrı 
yaşama kararı 
veren ya da evli 
olmalarına karşın 
şiddete mağruz 
kalan kişilerin 
kendileri ya da 
Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'nın 
bildirmesi duru
munda Aile

Güleç'in arsasını 
satmak isteyen 
4 arkadaş 
emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından ' 
'sahte 
resmi belge 
düzenleme 
ve nitelikli 
dolandırıcılık" 
suçundan 
adliyeye 
sevk edildi.
Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

yapmaktan 
vazgeçtiğini 
söyleyen 
Felek T, bunu 
konuşmak için 
gittiği evde, 
kapıyı açan 
Fethiye S.'nin 
annesi Ümmühan 
Ablağ ile 
tartıştığını, 
hırsını almak 
için yaşlı kadın 
ve 6 yaşındaki 
kız çocuğunu 
bıçakladığını 
belirtti. Olayla 
alakalı soruştur
ma sürüyor.

Mahkemesi 
konuya el koya
cak. Mahkeme, 
şiddet uygulayan 
aile bireyini 
müşterek evden 
uzaklaştırabile
cek. Bu bireyin, 
aile bireylerine 
zarar vermemesi 
ve iletişim araç 
(arıyla rahatsız 
etmemesine 
hükmedebilecek. 
Silah ve benzeri 
araçların kolluk 
kuvvetlerine 
teslimi 
konusunda 
tedbir alabilecek. 
Yasa hüküm
lerinin uygulan
ması için öngö 
rülen sürenin de 
6 ayı geçmemesi 
öngörülürken, 
tedbirlere aykırı 
davrananlar 
hakkında 
tutuklama 
ve hapis cezası 
uygulanacak.
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59 milyon kişi sayıldı
Türkiye istatistik 
Kurumu, Adrese 
dayalı nüfus sayımın
da sona yaklaştı.
Düne kadar 
yaklaşık 59 milyon 
kişinin sisteme 
kaydı yapıldı.
Başbakanlık İstatistik 
Kurumu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
Ekim 2006 tarihi 
itibariyle Ulusal 
Adres Veritabanı'na 
kaydedilen adresler 
ziyaret edilmeye 
başlandı. Hanelerde 
ikamet eden kişiler 
tespit edildi ve bu 
kişilerin T.C. kimlik 
numarası esasına 
göre MERNİS kayıt
ları ile eşleştirildi. । 
Bugüne kadar 
yaklaşık 59 milyon 
kişinin sisteme kaydı 
yapıldı. Yürütülmekte 
olan bu çalışmalar 
sonucunda oluşan 
ikamet adres kayıt
larında oluşan askı 
listeleri çalışmanın 
tamamlandığında 
67 ilde vatandaşlar I
tarafından kontrol i

edilmesi ve varsa 
eksiklik ve hataların 
bildirilmesi için 
www.tuik.gov.tr inter
net adresinde ve 
muhtarlıklarda askıya 
çıkartıldı. Ankara, 
Bursa, Denizli, Kilis, 
Yozgat, Kocaeli, 
Konya, Van, Muş, 
Hakkari ve Bitlis 
illerinde 7 Mayıs

2007, Gaziantep ve 
Adıyaman illerinde de 
10 Mayıs 2007 tarihi 
itibariyle askıya 
çıkarılacak. Askı 
süresince, hane 
ziyaretlerinde çeşitli 
nedenlerle kendisine 
ulaşılamayan 
kişilerin de kapsan- 
ması amaçlanıyor. 
Bu çerçevede, vatan-

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

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

ACİLSATI.IKveKİRALIKLARIMZİCİNBİZİARAYINIZ

t 

h 
s»

I
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 I

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

I*

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

daşların muhtarlıklar, 
kayıt büroları veya 
www.tuik.gov.tr 
internet adresinden 
ikamet adres bilgileri
ni kontrol etmeleri, 
bundan sonra T.C 
kimlik numarası gibi 
kendilerine gerekli 
olacak adres kodu 
bilgilerini öğren
meleri, varsa 
eksiklik ve hataları 
bildirmeleri gereke
cek. Bundan sonra 
adrese dayalı tüm 
kamu hizmetlerinde 
ve resmi işlemlerde 
bu sistemde kayıtlı 
ikamet adresleri esas 
alınacağından vatan
daşların bu konuda 
duyarlı davranmaları, 
gelecekte hizmet 
atımında bir mağ
duriyetle karşılaşma
maları için önem 
taşıyor. Askı süreci 
Türkiye genelinde 
tamamlandığında, 
sistem İçişleri 
Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü'ne 
devredilecek.
Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sîstemı'nih 
kurulması çalış
malarına 25 Nisan 
2006 tarihinde 
Nüfus Hizmetleri 
Kanunu'nun kabulü 
ile başlandı.
Belediyeler ve il 
özel idarelerince 
31 Temmuz 2006 
tarihli Adres ve 
Numaralamaya 
ilişkin yönetmelik 
hükümlerine göre 
Türkiye'deki tüm 
adreslerin yer aldığı 
Ulusal Adres 
Veritabanı oluşturul
du. Her bir adrese 
11 haneli, sabit bir 
numara verildi. 
Belediyeler tarafında 
yapılan numaralama 
çalışmaları sırasında 
bazı cadde ve sokak 
isimleri değiştirildi 
ve bir çok yerde 
binalara yeni 
numaralar verildi.

Bursa’da cinayet
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi, 
işyerini kurşunlayan 
genci öldürdü. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay önceki 
gece yarısı Şipali 
köyündeki çamlıkta 
meydana geldi. 
Yalçın Kabak ile 
daha önce işyerini 
kurşunladığı ve 
kundakladığı için 
aralarında husumet 
bulunan Cihan Çelik, 
önceki akşam 
16 F 2077 plakalı 
özel otomobille, 
aralarındaki bu 
husumeti bitirmek 
için Şipali köyüne 
gitti. Köye gidene 
kadar arabada 
bira içen şahıslar

tartışmaya bayladı. 
Cihan Çelik, yanında 
getirdiği ruhsatsız 
7.65 marka 
tabancayla 
Yalçın Kabak'ı 
kafasından vurarak 
öldürdü. Daha 
sonra jandarmayı 
arayarak cinayet 
işlediğini bildiren 
Çelik, olay yerine 
gelen ekiplere 
teslim oldu.
Her iki şahsın da 
sabıkalı olduğu 
bildirilirken, 
öldürülen Yalçın 
Kabak'ın cesedi 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi. Dün 
adliye çıkarılan 
Cihan Çelik 
tutuklandı.

Tahta keserken 
spiral taşı 

üzerine fırladı
Bursa'da, tahta 
keserken üzerine 
spiral taşı fırlayan 
marangoz 
karnından yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Hamzabey 
Mahallesi 1.
Mürekkepçi 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda, 
tahta kesen Recep 
Uysal'ın (58) elinde 
bulunan spiral 
makinesi duvara 
değdi. Makineden 
fırlayan spral 
taşı Uysal'ın

karnına isabet etti. 
Karnından 
yaralanan 
Uysal yakınları 
tarafından 
olay yerine 
çağırılan 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
yapılan ilk 
müdahalenin 
ardından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

ABONE OLDUNUZ MU?
| ABONE OLUNGemlik Kfirfez

\ , OEMLfK'IH tik «OHtÛK ItYASİ OAZITt

Balıkpazarı Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 nı2 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
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax:51410*21

***

Sürdüğü traktörün altında kaldı
Bursa'da, 
arkadaşının tarlasını 
sürerken devrilen 
traktörün altında 
kalan çiftçi hayatini 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, olay 
Osmangazi ilcesine 
bağlı Ovakca 
Beldesi Su Deposu 
mevkiinde 
meydana geldi. 
2 cocuk babası 
Engin Çakmak (31),

arkadasi Haşan 
llhan'in 5 donum 
tarlasını sürmek için 
sabah saatlerinde 
16 BC 147 plakali 
traktörüyle çalışmaya 
başladı. Zeytinliğin 
büyük bir kıs- 
mınısüren Çakmak, 
isin bitmesine birkaç 
metre kala traktörün 
kontrolünü kaybetti 
ve yan tarafta 
bulunan şarampole 
yuvarlandi.

Traktorun altında 
kalan gene adam 
olay yerinde hayatını 
kaybetti. Acıhaberi 
alır almaz 
zeytinliğine gelen 
Haşan Ilhan 
gözyaşlarına 
boğuldu. Engin 
Cakmak'in cesedi 
Cumhuriyet 
Savcısı'nin 
incelemesinin ardın
dan Adli Tip Kurumu 
morguna kaldırıldı.

http://www.tuik.gov.tr
http://www.tuik.gov.tr
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Okuyucu Mailleri

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

Bu yazımı okuyucularımdan gelen 
maillere ayırdı.Orijinal metinlerini sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Sayın Baykız,
Size işinizde başarılar dilemekle başla

mak istiyorum. İşsizlik problemini Gemlik'te 
ne durumda olduğunu bilirsiniz.... Ben de 
yaklaşık 1 aydır Bursa'da işe başladım . 
Gemlik'te oturuyoruz ama nedense kendi 
yaşadığımız yerde iş bulamıyoruz .

İşe başladığım yerin Gemlik'te başka 
çalışanı olmadığı için doğal olarak servis 
hizmeti de Gemlik'e yok. Benim gibi 
Bursa'da farklı firmalarda çalışan, 
Gemlik'ten gelip giden çok kişi var. 1 ay gibi 
kısa bir zaman içinde Bursa otobüslerinin 
insanlar için verdiği hizmetin gerçekten çok 
sıkıntılı bir şekilde olduğunu gördüm . 
Sabahları problem olmuyor çünkü duraktan 
oturarak gidiyorum. Hal öyle olduğu halde 
otobüs her kalkışında ayakta yığınla insan 
alıyor.

Akşam iş çıkış saatlerinde ise gerçekten 
her geçen otobüs tıka basa dolu oluyor . Biz 
kartımızı ön kapıdan okutup arka kapıya 
koşarak biniyoruz. Otobüs çok dolu olduğu 
için Bursa yolu üzerinde iş çıkışı yorgun 
olarak duraklarda bekleyen bir çok insanı 
almadan geçmek durumunda kalıyor. Halk 
gerçekten bu konu karşısında çok çaresiz 
ve hiç kimse ayakta yolcu alınmasına sıcak 
bakmıyor.

Otobüste oturarak 31 kişi ayakta 41 kişi 
yazıyor.... Artık siz anlayın saçmalığı. Eski 
sistemde gerçekten minibüse binmek 
isteyen biner istemeyen gene otobüsü ter
cih ederdi ama bu şekilde hiç bir zaman 
sefil olmazdı insanlar.

İyi çalışmalar. Serya SAYIŞMAN

Merhabalar Yelda Hanım,
28 yıldır Gemlik'te oturan bir Eskişehirli 

olarak size bir sıkıntımı aktarmak istiyorum. 
Gemlik bence her haliyle çok şirin bir ilçe. 
Ben Dört Yol Kavşağı'nda yaşanan ve yıl
lardır gözlediğim bir konudan bahsede
ceğim.

Borusan Köprüsü'nün var olduğu bu 
kavşakta her yıl istenmeyen onlarca kaza 
meydana geliyor. Ancak nedense hiçbir 
yetkili bu konuda kolunu kıpırdatmıyor.

Otobüslerin yolcu alıp indirdiği yerde 
polis duruyor. Yayalar köprüyü kullanmayıp 
yasak olan arabaların vızır vızır geçtiği 
yoldan geçiyorlar. Bu da ölümleri kaçınılmaz 
kılıyor. Benim merak ettiğim orada bulunan 
devriye aracı ne işe yarıyor. Sinema mı 
seyrediyorlar çaylarını yudumlarken?

Saygılarımla İsmail Ş.

“Yatırımcılar Türkiye’ye 
ilgiyi azaltmalı”

Uluslararası yatırım 
bankalarından 
Bear Stearns, 
yatırımcıların 
gelecekteki 
politik gelişmeleri 
yorumlamaya 
çalıştığı ortamda 
Türk mali 
piyasalarında 
gergin hareketin 
devam edeceğini 
tahmin ediyor. 
Bear Stearn

analistleri, erken 
seçimin 22 Tem 
muz'da yapılabile
ceği açıklamasının 
Türkiye'de uzun 
ve sıcak bir yaz 
yaşanacağına işaret 
ettiğine dikkat 
çekerek Türkiye'de 
bu gergin ortamın 
asıl sonuç 
vereceğini hala 
çok zor olduğunu 
vurguluyorlar.

7 YAŞ

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda 

çalışacak 

elemanlar aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KRrfezl ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. NAZİF ACAR

KAYIP
Bursa Osmangazi Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

SERPİL ÇELİKTEN

KİRALIK ARAÇ ______
GÜNLÜK veyo AYLIK 

ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN. 
AIİÖZDEMİR İM ÖZDEMİR 

0.542422 53 00 1539481 1961

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Gemlikspor, final maçı oynayacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör 
küme 2.nci grupta 
şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Gemlikspor, 
Pazar günü 
kaybetmemesi 
gerekli maça 
3 puan için çıkıyor. 
Geçitspor'un 
24 puanla birinci 
sırada bulunduğu 
2.nci grupta 
22 puanla ikinci 
sırada yer alan 
Gemlikspor, rakibini 
yendiği taktirde 
önünde sadece 
Baharspor ve 
Dikkaldırım 
maçları kalıyor. 
Baharspor'un 
grubun son sırasında 
olması nedeniyle

3 puanın kesin 
geleceği beklenirken 
son maç deplasman
da Dikkaldırım 
ile oynanacak.
Pazar günü kendi 
evinde Geçitspor'u 
yenmesi halinde 
Gemlikspor'un 
grubunda birinci 
sıraya yükselerek 
Süper Lige 
çıkması kolaylaşacak. 
Yönetimin sahip 
çıkmadığı 
Gemlikspor, 
taraftarının vereceği 
destekle maça mutlak 
galibiyet için çıkacak. 
5 MAYIS 2007 
CUMARTESİ 
Cumartesi günü 
Gemlik ilçe stadında 
tek maç oynanacak. 
Birinci amatör küme 
3.ncü grupta 9 puanla 

düşmeme mücadelesi 
veren Umurspor, 
saat 14.00 de 
Yeni Karamanspor'la 
3 puan için 
karşılaşacak.
6 MAYIS 2007 PAZAR 
Pazar günü saat 
14.00 de Gemlik 
Atatürk stadında 
oynanacak ilk 
maçta l.nci grupta 
küme düşmeme 
mücadelesi veren 
Kumla Belediyespor 
Hürriyetspor'la 
karşı karşıya gelecek. 
Pazar günü 
oynanacak ikinci maç 
ise Gemlikspor ile 
Geçitspor arasında 
saat 16.00 da 
oynanacak.
Öte yandan ikinci 
amatör küme 3.ncü 
grupta şempiyonluk

için mücadele veren 
Kurşunlu 
Belediyespor, 
Ovaakça sahasında 
saat 14.00 de 
Körfezspor ile

karşılaşacak.
İkinci amakör kümede 
yine şampiyonluk 
hedefleyen Öz 
Karadenizspor 
deplasmanda grup 

lideri Yenişehir 
Yolörenspor ile 
karşılaşacak. Yolören 
sahasında oynanacak 
olan maçın başlama 
saati 14.00.

GEM1İK SİNEMA GÜNlÜftÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı 

MUTLULUK 
ZİNCİR BOZAN

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 

Seanslar

14.00 - 16.30 • 20.30

14.15. -16.15 - 20.30

TUTKU SİNEMASI 

OTOSTOPÇU

(Rezervasyon Tel: 513 64 06) 

SEANSLAR 12.00 -14.00 ■ 16.00 - 18.00 - 20.30

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güneşten kaçının önerisi Yetişkinlerin yüzde 20’sinde 
barsak hastalığı var

Ingiliz tıp dergisi The 
Lancet, güneşten 
korunmanın en iyi 
yolunun, güneş 
kremleri kullanmak
tan ziyade, güneşte 
kalmaktan kaçınmak 
olduğunu belirten bir 
makale yayımladı. 
İsviçre, Danimarka 
ve ABD üniversitele 
rindeki dermatolog 
lar, sırasıyla Stephan 
Lautenschlager, 
Hans Christian Wulf 
ve Mark Pittelkow, 
güneşten korunma 
stratejisini "güneşe 
mümkün olduğunca 
az maruz kalmak, 
şapka takmak ve ko 
ruyucu giysiler giy 
mek" olarak açıkladı. 
The Lancet'te güneş 
ten korunma konu 
sunda yayımladıkları 
dizi makalede derma
tologlar, morötesi 
ışını engelleyen 
giysiler, hatta 
güneşin etkilerinden 
koruyucu olarak 
tasarlanmış giysiler 
giymenin, güneş 
ışınlarından korun
manın en iyi yolu 
olduğu konusunda 
birleşiyor. Yaygın 
inanışın aksine bazı 

dokuma türlerinin 
sınırlı bir koruma 
sağladığına işaret 
eden uzmanlar, 
örneğin açık renkli 
keten bir gömleğin 
koruma faktörünün 
sadece 10 faktör 
olduğuna dikkati 
çekiyor.
Güneşten korumada 
kumaşın dokuma 
türü, rengi, ağırlığı 
ve kalınığı gibi 
birçok kriter bulun
duğuna da dikkati 
çeken dermatologlar, 
açık renklerin koyu 
renklere nazaran 
daha az koruyucu 
özelliği olduğunu 
söylüyor. Güneş 
kremlerinin birçok 
Batı ülkesinde 
yaygın kullanılan ”bir 
koruma tarzı 
olduğunu belirten 
dermatologlar, bol 
miktarda kullanıl
masının kremlerin 
etkinliğindeki rolüne 
de işaret ederek, bu 
kremlerin kullanım 
talimatına uygun 
biçimde ve güneşe 
çıkmadan 15 ila 30 
dakika önce 
sürülmesi gerektiğini 
de belirtiyor.

Bebek emzikleri de
AB uyumlu oldu

Sağlık Bakanlığı, Av 
rupa Birliği'ne (AB) 
uyum çalışmaları kap 
samında bebeklerin 
kullandığı emziklere 
de standart getirdi. 
Bakanlık, üzerinde, 
'CE' işareti olmayan 
emziklerin satışına 
izin vermiyor.
Sağlık Bakanlığı 
başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye'de de anne 
sütü muadillerinin 
gereksiz ve hatalı 
kullanımının önlen
mesi, emzirmenin 
korunması, özendi 
rilmesi, bu kapsam
da yalancı emziklerin 
pazarlanması ve 
dağıtımına düzen
leme getirdi. Sağlık 
Bakanlığı, bebek ve 
çocukların dengeli 
ve sağlıklı beslen
melerini güvence 
altına almak amacıy
la emziklerde 'CE' 
işareti uygulaması 
başlattı. Böyiece 
emziklerle ilgili 
mevzuatta yapılan 
uyumlaştırma sonu
cunda; yüksek stan
dartlarda üretilmiş 
emziklerin bebek
lerde kullanımı sağ
landı. Emzikler ile 
ilgili yetkili otoriteye 

tüketiciden şikayet 
gelmesi halinde söz 
konusu ürünler ince
leniyor, gerekli 
görülürse ürünün 
piyasadan toplatıl
masına karar verile 
biliyor. Bu amaç 
doğrultusunda 
tüketici şikayetlerine 
gerek olmaksızın 
oluşturulacak kayıt 
ve denetimlerle etkili 
bir Piyasa Gözetim 
Şistemi oluşturuldu. 
Öte yandan, kaplı
calarda tedavi gören 
hastaların tedavi gi 
derlerinin devlet tara 
fından karşılanması 
uygulaması bu yıl da 
devam edecek. 2006 
yılı Bütçe Uygulama 
Talimatı'nda ilgili 
uzman doktor 
tarafından önerilmesi 
halinde kaplıcada 
yapılan tedavilerin 
bir kısmının devlet 
tarafından karşılan
masına izin verildi. 
Sağlık Bakanlığı'nca 
nazırlanan yönet
meliğin 28. madde
sine göre, sağlık 
kurulları tarafından 
kaplıcalarda tedavi
lerine gerek görülen
ler, Sağlık 
Bakanlığınca tespit 
edilen kaplıcalarda 
tedavi olabilecekler.

Erişkinlerin 
yüzde 20'sinde 
Fonksiyonel 
barsak hastalık
larının görüldüğünü 
belirten Ege Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Gastroenteroloji 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. 
Serhat Bor, "Bu 
hastalık gelişmiş 
ülkelerde sık olup 
görülme oranı yüzde 
25-40 arasındadır. 
Yine bu ülkelerde 
gastroenteroloji 
uzmanlarına en sık 
başvuru nedenidir. 
ABD'de de yılda 
3 milyon kişinin bu 
nedenle doktora 
başvurduğu 
düşünülmektedir. 
Ülke çapında 
yapılan çalışmalar 
da benzeri 
sonuçları ortaya 
koymaktadır" dedi. 
Bu hastaların çoğu 
kere hekim hekim 
dolaştıkları veya 
aynı hekime 
birçok kere 
başvurdukları 
düşünüldüğünde 
olayın boyutlarının 
daha da 
büyüyeceğini 
açıklayan 
Prof. Dr. Bor, 
"Hastalığın 
kadınlarda 
erkeklerden 

daha sık görüldüğü 
iddia edilmiş ise de 
bu daha çok kadın
ların yakınmalarını 
ciddiye alarak 
hekime başvur
malarından 
kaynaklanmaktadır" 
diye konuştu. 
Hastalığın başlıca 
belirtilerinin 
barsak alışkanlık
larında ortaya 
çıkan ani değişimler, 
kilo kaybı, rektal 
kanama, geceleri 
ortaya çıkan yakın
malar, anemi, ateş 
olduğunu kaydeden 
Prof.Dr. Bor, 
"Nedeni bilinmeyen 
bu hastalık 
konusunda 
üzerinde fikir 
birliğine varılmış 
tedavi yöntemi 
yoktur. Yapılan 
araştırmalar ilaçların 
etkinliğinin yüzde 
10-25 kadar 
olduğunu ortaya 
koymuştur.
Yüzde 5-10 arasında 
bir grup tedaviden 
yarar görmez. 
Hastalık hakkında 
daha başarılı 
tedavilerin 
geliştirilebilmesi 
ancak hastalığı 
İlerletici faktörlerin 
daha iyi anlaşıla
bilmesi ile 
çözülebilir" dedi.

<
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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
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografii 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 NÖBETÇİ ECZANE
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
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
Yalnız 185

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 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

4 Mayıs 2007 Cuma 
BAYER ECZANESİ 

Hamidiye Mh. İstiklal Cad. 
Tel: 513 Ol 43-GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2740 

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)



4 Mayıs 2007 Cuma Gemlik KSrfez ■yi« 12

İkinci küme grup maçları sona erdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlköğretim Okulları 
Yıldızlar ikinci küme 
grup maçlarında il 
finallerine gidecek 
takımlar belli oldu. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu’nun 
daha önce grup 
birinciliğimi garan
tilediği C grubunda 
dün oynanması 
gereken son maçta 
Şehit Cemal İlköğre
tim takımının sahaya 
çıkmamasıyla Şükrü 
Şenol İlköğretim 
takımı hükmen galip 
gelerek grup ikinci 

olarak il elemelerine 
katılmayı hak etti. 
Günün ikinci maçı O 
grubunda oynandı. 
Kumla Ali Kütahya 
İlköğretim okulu 
takımının daha önce 
birinciliği garan
tilediği grupta 
Lale Kemal Kılıç ile 
Cumhuriyet İlköğre
tim takımları 
karşı karşıya geldi. 
Kazanan takımın 
ikinci olarak il 
elemelerine gideceği 
karşılaşma zevkli 
ve heyecanlı geçti. 
Maça galibiyet için 
çıkan iki takımın

mücadelesinde 
Lale Kemal Kılıç 
takımı Murat'ın 7 
ve 23 dakikalarda 
attığı gollere 
10 dakikada 
Cumhuriyet takımı 
Abdurrahman'la 
cevap verince 
ilk yarı 2-1 bitti. 
İkinci yarıda oyunda 
üstünlük kuran 
Cumhuriyet takımı 68 
dakikada Fikri ile 2-2 
beraberliği yakaladı. 
Maçın bu skorla 
bitmesi beklenirken 
Fikri 60 dakikada 
serbest vuruştan 
takımına kazandırdığı

golle Cumhuriyet grubunda ikinci katılmaya hak
takımı maçı 3-2 alarak olarak il elemelerine kazandı.

/rirfc fn, ™BEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 
Ç GEMLİK'TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.

M SATENGİYNRILMİŞSAIIMLYEVEIUSHAR
I / 1.KAÜTESERVİSMALZEMELERİ

W ÜCRETSİZULAŞIM
s? HE|M

M»

ÇEREZVEYADONDURHA
PROFESYONELEKİPTENOLUŞANORKESÎRA

I VİDEOÇEKİMIERİ

GEMLİKTE EŞİ BENZERİ OLMAYAN 8IK) KİŞİLİK BALO SALONU ve 

^KİŞİLİKTERASSALONUİLETANINMIŞENBÛYÜKOTELLERDEKİ 

MUHTEŞEM BALO SALONLARINI ARATMAYACAK NİTELİKTE KALİTE 

ve HİZMET STANDARTLARI İLE KARŞINIZDAYIZ

r.'il.

.80

600 KİŞİLİK ORGAIYİZASYOiyumuz
HAFTA SONU

IOYTL

[0 YTL

YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA İÇİ

YERİNE 2.000.00 YTL
SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 

AYRICA
400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

ifersin süreh'
İnş. Zeytincilik Turizm Son. Tk. Ltd, Şii.

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umuıjbey / 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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jyücebilaili Geleceğinizi yeni ufuklara açıyoruz X # İlköğretimokulu^ 1997 YaIoVaMa YÜCEBİLGİLİ DEMEK
Radar Cad. No : 170 YALOVA 
Tel : (0.226) 811 04 74 (PBX) 
Faks : (0.226) 811 43 71 
www.yucebilgili.com

AnacIoIu ve Fen LîseIerİnİ 
İMLAN d IRM Ad A BİRİNCİ

SEVGİ DEMEK
BİLGİ DEMEK 

BAŞARI DEMEK

lirini
Kuruluş:1973

V

Yasaklar balıgıucuzlattı

________GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
5 Mayıs 2007 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

15 Nisan-15 Eylül tarihleri 
arasında denizlerimizde 
uygulanan avlanma yasağı 
tezgahlarda balık fiyatlarının 
artması beklenirken, aksi oldu 
ve balık fiyatları ucuzladı.

Haberi sayfa 12’de

Askere alınacakların 21-25 Mayıs tarihlerinde toplu şevkleri yapılacak

tertip erler silah altına alınıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik Askerlik Şubesi Başkanlığından yapılan açıklamada, askerliği
ni 04 Ocak 2007 tarihinden önce karar aldıran er statüsündeki yüküm
lüler, 1987/21 tertip olarak 11-25 Mayıs 2007 ve 02-04 Temmuz 2007 ta 
rihlerinde iki grup halinde silah altına alınacaklar. Toplu şevklerin 21-25 
Mayıs 2007 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Haberi sayfa 3’de

Temmuz sıcağında seçim..
Siyaset gündemi hareketlendi.
Siyasi Partiler Yasası değişmeden, 22 

Temmuz günü yapılacak erken seçim 
Türkiye’ye birşey kazandırmaz.

Türkiye ne çekiyorsa, demokratik olmayan 
Siyasi Partiler Yasası’ndan çekiyor.

Yüzde 10 gibi yüksek bir baraj sistemi ile 
halkın büyük bir çoğunluğunu meclis dışında 
bırakan bir sistemin savunulacak hiç bir yanı 
yoktur.

Bu sistem bugünkü tabloyu değiştirmez.
Devamı sayfa 5’de

Gemlik Bursa otobüs sefer sayılarının artırılması konulu imza kampanyası düzenleniyor
HYP İlçe Teşkilatı 
seçim startını verdi
Genel Başkanlığını Yaşar Nuri Öztürk'ün yaptığı 
Halkın Yükselişi Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı dün 
ilçemizde seçim startını verdi. Parti binasında 
toplanan Halkın Yükelişi Partisi Gemlik İlçe Teşki 
latı Başkanı Fikriye Bayram ve yönetim kurulu 
üyeleri genel seçimler öncesi Gemlik'te yapacak
ları seçim çalışmalarını değerlendirdiler. Syf 2’de

2006 KURUMLA» VERGİSİ REKORTMENLERİNİN LİSTESİ 3, SAYFADA
MHHHHI

OVC -Z MICIR ÇEŞİTLERİ
âşşö 1 NUMARA. 2 NUMARA * 7 NUMARA
TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. kIRMA KUM DUVAR TAŞI
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı v DOLGU MALZEMESİ
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Tereyağındaki kıl boğaza kaçınca....
Tereyağından kılı çekemediler..
Boğazlarına kaçtı..
Hem de ne kaçış..
Çıkarmak için debeleniyorlar ama zor...
Kucağına kadar gelmiş bir kısmeti 

becerip "hal" edemeyen bir adam ülkeyi 
nasıl yönetecek..

Yönetemiyor zaten..
Ekonomi değirmeni taşıma suyla bile 

dönemiyor..
Dış politikanın hal-i pür melali ortada..
ABD'liler, AB'liler, Talabaniler, 

Barzaniler ortalıkta kol geziyor..
Eğitim sistemi cemaatlerin deneti

minde..
İç güvenlik....
Onların gücü işçiye yetiyor..
Kapkaççısı, hırsızı şehirde kol geziyor.. 
Gasp., cinayet gırla gidiyor..
Çok öğündükleri sağlık sistemi felç...
Doktorlar hastalarına yatak bulabilmek 

için akla karayı seçiyor..
Ameliyat olan hasta ameliyat günü 

bekleyen hastadan ricacı oluyor.. I
"Bir günlüğüne yatağını kullanabilir 

miyim? "diye..
Haa özel sağlık kurumlan mı?
Hani şu emekliye, memura, işçiye 

bedava baktıklarını koca koca açık hava 
reklamlarıyla duyuranlar..

Onların işi tıkır canım..
Özellikle cemaat destekli olanlardan 

söz ediyorum..
Yemleme yöntemiyle dükkana müş

teriyi çekiyorlar..
Sonra tüylerini yoluyorlar..
Tarım desen dökülüyor..
Zeytin üreticisi perişan..
Esnaf siftahsız kepenk kapatıyor..
Sanayici darboğazda...
Durum böyleyken...
Türkiye seçime gidiyor..
Tarih 22 Temmuz..
Çok özenle seçilmiş bir tarih..
Hasat... Tatil... Yayla...
Ama bu kez fark etmeyecek...
Tarladaki çiftçi...
Yayladaki köylü...
Tatildeki şehirli...
Mutlaka oyunu kullanacak...
Oyuna gelmeyecek..
Recep Tayyip Erdoğan da ....
Cumhuriyetçileri....
Atatürkçüleri sandıkta görecek..

| Bir özür: |
uunKu yazımızda Asım Kocabıyık'ın

Gemlik'e olan desteklerini anlatırken 
Gemlik'lilerin Gemlik'e olan katkılarının 
yetersizliğinden söz etmiştim.

Borusan Mannesmann Proje yöneticisi 
Danış Ekim'den bir ileti geldi.

Ekim Ailesinin bağışladığı Öğretmen 
Evi'ni anımsattı.. Ekim Ailesinin bizim 
gönlümüzde de, Gemlik'in gelişmesinde 
de önemli bir yeri vardır..

Ayrıca...
Işıklar içinde yatsın..
Sağken Cumhuriyet Bayramı'nda, Zafer 

Bayramı'nda, Şeker Bayramı'nda, Kurban 
Bayramı'nda babamla birlikte Danış Amca 
nın yaşadığı o muhteşem eve elini öpme 
ye gittiğimiz günlerde duyduğum heye
canı ve mutluluğu da hiç unutamıyorum..

Çünkü.. O ev....
Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyor, 

Cumhuriyetin ilanından sonraki aydınlan
ma dönemini yansıtıyordu.
Danış Amca keşke hala yaşıyor olsaydı... 
Cumhuriyet'in temellerini sarsmaya kimse 
cesaret edemezdi... 

Gemlik Bursa otobüs sefer sayılarının artırılması konulu imza kampanyası düzenleniyor

HYP Gemlik İlçe Teşkilatı
seçim startını verdi

Ercüment ESEN
Genel seçimlerin 
erkene alınmasıyla 
siyasi partiler 
seçim hazırlıklarını 
ülke genelinde 
hızlandırırlarken, 
Genel Başkanlığını 
Yaşar Nuri öztürk'ün 
yaptığı Halkın 
Yükselişi Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
da dün ilçemizde 
seçim startını verdi. 
Parti binasında 
toplanan Halkın 
Yükelişi Partisi 
Gemlik ilçe Teşkilatı 
Başkanı Fikriye 
Bayram ve yönetim 
kurulu üyeleri genel 
seçimler öncesi 
Gemlik'te yapacakları 
seçim çalışmalarını 
değerlendirdiler. 
Halkın Yükselişi 
Partisi Bursa il 
Teşkilatı Başkan 
Yardımcısı Barış 
Boğazkesenli ile 
yönetim kurulu 
üyeleri Zeynep 
Yılmaz, Melek Tav ve 
Muzaffer Aksoy'un 
da katıldığı toplantı 
hakkında 
bilgi veren Halkın 
Yükselişi Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
BaşkanıFikriye 
Bayram şunları 
söyledi:
“22 Temmuz 2007 
tarihinde yapılacak 
olan genel seçimler 
öncesi ilçe teşki
latınız yönetim kurulu 
üyeleri ile Bursa il 
Teşkilatı yönetim 
kurulu üyelerimizle

bir araya gelerek 
Gemlik'te 
yapacağımız seçim 
çalışmalarımızı 
değerlendirdik. 
Seçim sürecinde 
Gemlik'te 
yapacağımız çalış
malarımızı mahalle

temsilcilerimizle 
paylaşırken 
Gemlik'te de seçim 
startını vermiş olduk. 
Önümüzdeki Salı 
günü ise ilçemiz Sah 
pazarında açacağımız 
standla Gemlik Bursa 
otobüs sefer sayıları *

nın artırılması konulu 
imza kampanyası 
düzenleyeceğiz. İlçe 
halkımızı düzenleye
ceğimiz imza 
kampanyasına 
destek vereceğine 
inanıyoruz" 
şeklinde konuştu.

Seçim boyaları tahlilde
Devlet Malzeme 
Ofisi'nin (TMO) 
genel seçimler 
için alacağı 
180 bin şişe özel 
boya için alınan 
numuneler, 
Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) 
tarafından 
inceleniyor.
DMO Genel Müdürü 
Faik Ceceli'den 
alınan bilgiye göre, 
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun 
(YSK) seçimlerde 
parmaklara 
sürülecek boya ihtiy
acı için bir süre önce

ihaleye çıkıldı.DMO 
ihale teklifleri ile fir
maların boya 
numunelerini 
aldı.Ofis, bu

numuneleri daha 
sonra TSE'ye 
göndererek, 
uygunluk açısından 
analize tabi tutul-

masını istedi. 
Ceceli, ihalenin 
sonuçlandırılması 
için TSE'nin 
analiz raporlarını 
beklediklerini 
söyledi.
Özel boya ihalesini 
iç piyasaya 
dönük gerçek
leştirdiklerini 
ifade eden DMO 
Genel Müdürü, 
"2002 yılı seçim
lerinde de yerli 
boyalar kullanıldı 
ve hiçbir sorun 
çıkmadı" 
açıklamasında 
bulundu.
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Askere alınacakların 21-25 Mayıs tarihlerinde toplu şevkleri yapılacak

1987/21 tertip erler 
silah altına alınıyor

¥7. J
uf Vicdanca

Gemlik Askerlik 
Şubesi 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
askerliğini 
04 Ocak 2007 
tarihinden önce 
karar aldıran er 
statüsündeki 
yükümlüler, 
1987/21 tertip olarak 
11-25 Mayıs 2007 
ve 02-04 Temmuz 
2007 tarihlerinde 
iki grup halinde 
silah altına

alınacaklar.
Gemlik Askerlik Şube 
Başkanı Personel 
Binbaşı Serkan Altın 
tarafından basına 
yapılan yazılı açıkla
mada, askere alına 
cak şahısların sevk 
edileceğini sınıf ve 
eğitim merkezlerini 
gösteren listelerin 
Gemlik Askerlik 
Şubesi ilan panosuna 
asıldığını, buradan 
isteyenlerin 
öğrenebilecekleri

sevk evraklarının 
ise 11 Mayıs 2007 
tarihinden itibaren 
verilmeye 
başlanacağı belirtildi. 
Toplu şevklerin 
21-25 Mayıs 2007 
tariuhleri arasında 
yapılacağı 
bildirilirken, 
sevk evraklarını 
almak üzere başvura
cak yükümlülerin 
nüfus cüzdanlarını 
yanlarında bulundur
maları istendi.

Askerlik Şubesi’nden 
yapılan açıklamada, 
askere alınacakların 
en geç 25 Mayıs 2007 
tarihine kadar 
almaları gerektiği 
bildirildi.
Sevk evraklarını 
almayan ile aldığı 
halde birliklerine 
katılmayanlar, bakaya 
suçu işlemiş olacak
larından mahkemeye 
verilerek ceza
landırabilecekleri de 
duyuruldu.

2006 KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİNİN LİSTESİ
DÜNDEN DEVAM
NO ADI SOYADI
51 Öz Ufuk İnş. Taah. Müh. İn. Mlz. Bil.
52 Genç Al Dayanıklı Tük. Mal. İnş.
53 Ünlü Zeytinleri Dillioğlu Gıda San.
54 Karakaş Saç ve Boru San. Dış Tic.
55 İlter Tekstil Dış Tic. A.Ş.
56 AvrupalI Namlı Gıda San. I ıc.Ltd.ştı.
57 Celayir.Zeytin Gıda San Tic.. Ltd. Şti.
58 Daska İnş. Turz. ve Orman Ürün.
59 Mersan Mermer San. Ltd. Şti.
60 Ne-tol Mimarlık İnş. Taah. Tic. San.
61 Lidersan Gıda İnş la. Bilg. Bilişim
62 Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
63 İmren Ekmek ve Unlu Mam. Ğıda San.
64 Kartaloğulları Nak. Oto. İnş.
65 İsmail Akman Orman Ürün. Gıda San.
66 Körfezim Tur. Nak. Gıda Madde San.
67 Diabas Mermercilik ve madencilik
68 Yıldız Fırıncılık Zahirecilik İnş. Taah.
69 Eraksoy Servis Taş. ve Gıda
70 Saydam Hazır Giyim Üretim, ve Tük.
71 Akıtlar Nak. Akar. İnş. Turz. Teks.San.
72 Roboset Oto. Elek. Makine Müh.
73 Oğuzlar Kaynak Makas ve Oto. San.
74 Az Denizcilik ve Gemi Acentahğı Tic.
75 Antik Royal Traverter Mermer Doğaltaş 

I 76 Er-Çim Makina San. ve Paz. Ltd. .Şti.
77 Gemlik Umut Sigorta Aracılık Hizm.
78 Plasteks Plastik Teks. Amb. San.
79 Royal Mermer Zeytincilik San. ve Tic.
80 STG Otomativ San. ve Tic. A.Ş.
81 Eselina Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
82 Gülki Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
83 Çelikler Zirai Alet Traktör Oto Âhm
84 Dağ Kardeşler Kereste ve Amb. San.
85 Gemlik Goldstar Rest, ve Lok. Hizm.
86 Beşçelik Otom. San ve Tic. A.Ş.
87 Göral Nakliyat Gümrükleme Dış Tic.
88 Çimtaş Boru İmi. ve Tic. Ltd. Şti.
89 Cengiz Harita Inş.Taah.San.Tic.Ltd.Ştı
90 Şafak Demir Çelik San. ve Tic.
91 EK-EK Makina Yedek Parça İmi. İnş.
92 N.H. Haksan Kapalı Kasa Karoseri
93 Gemlik Karakaş Kuyum. İnş. Gıda
94 Adalı Zeytincilik Gıda San. ve Tic.Ltd.
95 Doyuran Zeytin Ltd. Şti.
96 Gemlik Motor Taş. Koop.
97 Vahdet Dayanıklı Tüketim Malz. Ltd.
98 Atamer Turistilik Tesis. Yat İşi. A.Ş.
99 Ecem Tur Taş. Kuyumculuk Oto.

100 Özkan Zeytincilik Gıda Amb. Nak.

FAALİYET KONUŞU
Bina İnş. ve Bina İnş.
Beyaz Eşya Toptan Satışı 
Zeytin Toptan Satışı 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri Top.

ÖDEYECEĞİ VERGİ

Kumc|ş Toptan Satışı
Gıda İçecek ve Tutun Toptan 
Gıda İçecek ve Tütün Toptan 
Ormancılık ve Tomrukçuluk 
Mermercilik
Mimarlık Bürosu Hizmetleri
Doğalgaz Tesisatçılığı 
Dogalgşz Tesisatçılığı 
Ekmek İmalatı (Her Türlü)

S.
S.

Karayolu ile Şehirler arası 
Orman Ürünleri Top.
Zeytin Perakende Satışı 
Mermercilik
Gıda İçecek ve Tütün Top. Sat. 
Karayolu ile Öğrenci Taş.
Tekstil

14,492,68
14,492,78
14,437,72
15,638,19
13,809,00
13,631,34
13,567,67
13,443,86
13,426,29
12,208,32
12,030,37
17,891,26
11,519,61
11,457,41
11,428,21
11,207,99
11,173,71
11,006,60
16,501,79
10,499,59
10,487,77Tekstil .

Elektronik Makine Parçaları İma. 10,199,38
‘ ■ ■ 10,102,95Kaynakçılık

Komisyon Alan Acentelar 
Mermerciler
Makina ve Makina Parçaları 
Sigorta Acentaları
Plastik Ev Eşyaları 
Mermercilik
Makina ve Makina Parçaları 
Tekstil
Çoklu Alışveriş Paz. Tic. 
öto Alım Satınjı
Ağaç Kereste Ürünleri 
Lokantalar Rest. (İçkili-İçkisiz) 
Oto Yedek Parçası Şatış Yerleri 
Gümrük Komisyonculuğu 
Dökme Demir Boru İmalatı 
Bina İnşaatı 
Soba İmalatı
Traktör ve Aksesuarları
Motorlu Taşıt Karoserleri Satışı 
Altın şleme
Gıda içecek tütün toptan 
Zeytin Toptan Satışı 
Tarım Kredi Koop.
Beyaz Eşya Top. Satışı 
Bilet Temini
Karayolu Taşımacılığı 
Zeytin Perakende Satışı

10,025,73 
9,909,92 
9,516,10 
9,302,55 
9,129,35 
8,728,69 
8,661,78

12,794,35 
8,224,58 
8,168,03 
8,008,89 
7,948,15 
7,863,47 
7,729,37 
7,664,60 
7,652,24 
7,500,00 
7,480,37 
7,405,45 
7,403,74 
7,287,96 
7,254,31 
7,157,19 
6,676,91 
6,114,23 
6,112,91 
5,991,76

bÇ j | Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Toprakevleri yıkın!
Adı Servili cadde...
INTAM adıyla anılsa da, o servilerin kök

lerinin kül olduğu tarlalara, beton adamlar 
Bursa’nın en lüks binalarını diktiler, 
korkusuzca...

Yetmedi, yamaçlardaki nehir yatağının 
üzerine beton adamlar üç beş adım atmak 
yerine arabalarıyla evlerinin içlerine 
girmeleri için yol inşa ettiler.

Sonra olan oldu, toprak yuttu intam’ı...
Serviler uyanmaya başladı, birer birer...

Evlerini istiyorlar!.
Doğa yasasında, sömürüye yer yoktur!...

Doğa kendisinden çalınanı geri alır!..
Marmara Depremi’ndeki kağıt gibi eriyen 

binalardan gelen acının sesi ders vermedi, 
insana! Deniz yollarını beton yaptılar, inşaat
ları deniz kumuyla ve midyelerle buluşturup, 
toprağın soluğunu keserek evleri beton 
kağıtlarla(’) döşediler.
w Çekirge caddesine doğru yolum düştü 
ğünde Kağıt-lntam’ın yerinde servilerin 
anası toprak günyüzünde soluk alıyor...
Yılların soluksuz toprağı her geçen gün ter
liyor, rengini buluyor!..

Yağmurlar besliyor... 
Ne yazıktır ki, 
Ucube gibi sırıtan boş ve dolu işhanları ve 

dairelerde ‘satılık ve kiralık’ levhalarının 
kağıtları sararmaya yüz tutsa da, günlük 
yaşamın perdelerini gördükçe, şaşar duru
rum...

Soluksuz kalan, yağmur sularıyla beslene
meyen toprak sadece Intam’dan mı intikam 
aldı?! Rengarenk perdelerle döşeli binalar, 
alışveriş merkezleri, işhanları dokunulmaz 
mı?

Beton adamları, doğaseverler başta olmak 
üzere kent sorumlularından birkaç kişi 
uyardı, dinleyen olmadı; Intam toprağa 
gömüldü...Peki yanındaki, arkasındaki bu 
binalar tehlikede değil mi?

Soluğu yetmeyen toprak ağlamaz mı, bir 
gün...

Depreme ne hacet, kağıt gibi yıkılmaz mı?
Kış geldi, toprak ana yağmurla besleni 

yor... Beslendikçe de yumuşuyor ve servi
lerin köklerinden doğum sancıları duyuluyor.

Duyan var mı?
Toprağın soluğu, yok etmedi mi İntam’ı... 

Can kaybının olmaması mı, duyarsızlığı 
artırdı.

Servilerin toprağı evini arıyor artık, evini... 
Boşaltıverir bir gün kiralık gelenleri!... 
Bu konuda bir önlem var mı?
Ne yapılıyor...
Ev ve işyerlerini boşaltmayanlar uyarılıyor 

mu?!..
Hatta hemen boşaltılması konusunda BŞB 

(Bursa Büyükşehir Belediyesi) ile OB 
(Osmangazi Belediyesi) yöneticilerinin 
önlem alması gerekmiyor mü? O toprakevin- 
de yaşamaya inat edenler mi var ? Canını 
yok sayarak...

www.semihpala.net adlı sitede bu konuda 
önemli uyarılarda bulunulmuş... Bakın neler 
deniyor;
“Çekirge Caddesi civarındaki göçme ve 

çökme ile ilgili gelişmelerin izlenmesi ve 
alınması gerekli tedbirlere yönelik araştır
maların yapılması” olarak belirlenen

Osmangazi Belediye Meclisi Yapı Araştırma 
Komisyonu, görev alanı içindeki konulara ait 
bilgi, belge ve dokümanların taranması ve 
bu belgelerin incelenmesi sonucunda 
raporunu hazırlamış ve Osmangazi Belediye 
Meclisine sunmuştur.

25 ayrı belgeyi içeren 240 sayfalık raporun 
ekinde 180 sayfalık TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi raporu da 
bulunmaktadır.

19 grupta incelenen 45 bina için son 
derece ciddi durum söz konusudur.

Yağmurlar başlıyor.....
Zemin suya doygun hale gelecek..
Tehlike geliyorum diyor.
Tehlike kapıda.. İnsaf diyorum insaf... 
Toprakevleri yıkmak gerek yıkmak...

http://www.semihpala.net
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Verem Savaş Derneği yeni yerinde hizmete girdi
Elif ESMEN
Verem Savaş Derneği 
görkemli bir açılışla 
yeni yerlerinde 
hizmete girdi.
Açılışa Anavatan 
Partisi Milletvekili 
Dr. Zübeyr Amber, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Türkiye Verem Savaş 
Derneği Federasyon 
Başkanı Prof. Dr. 
Ferit Koçoğlu, Sağlık 
Bakanlığı Verem 
Savaş Derneği Daire 
Başkanı Feyzullah 
Gümüşlü, Türkiye 
Ulusal Verem Savaş 
Derneği Federasyonu 
sosyal Komite 
Başkanı Gülsever 
Gönenç ve İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 

Savaş Derneği 
Başkanı Sevgin 
Arseven, yeni yer
lerinde hizmet ede
cek olmanın mutlu-

Kemal Kurt'un 
yanı sıra birçok 
davetli katıldı. 
Açılış konuşmasını 
yapan Gemlik Verem

devam edeceğini 
söyledi.
Arseven'in ardından 
konuşan Türkiye 
Verem Savaş Derneği

luğunu yaşadıklarını 
ifade ederken 
hastalara yaptıkları 
hizmetlerin yeni 
yerde aralıksız

1

HER TURLU
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ,

Haşan GULLU

IS»

Fiili Boya 
Jotun ■ Deniz Boyaları 
İzolasyon 

Hırdavat 
Nalbur 
Sıhhi Tesisat 
Aksesuar

Federasyon Başkanı 
Ferit Koçoğlu, 
Türkiye genelinde 
imkansızlıktan dolayı 
kapanmaya başlayan 
verem savaş dernek
lerinin üzüntü verdi 
ğini belirtirken 
Gemlik'teki çalış
maların yoğun ve 
başarılı olmasının 
gurur verici 
olduğunu altını çizdi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
Verem Savaş Derneği 
yönetim kurulu 
üyelerinin başarıla 
rmın devamını 
dilerken yeni 
yerlerinin hayırlı 
olmasını diledi. 
Açılışın ardından 
davetlilere ikramda 
bulunuldu.

*
*
*
*
*
* EV ve İŞYERLERİNE 

BOYACI TEMİN EDİLİR
Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik /BURSA 
Tel: |0.224| 513 32 32-Fax:|0.224| 513 35 75
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

İstedikleri

Güne Baku

Hepsi CHP li idiler.
CHP’de üst düzey 

yönetici, Genel 
Başkanlık yaptılar.

CHP’li olarak 
Milletvekilliği Bakan 
hk, Başbakanlık, 
Belediye Başkanlığı 
yaptılar.

Sorarsanız hepsi 
demokrattılar.

Parti içinde güçleri 
ne zaman azaldı, 
makamları yitirir 
oldular, CHP’den kaç 
tılar. Bir başkasını iç 
lerine sindiremediler.

Üst makamlar, 
Milletvekillikleri, 
Bakanlıklar, Başba 
kanlıklar, Belediye 
Başkanlıkları Genel 
Başkanlıklar, yalnız 
onlara özgü idi. Bir 
başkasında bu hakkı, 
görmediler, geride 
kalmayı br türlü içine 
sindiremediler. Oysa 
onlar ileride iken, 
çoğu insan onların 
gerisinde idi. Yıllarca 
kendilerini destek
lediler, başarıları için 
maddi, manevi destek 
sağladılar. Parti içi 
kararlara sadık 
kaldılar.

Bu uzun yıllar 
böyle oldu. Ben de 55 
yıldır böyle sade bir 
partiliyim;

Vakta ki; partide 
nöbet değişimi gerek
tiği dile gelip, gerçek
leştirildi, bizler gibi 
sade CHP’li olmayı 
içine sindiremediler. 
Atatürk’ün partisini, 
T.C’ni kuran partiyi 
rejimin güvencesi 
partiyi terkedip 
CHP’yi zaafa uğrat
tılar. Bu davranışla 
rıyla bugünkü 
tehlikenin yaratıl
masının baş aktörleri 
oldular. Yeni partiler 
kurdular.

O partilere Genel

Başkan, üst düzey 
yönetici oldular.

Milletvekili 
seçildiler. Hükümet 
kurdular, Başba kan
lık, Bakanlık yaparak 
ülkeyi yönettiler.

Başarısızlıkları ile 
halk 2002 seçim
lerinde kendilerini 
makamlarından 
siyaset sahnesinden 
sildi, süpürdü. Bir hiç 
oldular.

Siyaset onlar için 
bir meslek, geçim 
kaynağı adeta. Onlar 
varsa demokrasi var. 
Onlar yetkindir, onlar 
devlet adamıdır. Peki 
bu gerçeği kim sağla 
mış kendilerine. CHP 
Hiç olmazsa insan 
şükrünü eda eder, bir 
başka arkadaşımın 
da hakkıdır, o 
makamlar deyip 
hakkı teslim edip, 
sonucu kabullenir 
bizler gibi partiye 
hizmet vermeye 
devam eder.

Olur mu öyle şey. 
Onlara göre, kendile 
rine O şerefli görev
leri CHP sağlamamış. 
Onlar CHP ye güç 
vermişlerdir dav 
ranışı ve anlayışı 
içinde olmuşlardır. 
Hep sonra kendi
lerinde var sandıkları 
kişisel güçleri ne 
olmuş? Kurdukları 
partileri ne alemde? 
Halk kendilerini 
dışlamış, unutup git
miş.

Kimileri unuttur
mamak, hatırlatmak 
için tabela partileri 
yöneticileri olarak 
gündemde kalmaya 
çalışıp, hala ikbal 
peşinde.

CHP’yi bölüp 
parçalayarak güçsüz 
bıraktırmalarının 
sonucu ülkede AKP 

söz sahibi oldu. 
Bunun sorumluları 
CHP’li bölenlerdir. 
AKP tek başına ikti
dar olmanın verdiği 
olanakla rejimin zor
lamaya ılımlı İslâmî 
gerçekleştirmek için 
devleti ele geçirmeye, 
kadrolaşmayşa 
yöneldi.

CHP bu tehlikeye 
dikkat çekti. Halkı 
devamlı uyardı. 
Tehlikeyi gören halk, 
14 Nisan’da Ankara 
Tandoğan Meydanı’n 
da 29 Nisan Çağlayan 
Meydanı’nda Laik T.C. 
ne sahipliğini milyon 
ların iştiraki ile ikti
dara gösterdi. 
‘Cumhuriyete sahip 
çıkın’ diye, “Partiler 
birleşin” diye uyarı
da, istemde bulundu.

CHP Genel 
Başkanı Sayın Deniz 
Baykal “Derhal bin
leşelim” dedi. Kucak 
açtı. Çünkü CHP ana 
ocağı baba ocağı idi.

83 yıl bu ülkenin 
mukadderatında söz 
sahibi idi. Sosyal 
demokratlar partilerin 
biri olan DSP’ye 
O’nin bir zamanlar 
CHP’nin Genel 
Başkanı Sayın 
Rahmetli Bülent 
Ecevit’in saygın kişi 
liğini hep diri tutup 
yaşatmak doğrul
tusundaki düşünce 
ve kararlarını, hatta 
“Altıok” amblemine 
“Beyaz Güvercin”in 
de koyabileceklerini, 
gerekirse CHP genel 
Başkanlığını da 
bırakabileceğini 
gurupta, Kanal D’nin 
32. Gün programında 
ifade etti.

Diğer Sosyal 
Demokrat Partiler 
Birleşme istemiyor, 
İttifak istiyorlar.

CHP milletvekili 
listelerinde kendile 
rine seçilebilir 
yerlede kontenjen 
istiyor. CHP onları 
sırtlanacak, her türlü 
seçim masraflarını 
yüklenecek, beyleri 
miz seçilecek. Sonra 
ayrılıp partilerine 
dönecek.

Halkın CHP ye 
tanıdığı gücü bir kez 
daha bölüp parçala 
yacak. Beylerimiz 
siyaset sahnesinde 
boy gösterecek. Var 
mı öyle yağma, alan 
da kaçan mı....

Bu niyetteki 
sosyal demokrat par
tiler halka sözde bir
leşmeden yana 
olduklarını, istemleri
ni gerçekleştirmek 
istedikleri imajını 
verecekler.

Onlar da AKP gibi 
takkiyeci.

Ne millet yutar 
bunları ne de CHP 
örgütü.

TBMM babanızın 
çiftliği değil.

Sizsiz de CHP 
yardı. Güçlüydü. 
İnancını, kararlılığını 
yitirmemiş üyeleri ile.

Kendini Atatürk ilk 
ve devrimlerinin ko 
runmasına laik Türki 
ye Cumhuriyeti’nin 
ilelebet yaşatılacağı
na gönül vermişlerin 
oluşturduğu 
CHP, sosyal 
demokratların 
oyları tabanda 
birleştirecekleri 
22 Temmuz seçim 
lerinde halkımızın da 
büyük teveccühüne 
mazhar olacak 
birleşmede 
anlayış göstermeyen
leri de siyaset 
sahnesinden 
ebediyen 
silecektir.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Temmuz sıcağında seçim
AKP’nin- Temmuz ayında seçim istemesi 

basın bir seçimi getiriyor izlenimi yaratıyor.
Temmuz ayı Türkiye’de tatil ayıdır.
Milyonlarca insan, bu ayda kullanır iznini.
Ve de seçim bölgesinden uzaklaşır.
Kimse onu Bodrum’un, Marmaris’in, Antal 

ya’nın serin sularından İstanbul’a geri götüre
mez.

Tatile çıkacak kesimin kime oy vereceğini 
de düşünürseniz, bu seçimlerin kime yaraya
cağını bulursunuz.

Türkiye’de seçim yapılabilecek en uygun ay 
ilkbahar ile sonbahar aylarıdır.

İlkbaharı kaçırdığımıza göre, Eylül, Ekim 
Kasım aylarında yapılacak seçim geniş halk 
kitlelerinin sandığa kolay gitmesini sağlardı.

Ama bu yapılmıyor.
Siyasi çıkarlar ve hesaplar nedeniyle bas 

kın seçime gidiliyor.
İktidar partisinin dışında kalan tüm partiler 

bugün bir bölünmüşlüğün sıkıntısını çekiyor.
Liderlik sistemine dayanan demokrasimiz, 

maalesef kötü çalışıyor.
Halkın değil, liderin seçeceği milletvekilleri 

ile yönetileceğiz.
Bu sistem ile yapılacak seçimlere sonra 

ç'ıkıp demokratik diyeceğiz.
Bu kandırmacadan başka birşey değildir.
Gerçek demokrasiyi batılı ülkelerin seçim 

sistemlerinde görüyor, izliyoruz.
Biz de yasal düzenlemelerimizi buna göre 

yapamadığımız sürece, yapılan seçimlerde 
demokrasiden söz etmemiz, olsa olsa boş laf 
salatası olur.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığımız nüfus cüzdanlarımızı 

kaybettik. Hükümsüzdür. 
MÜNİRE KÜÇÜKCEYLAN 
ALPER KÜÇÜKCEYLAN 

SELÇUK KÜÇÜKCEYLAN

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez

«ElLİK'll İLK BÖNLÜK llUtl UZETEll

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

LİMAN İSÇİLERİ ARAMIYOR ELEMANLAR ARANIYOR ELEMANLAR ARANIYOR
Tahmil/Tahliye işlerinde 
görevlendirilmek üzere 
Gemlik te ikamet eden, 

askerlikle ilişkisi olmayan, 
deneyimli 

Serdümen/lşaretçi ve 
Sapancılar alınacaktır. 

Başvuruların bir fotoğrafla şahsen 
yapılması gerekmektedir.

REAL Hizmet Ltd. Şti. 
Fomara Meydanı, Doğanbey Cad. 
Muti İş Merkezi Kat,: 10 BURSA

Tel : 221 57 56

CNC, Üniversal 
torna ve freze 

tezgahlarında çalışacak 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ARANIYOR
IŞIK MAKİNA 

MAKİNA YEDEK PARÇA İMALATI 
Küçük Sanayi Sit. E/Blok No:11 ■ GEMLİK 

TEL: 0.224 524 74 86

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Lise Mezunu 

Bilgisayar Kullanabilen 
BAY ve BAYAN ELEMANLAR ile 

Sürücü Belgesi olan 
Askerlikle bir ilişkisi olmayan 
BAY ELEMANLAR ARANIYOR 

Başvurular, I adet vesikalık fotoğraf ile şahsen yapılacaktır 
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ AS.

GEMLİK SUBESİ 
Tel: 513 20 71

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BUSMEK eserleri göz kamaştırıyor]
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim 
Kursları'nın (BUS* 
MEK) Kestel, Gürsu 
ve Mudanya'daki 
merkezlerinde eğitim 
alan kursiyerlerinin 
hazırladıkları el 
emeği, göz nuru 
ürünlerin yer aldığı 
sergiler, ziyaretçilerin 
büyük takdirini 
topluyor. 
Öğrencilerin göz 
kamaştıran eserleri, 
kurs merkezlerinde 
açılan sergilerle 
halkın beğenisine 
sunuldu.
Sergilerin açılış 
töreninde konuşan 

' Büyükşehir Belediye 
' si Genel Sekreter

Yırdım» ısı Sabri 
Yalın Btıvükşehir 
Belediye .i nin sadece 
teknik altyapı değil, 
kültürel ve sosyal 

altyapının gelişmesi 
noktasında da 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü söyle
di. BUSMEK’in de 
sosyal belediyecilik 
alanındaki en önemli 
atıhmlardan biri 
olduğunu ifade eden 
Yalın, "Tüm çalışmala 
rımızda olduğu gibi 
BUSMEK’te de ilçe 
belediyeleri ile koor 
dineli olarak hizmet 
sunmaya özen gös
teriyoruz. Bu yıl 2. dö 
nemi tamamlanacak 
olan BUSMEK’e 
halkımızın ilgisi her 
geçen gün artıyor” 
diye konuştu.
BUSMEK Genel 
Koordinatörü İbrahim 
Okumuş da, Kestel, 
Gürsu ve Mudanya 
kurs merkezlerinde 
eğitim gören toplam 
2 bin 117 kursiyerin 
yaptığı binlerce 

ürünün sene sonu 
sergileriyle halkın 
beğenisine sunul
duğunu söyledi. Ev 
tekstili ve örtü dikimi, 
el nakışı, makine 
nakışı, kuaförlük, 
stilistlik ve resim 
branşlarındaki 
eserlerin, hummalı ve 
zahmetli çalışmaların 
sonucu ortaya 
çıktığını anlatan 
Okumuş, Gürsu’daki 
serginin 6 Mayıs 
Pazar, Kestel'deki 
serginin ise 8 Mayıs 
Sah gününe kadar 
açık olacağını belirtti. 
Halkın ürünlere 
büyük ilgi gösterdiği
ni vurgulayan 
Okumuş, eserlerden 
almak isteyen 
vatandaşların 
fiyat teklifi verip, 
isimlerini yazdırdık
larını söyledi.
Sergiyi gezen vatan

daşlardan Hatice 
Aslan, kursiyerlerin 
eserleri büyük bir 
özenle ortaya 
çıkardığını belirterek, 
birçok ürünün lüks

mağazalarda 
satılanlardan 
farkı olmadığını 
söyledi 
Törenlerde, Gürsu 
Belediye Başkanı

Orhan Özcü, Kestel 
Belediye Başkanı 
Yener Acar ile 
Kestel Kaymakamı 
Mehmet Ünal da 
hazır bulundu.

Tıpta yan dal 
uzmanlık eğitimi 
sınavı yapılacak

Sağlık Bakanlığı'na 
bağlı eğitim ve 
araştırma has
tanelerinin yan 
dal uzmanlık klinikleri 
için Yan Dal Uzmanlık 
Eğitimi Giriş 
Sınavı yapılacak.
Saflık Bakanlıgı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
yazılı sınav Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Ölçme Değerlendirme 

ve Açık Öğretim 
Kurumlan Dairesi 
Başkanlığı tarafından, 
sözlü sınavlar ise 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından 
gerçekleştirilecek. 
Sınava 3-18 Mayıs 
2007 tarihleri 
arasında müracaat 
edilmesi gerekiyor. 
Yazılı sınav 26 
Mayıs 2007 günü 

saat 14.00'te 
Ankara'da, sözlü 
sınav ise 4 Haziran 
2007 günü saat 
09.00'da e-kılavuzda 
belirtilen eğitim 
ve araştırma 
hastanelerinde 
yapılacak. Mesleki

Bilim Sınavı'na, 
Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit

Sınavı'ndan (KPDS) 
veya Üniversitelerarası 
Kurul Dil Sınavından 
(ÜDS) 100 üzerinden 
en az 50 puan 
alanlar katılabilecek
lerdir. Sınavla ilgili 
ayrıntılı bilgiler 
www.meb.gov.tr ve 
www.saglik.gov.tr 
internet 
adreslerinden 
öğrenilebiliyor.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
■■ ■

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı
34 YILLIK 

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.meb.gov.tr
http://www.saglik.gov.tr
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Seçim takvimi açıklandı Solda Birlik arayışları sürüyor
Yüksek Seçim 
Kurulu, 22 
Temmuz'da yapılacak 
milletvekili genel 
seçimi ile ilgili seçim 
takvimini açıkladı. 
Takvime göre, 
seçime katılabilecek 
siyasi partiler 
Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından 
ilan edilecek.
Aday olacak kamu 
görevlilerinin 
8 Mayıs Sah 
akşamına kadar istifa 
etmeleri gerekecek. 
Siyasi partiler, 
adaylarını hangi 
usule göre 
belirleyeceklerini de 
10 Mayıs'a kadar 
YSK'ya bildirecek. 
9 Mayıs Çarşamba 
günü askıya 
çıkarılacak olan 
seçmen listeleri ise 
21 Mayıs 2007 
Pazartesi tarihine

kadar askıda kalacak. 
Partiler aday 
listelerini 4 Haziran'a 
kadar YSK'ya 
iletecek.
Gümrük kapılarında 
oy verme işlemi ise 
25 Haziran'da 
başlayacak.
Seçimde propaganda 
süreci 21 Temmuz 
akşamı saat 
18.00'de sona erecek. 
YSK Başkanı: 
"Yaz Ayında 
Sandıklar Daha 
Rahat Kurulur” 
Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı Muammer 

Aydın, seçimin m 
yaz ayında yapılacak 
olması dolayısıyla 
sandıkların daha 
rahat kurulacağını J 
söyledi.
Aydın, "Ama katılım 
yönünden etkili 
olur mu olmaz mı 
orasını bilemeyiz. 
O vatandaşın 
kendi tercihi" dedi. 
Muammer Aydın, 
seçim tarihinde 
tatil beldelerinde 
bulunacak vatan
daşlar için ek bir 
önlem alınmaya
cağını da açıkladı.

Merkez solda 
birlik arayışları 
sürüyor.
DSP Genel 
Başkanı Zeki 
Sezer, CHP Lideri 
Deniz Baykal'la en 
kısa sürede 
görüşmefcjştediğini 
açıkladı.
Zeki Sezec

. "Ancak 'Kapatın 
gelin' çağrısı 
.diyalog değili 

l dayatmadır" , 
diye konuştu? 
Sezer: "Kapatın 
Gelin Çağrısı 
Dayatmadır" 
Solda birlik arayışı 
sürürken CHP 
ve DSP'den birbiri 
ardına açıklamalar 
geliyor.
DSP Genel Başkanı 
Sezer, Türk insanının 
diyalog ve uzlaşıdan 
yana siyaset istediği
ni belirterek, 
"Solun iki önemli

CHP DSP
partisi olan CHP 
ve DSP'nin 
görüşerek, uzlaşarak 
Türkiye'nin önünü 
açacak bir adım 
atması gerektiğini 
düşünüyorum. 
Sayın Baykal ile 
görüşmek için 
randevu talebinden 
bulundum" dedi. 
Sezer, buna karşın, 
"kapatın gelin" 
koşulunun bir 
diyalog değil 
dayatma olduğunu 
söyledi.

Baykal: 
"Olabileceği Umudu 
Maalesef Almadım" 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal ise 
DSP-CHP bütün
leşmesiyle ilgili 
olarak, "Bunun 
olabileceği 
umudunu 
maalesef almadım. 
Açıklanıncaya 
kadar umutla 
bekliyordum. 
Ama o umut 
gerçekleşmedi" 
şeklinde konuştu.

Seçimde eski nüfus 
verileri geçerli olacak

Yeni nüfus verileri 
22 Temmuz'da 
yapılacak genel 
seçimde 
kullanılamayacak. 
Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt 
Sistemi'nde 
kayıtların tamamlan
maması dolayısıyla 
yeni veriler bu 
seçimde 
kullanılamayacak. 
Genel seçimlerde 
2000 yılında 
yapılan nüfus 
sayımında elde 
edilen veriler esas 
alınacak.
Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi çalış

maları çerçevesinde 
67 ilde sayım 
tamamlandı ve

59 milyon kişinin 
kaydı yapıldı.

Ajaı; “Birleşme Pazartesi günü netleşir’
Merkez sağda da 
birlik arayışları 
sürüyor.
Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı Ağar, 
Anavatan Partisi ile 
birleşme konusunda 
pazartesi gününe 
kadar mutlaka bir 
sonuç çıkacağını 
söyledi.
Seçim tarihinin 
22 Temmuz olarak 
belirlenmesinin 
ardından DYP 
ile Anavatan 
arasındaki işbirliği 
çabaları da hızlandı. 
Her iki partinin 
heyetleri görüşme 
lerine devam ederken 
genel başkanlar 
Mehmet Ağar ve

Erkan Mumcu 
biraraya geldi. 
DYP Genel Başkanı 
Ağar, katıldığı bir 
televizyon 
programında, 
haftasonuna kadar 
görüşmelerin devam 
edeceğini söyledi.

Ağar, "Pazartesiye 
kadar mutlaka bir 
sonuç çıkar.
Çünkü 8 Mayıs 
Sah günü mesai 
bitimine kadar 
memurların istifa 
etmeleri gerekiyor" 
dedi.

Bürokraside istifalar başladı
Genel seçimlerin 
22 Temmuz 2007 
tarihinde yapıla
cağının açıklanması 
üzerine kamuda 
görev yapan 
bürokratlar istifalarını 
vermeye başladı. 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Rüstem Zeydan, 
genel seçimlerde 
milletvekili adayı 
olmak için istifa etti. 
13 yıldan bu yana 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcılığı 

görevini yürüten 
doktor Rüstem 
Zeydan, AKP'den 
Hakkari milletvekili 
olmak için görevin
den istifa etti.
Hakkari'nin güçlü 
aşiretlerinden 
Piyanşi aşireti 
reisi ve Hakkari 
Milletvekili Mustafa 
Zeydan'ın oğlu olan 
Rüstem Zeydan'ın 
aday olacağını 
açıklamasında 
babasının bu 
seçimlerde aday 

olmayacağını 
belirtmesinin etkili 
olduğu ifade edildi. 
MEB'de istifa 
hazırlıkları 
Bu arada, Milli 
Eğitim Bakanhğı'ndan 
yaklaşık on bürokra 
tın istifa hazırlığında 
olduğu öne sürüldü. 
İstifaya hazırlananlar 
arasında Müsteşar 
Yardımcıları Salih 
Çelik ve Cemal Taşar, 
Yatırım Tesisleri 
Daire Başkanı 
Abdülsamet

Aslan, Eğitim 
Teknolojileri 
Genel Müdürü 
Nizami Aktürk, 
Strateji Geliştirme 
Başkanı Nurettin 
Konaklı, Talim 
Terbiye Kurulu Üyesi 
Veli Kıhç ve Bakan 
Çelik' in Danışmanı 
Mustafa Özgül var. 
öte yandan, 
Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya, 
Orta Öğretim Genel 
Müdürü Kerem Altun 
ve Müsteşar

Yardımcısı Cumali 
Demirtaş ise henüz 
siyasete girip 
girmeme konusunda 
kararsız olduğu 
kaydedildi.
İstifaya hazırlanan 
bürokratların

büyük bir bölümü 
AK Parti’ den 
aday olmayı 
planlarken 
bazılarının ise 
MHP ve DYP'den 
aday olacağı 
belirtiliyor.
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4 bin kişiye iş fırsatıBursa çiçekjgt|

Bursa, baharın 
gelmesiyle birlikte 
park ve bahçeleri 
süsleyen rengarenk 
çiçeklerin büyülü 
güzelliğine 
büründü.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Park 
Bahçeler Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan başta ana arter

ler olmak üzere 
şehrin muhtelif 
bölgelerine 550 bin 
mevsimlik çiçek ile 
450 bin lale dikildi. 
Yine kentin yeşil 
görünümüne 
kavuşmasını sağla
mak amacıyla farklı 
noktalarına 10 bin 
adet değişik cinste 
ağaç dikildi.

İç pazardaki 
aralmaya rağmen, 
ihracatta rekorlar 
kıran “otomotiv

ve ihracattaki 
artışa paralel 
olarak, kriz 
dönemlerinin

sektörünün kalbi” 
konumundaki 
Bursa'da faaliyet 
gösteren firmalar, 
yeni yatırımlarına 
hız verirken, 
üretimlerini 3 
vardiya sürdürüyor. 
Şirketler yeni 
eleman alımı

aksine vardiya 
sayısı ve istihdamda 
artış öngörüyor.
“Çok markalı 
üretim” stratejisi 
çerçevesinde, 
fason olarak 
ticari araç üreten 
Karsan ise 
mevcut markaların

yapacak. 
Fiat-Tofaş ve 
OYAK Renault son 
yıllarda yeni 
yatırım, üretim

yanı sıra yeni 
markalarla 
yaptığı üretim 
anlaşmalarıyla 
dikkati çekiyor.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TANI
Her Çeşit Emlak Alim, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

İ ACİlSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ

"A 120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE
1 Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
fi Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140

1

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

Balıkpazarı 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 atarı makineleriyle satılık dükkan. 

jKr ___ Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

ŞEKER SİGORTA
MacideÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021

£

i 
i

Tüketici cep 
telefonu ve 
bilgisayardan 
şikayetçi
İstanbul Ticaret 
Odası (ITO), nisan 
ayında Tüketici 
Şikayetleri 
Bürosu'na, en çok 
şikayetin cep tele
fonu ve dizüstü 
bilgisayar ile 
ilgili konulardan 
geldiği bildirdi. 
İTO, Tüketici 
şikayetlerini değer
lendirme çalış
malarına ilişkin 
yaptığı açıklamada, 
Tüketici Şikayetleri 
Bürosu'na geçen 
nisan ayı süresince 
36 şikayet 
geldiğini kaydetti. 
Açıklamada, 
mart ayından devre
den 66 şikayet ile 
birlikte Oda'nın 
nisan ayında takip 
ettiği tüketici 
şikayetlerinin 
toplamının 102'ye 
ulaştığı ifade 
edildi. Ayrıca, söz 
konusu şikayetler
den 52'sinin, 
ay içerisinde 
tüketici lehine 
sonuçlandırıldığı 
açıklandı.

Sönmez; “Enflasyonda 
hedefe hala çok uzağız”
Ekonominin 
belirsizliklerden ve 
istikrarsızlıklardan 
her zaman için 
büyük rahatsızlık 
duyduğunu dile 
getiren Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal 
Sönmez, "Son 1 
haftalık gelişmelerde 
siyaset ne yazık ki 
çok ön plana çıktı ve 
ekonominin ikinci 
plana atılmasına 
neden oldu" dedi. 
TÜİK tarafından 
açıklanan Nisan ayı

enflasyon oranlarını 
değerlendiren 
Sönmez, ülkede 
yaşanan son 
gelişmelerin 
ardından, erken 
seçim kararının 
alınmış olmasının 
belirsizlikleri bir 
ölçüde azaltmış 
olsa da, enflasyonda 
iç ve dış risklerin 
sürdüğünü kaydetti. 
Sönmez, Nisan ayı 
enflasyon verilerinin 
ekonomide hala 
çok dikkatli 
davranılması 
gerektiğini göster
diğini bildirdi.

Türkiye'nin dış borcu artıyor
Geçen yılın sonunda 
66.4 milyar dolar 
düzeyinde bulunan 
merkezi yönetim dış 
borç stoku Mart 
2007'de 68 milyar 
dolara yükseldi.
Merkezi yönetim dış 
borç stokunda uzun 
vadeli borçların 
oranı yüzde 96.7, 
orta vadeli borçların 
oranı da yüzde 
3.3 düzeyinde 
gerçekleşti.
DPT'nin Mali Piyasa 
lar Nisan 2007 Rapo 
ru'na göre, mart 
ayında bir önceki 
aya göre Hazine'nin 
iç borç stoku yüzde 
0.2 oranında artarak, 
263.2 milyar YTL'den 
263.7 milyar YTL'ye 
çıktı. Hazine'nin iç 
borç stoku içinde 
yer alan tahvil stoku 
stoku yüzde 0.8 
milyar YTL artarken, 
bono stoku 0.3 
milyar YTL azaldı. 
Hazine'nin yüklen 
diği reel faiz oranı 
mart ayında artış 
gösterdi. Merkez 
Bankası'nın beklenti 
anketinde yer alan 
12 aylık TÜFE bek
lentisi kullanılarak 
hesaplanan gelecek 
döneme yönelik reel 
faiz oranı mart ayın-

da bir önceki aya 
oranla 1.1 puan 
artarak yüzde 
12.5'e yükseldi. 
Mart ayında piyasa 
YTL bazında 11.5 
milyar YTL itfası 
bulunan Hazine'nin. 
piyasadan net olarak 
10.8 milyar YTL 
borçlanmasıyla, 
borçlanma-itfa 
rasyosu 93.7 olarak 
gerçekleşti.
BONODA DÜŞÜŞ 
YAŞANDI
Mart ayında sabit 
faizli tahvil ve bono
ların Hazine iç borç 
stokundaki oranı, 
şubat ayındaki 
yüzde 44.6'hk 
seviyesinden yüzde 
44.2'ye düştü.
YTL cinsi değişken 
faizli kağıtların 
oranı da yüzde 
41.3'den yüzde 
42.3'e yükseldi. 
Bu dönemde döviz 
cinsi kağıtların 
oranı da yüzde 
14.7'den yüzde 
13.5'e düştü. Aynı 
dönemde bir önceki 
aya göre, iç borç 
stokunun ilk satışta 
alıcılara göre 
dağılımına göre, 
piyasanın ve kamu
nun payları 
değişmedi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gıdada enflasyon tırmanışta

Tüketici fiyatlarında
ki artışı tetiklemesi 
ile Merkez 
Bankası'nın 
sık sık vurgu 
yaptığı gıda ve 
alkolsüz içeceklerde 
nisan ayı itibariyle 
yıllık enflasyon 
yüzde 13.31 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, 
nisan ayı itibariyle 
yıllık bazda ana 
harcama gruplarında 
tüketici fiyatları 
artışında ilk 
sırayı yüzde 
13.31 ile gıda 
ve alkolsüz 
içecekler aldı.
Gıdayı yüzde 12.97 
ile konut, yüzde 
12.40 ile lokanta 
ve oteller izledi. 
Yüzde 10.87 
ile ev eşyası, 
yüzde 10.17 ile 
alkollü içecekler

ve tütün de 
yüksek enflasyonlu 
gruplar oldu.
EN DÜŞÜK 
HABERLEŞME 
Ulaştırmada yıllık 
enflasyon yüzde 
9.63, eğlence ve 
kültürde yüzde 
8.73, çeşitli mal ve 
hizmetlerde 
yüzde 8.63 tüketici 
fiyat artışı yaşandı. 
Sağlıkta yüzde 
7.61, eğitimde 
yüzde 7.79, 
aiyim ve ayakkabıda 
yüzde 6.22 yıllık 
enflasyon görüldü. 
TÜİK'in enflasyon 
sepeti içindeki 
ağırlığını 
değiştirmesi 
nedeniyle tartışılan 
haberleşme ise, 
yüzde 1.13 ile en 
düşük fiyat artışının 
yaşandığı 
grup oldu.

KAYIP
Sakarya Söğütlü Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim. Hükümsüzdür.

NAZİF ACAR

■Mi ıt İDİM
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZOEÖCRETSİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ
Tel: 514 78 77

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda 
çalışacak 

elemanlar aranıyor 
Tel: 514 07 66 

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

SATILIK İŞYERİ
Eski Pazar Caddesi’nde 
(Belediye Karşısında) 
Mavi Net’in bulunduğu 

çekme katlı 65 m2 
İşyeri sahibinden satılıktır 

Tel: 0.532 464 31 86

KİRALIK ARAÇ
GÜNLÜK veya AYLIK 

flfyrç İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
AIİÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 0(1 0.539491 3960

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hendek: 3 Balıkesir Belediyespor: 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ
3. Lig 2. kademe 
eleme maçında 
Sakarya Hendekspor, 
Balıkesir 
Belediyespor 
karşısında 90 
dakikayı 1-1 bitindi. 
Uzatmalarda 2 gol 
bulan Sakarya 
Hendekspor 
rakibini 3-2 yenerek 
yoluna devam etti. 
Maça hızlı başlayan 
Sakarya Hendek, 
11 dakikada 
kazandığı penaltıyı 
Yunus'la gole 
çeviremeyince ilk 
yarı golsüz sona erdi. 
İkinci yarıda 54 
dakikada Sencer'le 

1-0 öne geçen 
Sakarya takımı, 69 
dakikada Balıkesir 
Belediyespor'dan 
Atıf golüne engel ola
mayınca 90 dakika 
1-1 sona erdi. 
Uzatmaların 95'inci 
dakikasında Ümit'le 
2-1 öne geçen 
Sakarya Hendek, 
104 dakikada yine 
Sencer'le bulduğu 
golle 120 dakikayı 
3-1 galip bitirerek 
Pazar günü 
Yenişehir'de 
oynanacak finale 
adını yazdırdı. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mesut Çarık (7) Emre 

Torun (7) 
Oktay Taş (7) 
SAKARYA HENDEK: 
Vedat (5) Metin (6) 
Yunus (5) Erdem (5) 
irfan (5) Tuna (5) Ali 
Yalçın (6) Ufuk (6) 
Dğuz (5) (Ümit 7) 
Hakan (7) Sencer (7) 
(İsmail 1) 
BALIKESİR Belediye : 
Bayram (4) Adem (4) 
(Ali 4) Ilhan (5) Erol 
(5) Berkan (5) İsmail 
(4) (Yiğit 4) Salih (7) 
Ahmet (4) Murat (6) 
Atıf (6) 
GOLLER :
Dk. 54-104 Sencer 
Dk. 95 Ümit 
(Sakarya Hendek) 
Dk. 69 Atıf (Balıkesir 
Belediye)

GEMÜK SİNEMA GÜN1ÜGÜ I
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar

MUTLULUK 14.00 • 16.30 - 20.30
ZİNCİR BOZAN 14.15.- 16.15-20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
KARA KİTAP SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 ■ 18.00 - 20.30

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elkoyun.com
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Şark çıbanına dikkat
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde "Güzellik 
yarası, yıl çıbanı ve 
Halep çıbanı" olarak 
da bilinen ve genel* 
likle yaz aylarında 
ortaya çıkan şark 
çıbanı, en çok 
çocukları etkiliyor. 
Tatarcık (yakarca) 
sineğinin ısırmasıyla 
vücudun açık bölüm
leri yüz, kol ve bacak 
derisinde sivilceye 
benzer, genellikle 
tek, bazen çok sayı
da olabilen, ilerleyen 
dönemlerde iltihap
lanan ve üzerinde 
yaralar gelişebilen 
şark çıbanı, insan 
vücudunda kalıcı 
izler bırakıyor.
Yaz Aylarında 
Hastalık Artıyor 
Özellikle hava sıcak
lığının yoğun olarak 
hissedildiği yaz 
aylarında, geceleri 
dışarıda uyuyan 
insanları ısıran tatar
cıklar, hasta kişiler
den veya hastalık 
taşıyan hayvanlar
dan aldığı mikrobu 
bu şekilde diğer in 
sanlara taşıyarak, 
önemli bir cilt hasta 
lığına neden oluyor. 
Türkiye'de en fazla 
Şanlıurfa'da görülen 
bu hastalık Adana, 
Antalya, Hatay, İçel, 
Kayseri, Kahraman 
maraş, Niğde, 
Batman, Mardin'de

az da olsa görüle 
biliyor. Bu illere 
komşu diğer illerde 
yaşayanlar ve bu 
illere seyahat eden 
kişiler hastalığa 
yakalandıklarında 
mikrobu, bulunduk
ları çevreye 
yayabiliyor.
Hastalığın görüldüğü 
bölgelerde yaşayan 
veya o bölgeyi ziya 
ret etmiş kişilerde iki 
haftadan uzun süren, 
sivilce şeklinde baş 
layıp büyüyen yara 
lar, şark çıbanı ola 
rak değerlendiriliyor. 
Bölgede "Güzellik 
yarası, yıl çıbanı ve 
Halep çıbanı" olarak 
da bilinen ve genel
likle yaz aylarında 
ortaya çıkan şark 
çıbanı en çok çocuk
ları etkiliyor.
Hastalığa yakalanan 
kişiler, özellikle de 
çocuklarda erken 
teşhis ve kesintisiz 
tedavi ciltte kalıcı 
izlerin oluşmasını 
engelliyor.

Yaz aylarında ince 
delikli cibinlik 
kullanımı, haşerelere 
karşı ilaçlama, kapı 
ve pencerelerin 
tel ile kapatılması 
hastalığa neden ola
bilecek tatarcıkların 
yayılımını önemli 
oranda engelliyor. 
Şark Çıbanı, 
"Leishmania tropica" 
mikrobunun 
kemirgenler, 
köpek, çakal gibi 
hayvanlar tarafından 
insanlara aktarıl
masıyla oluşuyor. 
Tatarcık (yakarca) 
gibi sineklerle 
bulaşabilen mikrop, 
ciltte sivilceye 
benzer derin ve 
çukur yaralar 
oluşturuyor. 
Erken teşhis 
edilmesi halinde 
ciltte iz bırakmayan 
hastalığın 
tedavisinde 
geç kalınması 
durumunda ise 
ciltte derin izler 
kalıyor.

Sporcu çocuklara ilaç vermeyin
DYO Karşıyaka 
bayan voleybol 
takımının antrenörü 
Gökhan Sezai, 
spor yapan 
çocukların 
gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla 
ilaç kullanılmasının 
sakıncalarına 
dikkati çekerek, 
aileleri bu 
konuda uyardı. 
Sezai, voleybola 
başlayan 10-11 
yaşındaki 
çocuklara, 
boylarını uzatmak 
için erkeklik 
hormonu 
verildiğine ilişkin 
bilgiler aldığını, 
özellikle kız çocuk
larında bunun 
ileride önemli 
sıkıntılara yol aça
bileceğini söyledi. 
Son dönemde 
yetişen elit sporcu
ların kazandığı 
paraların, aileleri, 
çocuklarını spora 
yönlendirmeye 
teşvik ettiğini 
kaydeden Sezai, 
şöyle devam etti: 
"Arteter yetenekti 
çocukları sermaye 
gibi görmemeli. 
Antrenörler de 
bu küçük çocukları 
kobay olarak 
kullanmaktan 
kaçınmalı. Burada 
art niyetli antrenör
lerin yönlendirme

siyle olabilir ya da 
bilinçsizlikten 
kaynaklanabilir. 
Her şeyin başarıyla 
kıyaslanmasından 
da olabilir.
2 büyük ilaç 
firmasının 
yetkililerinden 
son dönemde 
çocukların 
boyunun uzamasını 
sağlamak için 
erkeklik hormonu 
kullanımının 
arttığını öğrendim. 
Özellikle kız 
çocuklarında 
bu çok sakıncalı. 
Doğurganlık özel
liğine olumsuz 
etkisi söz konusu. 
Çok küçük dozlar 
zararsız diye 
düşünülüyor.
Ancak ilerisi 
hesaplanmalı, bu 
konuda aileleri 

uyarmak istiyorum." 
Altyapı sporcularının 
da üst düzey 
sporcular gibi 
ergojenik yardım 
alabileceğini 
anlatan Sezai, 
"Ergojenik 
yardımı biz de 
kullanıyoruz.
Çünkü sporcu 
sarf ettiği efor 
nedeniyle normal 
beslenmenin 
dışında takviyeye 
ihtiyaç duyar, 
bu normaldir.
Sporcu içeceği 
gibi bunlar da 
doping değildir. 
Altyapıdaki 
sporcu da 
ergojenik yardım 
alacaksa, aile bu 
konuda tıp doktoru
nun ve akademis 
yenin onayını 
almalıdır" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

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
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
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
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. 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

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

NÖBETÇİ ECZANE

5 Mıyıs Mî Cumartesi 
GEMİÇ ECZANESİ 5134» 5! 

(ı Mayıs Mî Pazar 
VEZİROĞLU ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2741

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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Ercüment ESEN
15 Nisan-15 Eylül 
tarihleri arasında 
denizlerimizde 
uygulanan avlanma 
yasağı tezgahlarda 
balık fiyatlarının 
artması beklenirken, 
aksi oldu ve balık 
fiyatları ucuzladı. 
Balık fiyatlarının 
ucuz olmasına karşın

satışlarının 
azlığından yakınan 
Gemlik'ti balıkçılar, 
yasak dönemi 
öncesinde de 
Gemlik Körfezi nde 
balık çeşitlerinin 
yakalanamadığı 
sadece istavrit, 
hamsi ve sardalya 
balığının çıktığını 
hatırlatırlarken, 
yasakların

başlamasıyla 
birlikte tezgahlarında 
satışa sundukları 
balıkları balık 
çiftliklerinde 
yetiştirilen 
balıkların yer 
aldığını belirttiler. 
Karadenizli 
balıkçıların trolle 
avlandıklarını ve 
bu nedenle başta 
cinekop ve diğer 

balık neslinsin 
denizlerimizde 
azaldığını söyleyen 
balıkçılar, bu nedenle 
denizlerimizde 
balık çeşidini 
kalmadığından 
artık balık 
çiftliklerinde 
yetiştirilen balıkların 
tezgahlarda yer 
almaya başladığının 
altını çizdiler.

Bilinçsiz 
avlanma ve 
Körfez kirliği 
sonucunda 
balık çeşittinin 
kalmadığını da 
belirten balıkçı 
esnafı yasaklar 
boyunca Gemlik 
balıksız kalacağını da 
uyardılar.
Dün Gemlik 
Belediyesi Balıkçı

Çarşısında satışa 
sunulan bazı 
balık fiyatları ise 
şöyle:
İstavrit : 4 YTL.
Sardalye: 2 YTL 
İzmarit: 4 YTL.
Çupra ve Levrek :
12 YTL (Kg)
Karadis: 5 YTL
Norveç Palamutu 4 
tane 10 YTL.
Soman : 15 YTL (Kg) |

r

fersin sureft
Inş. Zeytincilik Turizm Son. Tk. ıtd. Şii.

IJMURBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 
GEMLİK'TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.

SnENGHMŞHEVEM
J I.MSEKDM

ûnuı

ımnıım-
ÇREZBM»

İEOÇEM

tEMEEŞİlEfflûlfflNIMİŞİliIIlLOMUıı 
(ÛÛKİŞİLİKTEİASSAIONUİLETANINMIŞENBÛYÜKOTELLEIIDEKİ

ıtHİZHHMUlilE^INMl

miçicmMiziçiN^ıiFiYm 
KREDİ KARTINA 12 AY TAKSİT İMKANI

600 Kişili OOİ^Sîonunuz
HAFTA SONU

IOYTL YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA İÇİ

^.JOYTL 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


SÎZLERE GEIICEÛİ SUNUYORUZ
“Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer”

V^özELee ।
/) yucebılgılı

K İLKÖĞRETİM OKULU W1997

Radar Cad. No: 170 YALOVA 
Tel : (0.226) 811 04 74 (PBX) 
Faks : (0.226) 811 43 71 
www.yucebilgili.com

Yalova’dan dünyaya açılan pencere
İdEAlİNİ düNyAyA açiLmaIc o 1arak belİRlEyEN okulumuz 1997'dEN bu 

yANA YaLoVaMa ÇAQIN QEREkTİRdİqİ İmkANlARlA hEdEFİNE yÜRÜyOR 

Geleceğinizi yeni ufuklara açıyoruz
YaIovaMa YÜCEBİLCİLİ demek 

ANAdoli) VE Fen LİseIerİnİ sB^g' “!!!!“ 
KAZANdlRMAflA BİRİNCİ BAŞARI DEMEK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
7 Mayıs 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Cumhuriyet mitingleri 
dalga dalgayurda yayılıyor
Atatürkçü Düşünce Derneği öncü 
lüğündeki "Cumhuriyete Sahip Çı 
kalım" mitingleri hafta sonunda Ma 
nisa, Çanakkale ve Marmaris'te ya 
pildi. Olaysız geçen mitinglerde her 
yer Türk bayrakları ile donandı.3’de

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Gül Meclis'te dün basın toplantısı düzenledi

Kg)

Abdullah Gül adaylıktan çekildi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sol birleşebilecek mi ?
Doğru Yol Parti ile Anavatan Partisi liderleri ile 

kurmaylarının 22 Temmuz seçimleri öncesi bir
leşme girişimlerinin anlaşmayla sonuçlanması, 
demokra simiz açısından olumlu bir gelişmedir.

DYP ve ANAP son seçimlerde gördüler ki, 
güçlü olan iktidar partileri, seçimlere kendilerinin, 
kazanacakları şekilde yasal değişiklikler yaparak 
giriyorlar.

Yüzde 10 gibi demokratik olmayan bir baraj ile 
iki partide meclise giremedi.

Kamuoyu DYP ve ANAP'ın birleşmesini 
onaylıyor. Merkez sağda birlik adımları atılırken, 
CHP-DSP arasında anlaşmazlığa ise akıl erdi
remiyorum. Devamı sayfa 5'de

11. Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül, Cumhurbaş 
kanlığı adaylığından çekildiği açıkladı. Gül, 9 Mayıs 
günkü Cumhurbaşkanı seçim turunun yapılmasını 
anlamsız gördüğünü belirterek, "Adaylığımın bundan 
sonra devam etmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. 
Ve cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçiyorum. Artık, 
bundan sonra söz milletindir. Kendimizi de millete 
emanet ediyorum. Doğrusu neyse millet buna, günü 
geldiğinde karar verecektir. Önemli olan milletin gön
lünde yer tutabilmektir" dedi. Haberi sayfa 7’de

e stadında tribün terörü esti
ı Gemlik Atatürk stadında oynanan Gemlikspor ile Geçitspor 
unda çıkan olaylarda tribünlerden atılan taş orta hakem 
lalettin Bulut’un başına isabet etti. Beton üzerinde baygınlık 
iren ve yanağından yaralanan hakeme ilk müdahale 
ılırken ambulansla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hasta 
i’ne kaldırıldı. Tribünlerden atılan taşın kim tarafından 
lığı belirlenemezken, maçın Gemlikspor aleyhine hükmen 
jlubiyetle cezalandırılması bekleniyor. Haberi sayfa 1O’da

^UCRPT Z MICIR ÇEŞİTLERİ 
DTO 1 NUMARA - 2 NUMARA - T NUMARA
TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. Z KIRMA KUM Z DUVAR TAŞI 
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı Z DOLGU MALZEMESİ
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA
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http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
GP ilçe Başkanlığının oluşturulan yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı

Genç Parti vitrine çıktıI Gürhan ÇETİNKAYA

Oyunu kullan oyuna gelme....
İstanbul'da 1 Mayıs ...
Trenler, vapurlar, tramvay, otobüsler, 

özel otomobiller durdu ..
Kimse işine gidemedi..
Bunalım ve kaos...
Yüzlerce kişi gözaltına alındı, çok yaralı 

var...
Kimin yüzünden..
İktidara yaranacağım diye çırpınan bir 

vali..
Kaytan bıyıklarıyla kasım kasım kasılan 

bir emniyet müdürü..
Siz önce İstanbul'u sokağa güvenle 

çıkılır hale getirin ...
Yurttaş gece ya da gündüz evinde, 

işinde, sokakta korkmadan çekinmeden 
otursun..

Bilinçli mi yapılıyor bilmiyorum...
Korku., panik iç içe...
Korku vererek yönetmek de bir yöntem 

olsa gerek..
Vali mesut..
Emniyet Müdürünün koltuğu sağlam..
Yurttaş tedirgin..
Varsın olsun...
Kimin umurunda..
Günü kurtarmak, kısa vadeli mutluluk

lar kurmak yaşam biçimi oldu..
Fırsatçılık, köşe dönücülük sistemin 

olmazsa olmazları arasında baş köşede..
Elbetteki bu günlere hemen gelinmedi..
Çarklar 46'da dönmeye başladı...
Farenin avını yediği gibi üfleye üfleye...
Yavaş ve sinsice...
Şimdi ülkeyi yöneten siyasi irade süre

ci hızlandırdı..
Biçim değiştirdi..
Cumhuriyetin temel değerleriyle 

oynadı..
Oysa...
Kucaklaşma... Yakınlaşma..

Kaynaşma... Ne kadar da sıcak yaklaşım
lar..

Türkiye üzerinde emelleri olanların ha 
yallerinin gerçekleşmesine payandalık 
yapmak..

Onların ektiği tohumları sulayıp büyüt
mek..

Ulusal felaketi hazırlamak demek değil 
mi ?

Aşağıdaki öykü yaşamdan bir kesittir 
ve aymazlığı, neme lazımcılığı, öngörüsüz 
lüğü çok iyi anlatır..

Naziler onu almaya geldiklerinde, 
papaz o ünlü sözünü söylemişti:

Önce Yahudileri götürdüler, sesimi 
çıkarmadım,

"Ben Yahudi değildim"
Arkasından aydınları götürdüler, sesimi 

çıkarmadım
"Aydın değildim"
Sonra muhalefeti götürdüler, sesimi 

çıkarmadım
"muhalefet değildim"
Peşinden çingeneleri götürdüler, sesimi 

çıkarmadım,
"Çingene de değildim"
Peş peşe demokratları, sosyalistleri, 

liberalleri götürdüler.... Sesimi çıkar
madım,

"Çünkü hiçbiri değildim"
En sonunda beni götürmeye geldik

lerinde etrafıma bakındım, gördüm ki;
"Ses çıkartacak kimse kalmamıştı..."
Papazın durumuna düşmemek için...

Şimdiden önlem almak şart...
Tarih 22 Temmuz'da olsa...
Sessiz kalmamak için..Ses çıkarmak...
Oyuna gelmemek için..
Mutlaka "oy" kullanmak gerek...

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Seçimlere yeni bir 
yapılanmayla giden 
Genç Parti'de 
Gemlik Teşkilatı 
görücüye çıktı. 
Partinin Gemlik 
kurucu Başkanı 
olan Nizamettin Şanlı 
başkanlığında 
yeniden oluşturulan 
yönetim kurulu 
seçimlere iddialı 
hazırlanıyor. 
Genel Merkez 
tarafından onaylanan 
yönetim kuruluyla 
Gemlik halkını 
kucaklamak 
istediklerini söyleyen 
yeni Başkan 
Nizamettin Şanlı, 
"Yeni bir ruhla yeni 
bir başlangıç yapmak 
istiyoruz ve Gemlik'te 
iddialıyız" dedi. 
2002 seçimlerinde 
Gemlik'te aldıkları 
yüzde16'lık oy 
oranını daha da

Işıkara; ‘Depreme her gün yak aşıyoruz
Prof.Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, Türk Kızılayı 
tarafından organize 
edilen bilgilendirme 
toplantısında bu kez 
Süryani Kadim 
Cemaati'ne seslendi. 
Kadıköy Moda'da bir 
Katolik kilisesinde 
düzenlenen konfe 
ransta konuşan 
Işıkara, depremin her 
geçen gün yaklaştı 
ğım söyledi.
Işıkara, Kızılayın din, 
dil, ırk ayırımı yap
madan herkese her 
türlü yardımda bulun
duğunu belirtti.
Işıkara, muhtemel 
Marmara depremi için 
de, "1999 yılından bu 

। yana her gün bir gün 
daha yaklaşıyoruz. 
Marmara'da potan

yukarılara çekmek 
istediklerini ifade 
eden Şanlı, 
"Partimizin bayrağını 
en yukarılara 
çıkarmak için büyük 
çaba göstereceğiz. 
Genç Partiye 
eskisinden daha 
çok rağbet var. Bu 
sempatiyi olumlu 
yönde en iyi şekilde 
değerlendireceğiz. 
Geçmiş yıllarda 
partiden çıkar 
bekleyenlerin yerine 
şimdi görev almak 
isteyenler çoğunluk
ta, bunun bilincinde 
olarak partimizin 
birer neferi gibi 
çalışacağız" dedi. 
Yönetimin tanıtımın
da bir araya gelen 
Genç Parti ilçe 
teşkilatında Gençlik 
Kolları Başkanhğı’na 
Fatih Doğan'ın 
getirildiğini açıklayan 
Nizamettin Şanlı 
başkanlığındaki 

siyel bir deprem tehli 
keşi var ve er ya da 
geç olacak. İstanbul'
da mevcut yapı sto 
ğunu değiştirmek 
çok zor fakat 
bilgiyle hayat 
kurtarabiliriz.
Can kaybını en aza 
çekebiliriz" dedi. 
Son dönemlerde 
İstanbul'da meydana 
gelen bina çökmeleri 
nin nedenini müteah
hitlik konusunda 
uzman olmayanlara 
bağlayan Işıkara, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: "1998 
Adana Ceyhan depre
minde çöken binayı 
yapan müteahhit 
karpuzcuydu.
Zeytinburnu'nda 
çöken binayı yapanın

yeni yönetim şu 
isimlerden oluşuyor: 
Başkan Nizamettin 
Şanlı, Başkan 
Yardımcısı Doğukan 
Paşahoğlu, 
Başkan Yardımcısı 
Orhan Ararat, 
İlçe sekreteri 
Timurhan Açan, 
Muhasip Ülkü Alan, 
Üyeler; Emirhan Kurt, 
Abdurrahman Çelik, 

da berber olduğu 
ortaya çıktı. 
Karpuzcular, berber
ler bina yaparsa 
maalesef sonucu 
bu olur. Çok sorum
suzca yaşadık. 
Durup dururken 
binaların çökmesin
den dolayı ben 
çok utanıyorum, 
vatandaşlarımız 
için üzülüyorum." 
Büyük hasara yol 
açan Kobe depremi
nin gösterildiği 
sinevizyonda 
İstanbul'un yapılaş
ma olarak büyük 
benzerlik gösterdiğini 
belirten Prof.Dr. 
Ahmet Mete Işıkara, 
"Olabilecek 7.5 
şiddetinde bir 
Marmara depreminde 

Ercüment Yurderi, 
M. Gökhan Tuncel, 
Ayşe Boz, Taner 
Gürle, Turgay 
Soyer, Sanver 

Aksoy, Fahrettin 
Ünal, Muhsin 
Tunç, Ersel Erol, 
Naci Koç, 
Hüseyin Kılınç, 
Hüseyin Gündüz, 
Yüksel Tümer, 
Hüseyin Taraklı.

İstanbul Avrupa 
yakasının 
büyük bölümü 
bu depremi 9-10 
şiddetinde 
hissedecektir." 
Işıkara, müteahhit
lerin denetimi 
konusunda da 
kendi çalıştığı 
firmada uygulamaya 
koyduğu 4 
basamaklı 
denetim programını 
anlatarak bu 
projenin inşaat 
sektöründe uygulan
abileceğini ifade 
etti. Konferansa 
katılanlar 
arasında bulunan 
çocuklar da 
Işıkara'nın 
konuşmalarım 
dikkatle dinledi.



7 Mayıs 2007 Pazartesi
HABER Sayfa 3

Manisa, Çanakkale ve Marmaris mitinglerinde Cumhuriyete sahip çıkıldı

Cumhuriyet mitingleri
dalga dalga yurda yayılıyor
İr Atatürkçü Düşünce Derneği öncü 
lüğündeki "Cumhuriyete Sahip Çıkalım" 
mitingleri hafta sonunda Manisa, Çanak 
kale ve Marmaris'te yapıldı. Olaysız 
geçen mitinglerde her yer Türk bayrak
ları ile donandı. Kadın, erkek, yaşlı genç 
binlerce Atatürkçü Cumhuriyete sahip 
çıkmak için yemin ettiler.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği öncülüğün
deki "Cumhuriyete 
Sahip Çıkalım" 
mitingleri Manisa, 
Çanakkale ve 
Marmaris'te yapıldı. 
Büyük bir çoşkuyla 
yapılan mitinglerde 

l üfıiıye'ıçın bırtiK.. 
ve Vatanın 
bölünmezliği için 
birlik sloganları 
atıldı.
MANİSA MİTİNGİ 
Manisa'da Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
öncülüğünde 
cumartesi günü 
düzenlenen düzenle
nen "Cumhuriyete 
Sahip Çıkalım" 
mitingi, konuş
maların tamamlan
masının ardından 
sona erdi.
Dil Derneği Başkanı 
Sevgi Özen, mitingde 
yaptığı konuşmada, 
ulusalcılık ve milli 
yetçilik arasında 
kavram karmaşası 
yaratılarak toplumun 
bölünmeye çalışıl
dığını öne sürdü. 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün gösterdiği 

I yoldan, akıldan, 
bilimden dışarı çıkıl- 
maması gerektiğini 
belirten Özen, bilim
sel akılla geçmişe 
sahip çıkılması, 
geleceğin de akıl ve 
bilimle kurulması 
gerektiğini ifade etti. 
Mitingde ADD Genel 
Başkanı Şener 
Eruygur'un mesajı da

okundu. Sanatçılar 
Tolga Candar ve 
Yunus Kırılmış'ın 
türkülerden oluşan 
konserlerinin ardın
dan kalabalık, "Dağ 
Başını Duman Almış" 
ve "10. Yıl Marşı"nı 
hep birlikte söyledi. 
Tolga ÇandarTn 
sahneye çağırdığı 
Hüseyin Özlük isimli 
Güneydoğu gazisi 
yaptığı konuşmada, 
gözlerini vatan 
uğruna kaybettiğini 
belirterek, "Yine 
vatan uğruna iki 
kolumu, iki bacağımı 
ve canımı da 
verebilirim" dedi. 
Tertip komitesi 
miting sırasınca sık 
sık, yalnızca Türk 
bayraklarının havaya 
kaldırılmasını, kurum 
ve derneklerin 
bayrak ve flamaları 
mn aşağıda tutul
masını istedi.
Manisa Dağcılık 
ve Yamaç Paraşütü 
takımı da miting sıra 
sında gösteri atlayışı 
gerçekleştirdi. 
Öte yandan 
Manisa'daki mitinge 
katılmak üzere birçok 
il ve ilçeden gelen 
otobüsün, yol çalış
ması nedeniyle bek
letilmesinin öğrenil 
mesi üzerine Manisa 
Valisi Refik Arslan 
öztürk'ün devreye 
girerek, trafik 
polislerine yolları 
açtırdığı, önceliği 
otobüs konvoylarına

Mitinglerde yapılan konuşmalarda 
ulusalcılık ve milliyetçilik arasında 
kavram kargaşası yaratılarak toplumun 
bölünmek istendiği belirtildi. Konuş 
malarda Atatürk’ün gösterdiği yoldan, 
akıldan ve bilimden dışarı çıkılmaması 
geleceğin de akıl ve bilimle kurulması 
gerektiği ifade edildi.

verdirdiği belirtildi. e 
ÇANAKKALE 
MİTİNGİ 
Çanakkale'de Ata
türkçü Düşünce 
Derneği (ADD) 
tarafından organize 
edilen Cumhuriyet 
mitingi sona erdi. 
Yoğun kalabalık 
sebebiyle emniyet 
kuvvetleri güvenlik 
önlemlerinin 
arttırırken; muhtemel 
bir olumsuz duruma 
karşı ambulanslar 
da miting alanında 
hazır bekletildi. 
400*e yakın polisin 
görev yaptığı 
mitinge Trakya 
bölgesinden gelenler, 
otobüslerinin 
Eceabat ilçesinde 
bırakmaları sebebiyle 
arabalı vapurla 
Çanakkale'ye gelebil
di. Çok sayıda kişinin 
katıldığı miting, 
Cumhuriyete sahip 
çıkılması konusunda 
yapılan konuşmaların 
ardından olaysız 
sona erdi.
MARMARİS MİTİNGİ 
Muğla'nın Marmaris 
İlçesinde düzenlenen 
"Cumhuriyete Sahip 
Çıkalım" mitingine 
katılanlar Atatürk

anıtı önünde 
"Atatürk'ün Gençliğe 
Hitabı ve Gençliğin 
Ataya yanıtr'nı 
okudular.
Mitingde Atatürk 
Anıtı önünde topla 
nan vatandaşlara 
hitaben, "miting 
düzenleme kurulu" 
adına bir konuşma 
yapan Avukat Muşta 
fa İlker Gürkan, 
"Yolumuz dikenli 
engeller, hain tuzak
larla dolu. En zorlu 
koşullar altında bir 
mücadele sürecine 
giriyoruz" dedi.
Konuşması zaman 
zaman atılan 
sloganlarla kesilen 
Gürkan, sözlerine, 
"Birlik.. Birlik..
Birlik.., Tam bağımsız 
Türkiye için birlik.. 
Özgür Demokratik 
Türkiye için birlik.. 
Laik Cumhuriyet için 
birlik. Hızla gelişen, 
hakça bölüşen 
Türkiye için birlik., 
ve Vatanın bölünmez 
ligi için birlik..." slo
ganları ile tamamladı. 
Atatürk Anıtı önünde
ki miting "Atatürk'ün 
Gençliğe Hitabı ve 
Gençliğin Ata'ya 
yanıtı" ile sona erdi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YuzıYORUM

DSP.... Evet de....
Solcular, ilericiler, herkes ümitlenmişti, 

ancak olmadı.
CHP-DSP birleşmesinin gerçekleşmeye

ceği anlaşıldı.
Perşembe günü Zeki Sezer ve Deniz 

Baykal’ın açıklamaları rüyayı söndürdü. 
Bundan DSP daha zararlı çıkacak.

Bu da biline..
Herkes, ben dahil, CHP-DSP birleşmesini 

bekliyordu.
CHP veya DSP’ye tek başına oy vermek 

istemeyen, ancak birleştikleri taktirde, 
koşarak bu koalisyona oy verecek olan 
milyonlarca solcular, ilericiler hayal kırık
lığına uğradılar.

Bu iki partinin birleşmesinin imkansız 
olduğu açıkça anlaşıldı.

Zeki Sezer çok hoş ve olgun bir politikacı 
görüntüsü veriyor, ancak ne yazık ki 
gerçekleri tam anlamıyla görmediği görü 
yorum.

İşin ayrıntılarında kaybolmadan, durumu 
şöyle özetleyebilirim:

CHP, tüm sol partilerin, özellikle DSP’nin 
kepenklerini kapatıp, onun şemsiye altına 
gelmesini istiyor.

DSP ise, kepenk kapatmak istemiyor.
Seçimlere, çeşitli formüllerle CHP şem

siyesi altında Parlamentoya girmek, sonra 
ise yine DSP şapkasına geri dönmek isti 
yor.

Ben kimin haklı, kimin haksız olduğunu 
tartışmak istemiyorum.

Ancak, DSP’ye olan tüm saygıma rağ
men, hata ettiğine inanıyorum.

DSP’nin iyi bir pazarlık yapıp, kepenk 
kapatıp

CHP’ye girmekten başka hiçbir şansı 
olduğuna inanmıyorum.

Ancak, politikada ne iyi niyet, ne de 
yetenek yetmiyor.

Günün gerçeklerini görmek gerekiyor.
Ne yazık ki, bugünün gerçeği de, DSP’nin 

elindeki kartları iyi kullanıp, iyi bir pazarlık 
yaparak CHP’ye katılmasını gerektiriyor. 
Başka çare yok.

Siyasal alandan silinip gidersiniz.
Tabela partisi olarak bizlere zarar 

verirsiniz.
Deniz Baykal’ın yönetimini sevmeye

bilirsiniz, ancak hakkını vermek gerekir ki, 
bugün ön planda duruyor ve DSP ve Zeki 
Sezer aynı konumda değil.

Hayat çok nankördür.
Bu gerçeği görmezseniz, kaybeden siz 

olursunuz.
Unutmayalım ki, bugün beğenmediğimiz 

Deniz Baykal, şu veya bu nedenle ön plan
dadır.

O zaman, onun koşullarına uymak zorun
dasınız.

“Hayır, yapmam” diyorsanız kaybedip , 
silineceksiniz., gelecek seçimlerde erime 
riskini de hesaplamanız gerekir.

Deniz Baykal’ın politika yapış şekliyle 
aynı fikirde olmayabilirsiniz, hatta birçok 
fikrine karşı da olabilirsiniz, ancak ne olur
sa olsun, onun mücadele performansına 
da hak vermelisiniz Büyük parti 
Cumhuriyet Halk Partisidir, zaten siz onun 
uzantısı,

Bülent Ecevit’in ismi ile var olan par
tisiniz. Ecevit yok ,sizde yoksunuz..

Zeki Sezer ve DSP ‘liler bunu unut
mayın....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Vatandaşlar, Gemlik’in köylerinde bile bozuk yollar olmadığını belirterek, belediyeyi suçladı

“Açılan yollar neden kapanmıyor?”
Ercüment ESEN
Geçen yıl başlatılan 
doğalgaz kazılarında 
sıkıntı yaşayan 
Gemlik halkı 
şimdi de BUSKİ'nin 
yaptığı çalışmalardan 
"illallah" dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in içme suyu 
yenileme çalışmaları 
için düzenlenen 
törende küreği eline 
alarak "Biz başka 
firmalar gibi olmaya
cağız, açtığımız yol
ları hemen kapatıp 
üzerine asfalt yada 
taş döşemesi 
yapacağız, Gemlik 
halkı hiç etkilen
meyecek" demesinin 
ardından geçen 
zaman içinde verilen 
sözler bir türlü 
yerine getirilemedi. 
Gemlik’in köylerinde 
bile bu kadar bozuk 
yolun olmadığına 
dikkat çeken vatan
daşlar en azından 
evlerinin önlerinde 
yapılan kazıları 
taşlarla kapatılmasını 

isteyerek tepki 
gösteriyorlar.
Kış aylarını çamur ve 
toprak içinde geçiren 
vatandaşlar, yaz 
aylarında yine aynı 
çileyi çekmek duru
munda kalmalarına 
Belediye’nin sebep 
olduğunu ileri 
sürerken, araç sahip
leri ise daha büyük 
tepki gösteriyor. 
Bozuk yollarda 
araçlarının bir çok 

parçasının zarar 
gördüğünü söyleyen 
sürücüler, artık 
söyleyecek söz 
bulamadıklarını 
yineleyerek bunlara 
göz yuman 
Belediyeyi tek suçlu 
olarak gösteriyorlar. 
Doğalgaz kazılarında 
iş makinelerinin 
önüne geçerek 
çalışmaların 
engellendiğini öne 
süren vatandaşlar

"BUSKl'in çalış
malarına Gemlik 
Belediyesi neden 
önlem aldırmıyor, 
neden istedikleri 
gibi sokakları kazıp 
onarmıyorlar, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanının verdiği 
sözün anlamı nerede 
kaldı” diyerek 
Gemlik'i sevmenin 
sadece yazılarla 
olamayacağını 
söylediler.

HER TÜRLÜ 
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ
Fiili Boya 
jotun - Deniz Boyaları 
İzolasyon 

Hırdavat 
Nalbur 
Sıhhi Tesisat 
Aksesuar

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / SUSSA 
lel: [0.224) 513 32 32-Fax: [0.224] 513 35 75
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürkçü Düşünce Derneği 
İlköğretim Okulları arasında bilgi yarışması düzenledi

Aykenfli öğrenciler Bilgi 
Yarışmasında birinci oldu

Ercüment ESEN
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
ile ilçemizdeki 
İlköğretim Okulları 
arasında düzenlediği 
bilgi yarışmaları 
devam ediyor. 
Önceki gün, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu’nda yapılan 
bilgi yarışmasında 
Özel Ayket İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
birinci olurken, 
yarışmaya Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu, Özel Ayket 
İlköâretim Okulu. 
Küçük Kumla Alı 
Kütahya İlköğretim 
Okulu ile T.S.O 
Gazi İlköğretim 
Okulunu temsilen 
3 kişiden oluşan 
öğrenci gurubu 
yarışmacı 
olarak katıldılar.
T.S.O Gazi İlköğretim 
Okulu toplantı salo
nunda yapılan yarış
manın, jüri heyetini 
ADD Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu 
üyesi Cengiz Ersoy, 
Gazi İlköğretim 
Okulu Matematik 
Öğretmeni Muzaffer 
Koç, Gazi İlköğretim 
Okulu Türkçe öğret
meni Nurhan Yontan 
ile Gazi İlköğretim 
Okulu Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Yusuf 
Topal yaparken, 
yarışmacılar, 
6 kategoride toplam 
15 soru soruldu.

Melih Subaşı, Muharrem Aris ile Fatih Tünç'un temsil ettiği Gemlik Özel Aykerit 
İlköğretim Okulu öğrencileri jüriden aldıkları İ20upuanla birinç{ öld|iİâL

Heyecanlı ve 
çekişmeli geçen 
yarışmada öğrenciler 
birinci olabilmek için 
tüm bilgilerini zor
larken, Yarışmaya 
katılan tüm öğrencil
er ile okulların 
müdürlerine ADD 
Gemlik Derneğince 
Nutuk

İle Türk Bayrağı 
armağan edildi. 
Bilgi yarışmaları 
sonunda birinci olan 
okullar finalde 
birbirleriyle 
yarışarak Gemlik’in 
birincisinin 
belirleneceği 
söyleyen ADD 
ilçe Yönetim

Kurulu üyesi 
Cengiz Ersoy 
ilçemizdeki 
ilköğretim 
okulları arasında 
düzenlenen yarış
maların büyük 
ilgi görmesinden 
dolayı da çok 
mutlu olduğunu 
belirtti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

? I Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı:

Sol birleşebilecek mi?
57. hükümetin en büyük ortağı olan DSP, 

2002 genel seçimlerinde yüzde 5 oy alarak 
barajı geçemedi.

57. hükümet döneminde ise CHP meclis 
dışındaydı.

Gerek genel seçimlerde gerekse yerel 
seçimlerde sol ittifakın kurulamaması 
nedeniyle hem miletvekilliğini hem de bir çok 
ilde, yerel belediye başkanlığını AKP’ye kap
tırdılar..

12 Eylül darbesi Türkiye’de demokrasiye 
büyük darbe vurdu.

Merkez sağ ve soldaki siyasal partiler ikiye 
üçe bölündüler.

Birbirlerinden hiçbir farkları olmayan bu 
partilerin tepesinde bulunanlar, sırf ‘az olsun 
benim olsun’ mantığıyla siyasette lider 
olmayı yeğlerlerken, kısa hesapların peşine 
düştüler.

Rahmetli Özal’ın ANAP’ı da, rahmetli 
Ecevit’in DSP’si de aynı akıbete uğradılar.

Halk onları meclise bile sokmadı.
CHP’nin yüzde 19.8 oyuna karşın DSP’nin 

yüzde 5 oyu var.
DSP’de Ecevit faktörü ortadan kalktığına 

göre, DSP ana parti CHP çatısı altında bir
leşmeli.

Atatürk’ün kurduğu partinin adı altında 
toplanmalı.

Bu olmuyorsa, kapılar kapatılmamalı, 
seçim ittifakı kurularak 22 Temmuz’da 
sandığa gidilmeli.

Bu yapılmaz da, beklenen sonuç alına
mazsa, bu işten en çok Sayın Baykal zarar 
görür.

Sol, tabanda bu liderleri asla af etmez.

ENÖZELveGÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN.,, 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

i GÖNDİ DfflffllVf 8RSIUR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

34 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ISO Gazi İlköğretim Okulu Aile Birligi’nden velilere tanışma çayı

Ercüment ESEN
2006 -2007 eğitim ve 
öğretim döneminin 
sonuna yaklaştığımız 
şu günlerde okulların 
düzenledikleri etkin
likler çerçevesinde 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu Aile Birliği 
yönetimince önceki 
gün Bütünler Düğün 
Salonu’nda düzenle
nen çayda veliler 
bir araya geldiler. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
Aile Birliği Başkanı

Birdane Sarıkaya 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
velileri arasında 
düzenledikleri çayın 
amacının stres atmak 
olduğunu ve çayda 
elde edilecek gelir ile 
de okulun ihtiyaçları 
nın da karşılanacağı 
nı söylerken, 
yıl içindeki yorgun
luklarını da atacak
larını kaydetti.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
velilerinden oluşan 
davetli bayan gurubu 
çayda gönüllerince 

eğlenme fırsatı bulur 
larken hep birlikte 
bolbol göbek attılar. 
Çayın en sürpriz ismi 
ise geçtiğimiz ay 
FOX TV tarafından 
düzenlenen "Bir dilek 
tut" yarışmasına 
ilçemizden katılan 
Mehmet Çevik oldu. 
Alkış yağmuru 
altında sahneye 
çıkan Mehmet Çevik 
bayan hayranlarını 
coştururken, 
davetliler Memet 
Çevik ile bol bol 
hatıra pozu 
çektirirlerken, 
başarılarının 
devamı dilediler.

Bahar Bayramı coşkuyla kutlandı
Ercüment ESEN
Hıdrellez Bayramı, 
Türk aleminde kut
lanan mevsimlik 
bayramlardan biridir. 
Ruz-ı Hızır (Hızır 
günü) olarak adlandın 
lan hıdrellez günü, 
Hızır ve llyas'ın 
yeryüzünde buluştuk
ları gün olduğu savıy
la kutlanmaktadır. 
Bunun içinde ilçe 
mizde dün geleneksel 
etkinliklerle halk 
arasında bir kez 
daha kutlandı.
Ulusal geleneklerimiz 
içinde önemli yeri 
olan Hıdrellez 
Bayramı dün gece 
ilçemizdeki çeşitli 
sokak ve caddelerde 
vatandaşlar yaktıkları 
ateşin yarattığı alev 
topundan atlarlarken, 
dileklerdebulundular. 
Pazar sabahı ise 
sıcak ve açık havada 
pek çok kişi piknik 
yaparak baharı 
karşıladı.

Baharı müjdesi olarak 
bilinen ve her yıl 
Mayıs ayının ilk 
Pazar günü kutlanan 
geleneksel Hıdrellez 
Bayramında vatan
daşlar sokak ve 
caddelerde yaktıkları 
ateşlerin üzerinde 
atalarken çeşitli 
dileklerde bulundular.

Çoluk çocuk yaşlısı 
gencin katıldığı 
kutlamalarda yakılan 
ateşten vatandaşlar 
sıra ile atlarlarken, 
alevlerin zaman 
zaman çevreye 
tehlike saçmaması 
için Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekipleri de gerekli 

tedbirleri alarak 
vatandaşları kontrol
süz ateş yakmamaları 
konusunda uyardılar. 
Dün gece yapılan 
kutlamalar olaysız ve 
sakin geçerken, 
vatandaşlar da 
sokaklarda gönlünce 
bir akşam geçirmenin 
mutluluğunu yaşadı.
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Abdullah Gül adaylıktan çekildi
AK Parti'nin 
Cumhurbaşkanı 
Adayı Abdullah 
Gül Meclis'te 
dün düzenlediği 
basın toplantısında, 
Cumhurbaşkanlığı 
adaylığından 
çekildiğini açıkladı. 
Gül, 9 Mayıs 
Çarşamba günkü 
cumhurbaşkanı 
seçim turunun 
yapılmasını anlamsız 
gördüğünü söyledi. 
TBMM'nin itibarını, 
siyasetin onurunu 
düşündüğü için 
nafile turların 
gereksiz olduğuna 
inandığını belirten 
Gül, bunların acı 
tecrübelerini daha 
önceki yıllarda 
gördüklerini, 
Türk siyasetinin 
şahit olduğunu 
vurguladı.
Gül, şöyle konuştu: 
"Bu nafile turlar, 
TBMM'nin itibarını 
zedeledi, siyasetin 
onurunu zedele 
miştir. Siyasetçileri, 
halk nezdinde 
küçük düşürmüştür. 
Siyaset anlayışımız, 
benim siyaset 
tarzım, arkadaşları 
mın siyaset tarzı; 
bu eski siyaset 
tarzından çok 
uzaktır. O bakımdan, 
bugün, adaylığımın 
bundan sonra 
devam etmesinin 
doğru olmadığı 
kanaatindeyim.

Nüfus Kayıt Sürecindeki askı süreci başladı

ıtrol' 
nalar* 
dılar- n J 
HZ

lünc® 
menin 
şad»-

Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi askı 
sürecinin 3 Mayıs 
2007 tarihinden 
itibaren başladığı 
bildirildi.
Muhtarlıklara asılan 
listelerden vatan
daşların kendi bilgi
lerini kontrol etmeleri 
ve güncelleme gerek
tiren konularda ise 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) büro
larına başvurmaları 
isteniyor. Bu arada 
askı sürecinin başla
ması nedeniyle 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından Sinop'taki 
mahalle ve köy 
muhtarlarına yönelik 
bilgilendirme toplan
tısı yapıldı. Valilik 
salonunda gerçek
leşen toplantıya Vali 
Yardımcısı Bilal 
ölmez, Türkiye İsta
tistik Kurumu (TÜİK)

Ve cumhurbaşkanı 
adaylığından 
vazgeçiyorum. 
Artık, bundan sonra 
söz milletindir. 
Kendimizi de millete 
emanet ediyorum. 
Doğrusu neyse 
millet buna, günü 
geldiğinde karar 
verecektir." 
Tüm kesimlerden 
çok büyük destek 
aldığını söyleyen 
Abdullah Gül 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"CHP, Turgut Özal'ın 
cumhurbaşkanlığı 
adaylığı sürecinde 
olduğu gibi meclis 
Genel Kurulu'ndaki 
oylamayı boykot etti. 
Anayasa Mahkeme

Kastamonu Bölge 
Müdürü İsmail 
Gökalp, İl Mahalli 
İdareler Müdürü 
Rahmi Öztürk, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Bülent 
Oktay ile mahalle ve 
köy muhtarları 
katıldı. Askı süreci 
hakkında bilgi veren 
TÜİK Kastamonu 
Bölge Müdürü İsmail 
Gökalp, vatan
daşların muhtarlık
lara asılan listeleri 
kontrol etmelerini 
istedi. Gökalp, "Şu 
anda Türkiye gene 
linde olduğu gibi 
Sinop ilimizde de 3 
Mayıs 2007 tarihin
den itibaren muhtar
lık askı süreci 
başladı. 2 ay süreyle 
listeler askıda kala
cak. Bütün mahalle 
ve köy muhtarlarımız 
bu toplantıya katilı 
yor. Biz yapmış 

si'nin kararı sonrası 
seçim kilitlendi. 
Bana bu süreçte 
destek veren 
herkese teşekkür 
ediyorum. 
Demokrasinin 
işletilmesi adına 
destek verenlere 
teşekkür ediyorum. 
Cumhurbaşkanı 
seçilemedim diye 
her hangi bir 
kompleks 
taşımıyorum. 
Önemli olan 
milletin gönlünde 
yer tutabilmektir." 
Abdullah Gül, 
adaylıktan 
çekildiğini ancak 
seçimle ilgili 
sürecin devam 
ettiğini söyledi.

olduğumuz çalış
madaki kayıt işlem
lerinin çıktılarını aldık 
ve kendilerine teslim 
ettik. Onlarda bu lis
teleri mahallelerinde 
60 gün süre 
içerisinde askıya 
çıkartacaklar. Listeler 
üzerinde herhangi 
bir değişim ve gün
celleme varsa, 
Sinop'taki kayıt 
büromuza gelecekler. 
Gerekli güncelleme 
ler arkadaşlarımız 
tarafından yapılarak 
veri tabanına 
aktarılacak. Dolayısı 
ile 30 Haziran 2007 
tarihinden sonra 
Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi 
çalışmalarını tamam
lamış olacağız . 
Daha sonra da İçiş
leri Bakanlığı'na 
yapmış olduğumuz 
çalışmayı teslim ede
ceğiz" diye konuştu.

1. tur için yapılan birinci yoklamaya 356, ikinci yoklamaya ise, 358 milletvekili katıldı.

367 sayısına ulaşılamadı
Anayasa Mahkemesi 
kararının ardından 
dün yenilenen 
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin 1. tur oyla
masında AKP, 367 
sayısına ulaşamadı. 
1. tur için yapılan 
birinci yoklamaya 
356, 10 dakika aradan 
sonra gerçekleşen 
ikinci yoklamaya ise, 
358 milletvekili 
katıldı.
TBMM Genel Kurulu, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin birinci 
turunu gerçek
leştirmek üzere saat 
11.00'de toplandı. 
Kabine üyeleri tam 
kadro oturumda yer 
alırken, AKP Ankara 
Milletvekili Reha 
Denemeç ve AKP 
Gümüşhane Millet 
vekili Sabri Varan 
dışındaki AKP mil
letvekilleri Genel 
Kurul salonunda 
bulundu. Daha sonra 
Denemeç ve Varan'ın 
geç kaldığı anlaşıldı. 
CHP'LİLER KULİSTE, 
BAYKAL EVİNDE 
CHP Grup Başkan 
vekilleri Kemal 
Anadol ve Haluk Koç, 
CHP Genel Sekreteri 
Önder Sav, cumhur
başkanlığı seçimini 
Anayasa Mahkeme 
si'ne götüren hukuk 
komisyonu mil
letvekilleri ve diğer 
milletvekilleri oturu
mu muhalefet kulisin
den televizyondan 
izledi.
CHP Genel Başkan 
Deniz Baykal ise, 
evinde kalmayı tercih 
etti. Baykal ve kur
mayları arasında 
yoğun telefon trafiği 
yaşandı.
KAFANIZDAKİLERİ 
AĞZINIZA 
GETİRMEYİN 
TBMM Başkanı Bü 
lent Arınç, “Toplantı 
yeter sayısı vardır, 
gündeme geçiyoruz” 
diyerek oturumu açtı. 
Bunun üzerine 
kuliste bekleyen Koç, 
hemen salona gire 
rek, Anayasa Mahke 
mesi kararını anımsa
tarak, "Sayım yap
madan oturumun 
açılamayacağını, 367 
sayısının gerekli 
olduğunu” söyledi. 
Arınç, CHP'li Koç'a

Gemlik Karfez ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

"367 vardır, gündeme 
başlıyorum, açıyorum 
demedim. Yanlış anlı 
yorsunuz herhalde. 
Kafanızdaki düşün 
çeleri lütfen ağzınıza 
getirmeyin. İki saniye 
dinleyin. Toplantı 
yeter sayısı vardır, 
gündeme geçiyoruz 
dedim" diye tepki 
gösterdi. Koç, 
salondan dışarıya 
çıkarken AKP'liler 
tepki gösterdi.
ARINÇ KARARI 
OKUDU, 
YOKLAMAYI YAPTI 
Arınç, Anayasa 
Mahkemesi kararını 
okuduktan sonra, bu 
karar gereği elektro 
nik yoklama yapıla
cağını belirtti. 5 daki
ka süren elektronik 
yoklamanın ardından 
Arınç, 367 sayısına 
ulaşılamadığını, 
tüzük gereği bir yok
lama daha yapıla
cağını söyleyerek 
oturuma 10 dakika 
ara verdi.
SALONDAN ÇIKMADI 
10 dakikalık arada 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
kabine üyeleri salon
dan dışarı çıkmadı. 
Başbakan Erdoğan 
ve AKP'nin Cumhur 
başkanı adayı Dışiş 
leri Bakanı Abdullah 
Gül'ün ağızlarını elle 
riyle kapatarak sık 
sık sohbet etmeleri, 
gülmeleri dikkat 
çekti. Bazı vekillerin 
Başbakan ve Gül'ün 
fotoğrafını çektiği 
görüldü.
367 BULUNAMADI 
10 dakikalık aranın 
ardından, elektronik 
yoklama işlemi 
yeniden gerçekleşti. 
Arınç, ilk yoklamada 
356, ikinci yoklamada 
358 kişi bulunduğunu 
ve Anayasa Mahke
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mesi'nin öngördüğü 
toplantı yeter sayısı
na ulaşılamadığı için, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimine 9 Mayıs'ta 
devam edeceğini 
söyledi.
GCHP'LİLER: AMAN 
İÇERİ GİRMEYİN 
Oylamadan önce, 
CHP kulisi hareket 
liydi. Milletvekilleri 
birbirlerine içeri 
kimin girdiğini 
sorarken, Genel 
Sekreter Önder 
Sav, milletvekillerini 
Genel Kurul salonu 
na girmemeleri 
konusunda 
bizzat uyardı. 
GÜNDEM: SOLDA 
BİRLEŞME 
CHP kulisinde, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinden sonra 
ikinci gündem 
CHP-DSP birleşmesi 
oldu. Milletvekilleri 
birbirlerine “DSP 
listesinden mi CHP 
listesinden mi 
aday olacaksın” 
diye espri yaptı. 
Öte yandan CHP'li 
milletvekilleri, tartış
malı Anayasa 
Komisyonu'nda 
Başkan Burhan 
Kuzu'nun boynunu 
“arkadan elleriyle 
sıkması” ile gündeme 
oturan CHP Ankara 
Milletvekili Oya 
Araslı'yı espri 
yaparak, tebrik etti. 
AKP KULİSİNDE 
MORALLER BOZUK 
Oylama öncesinde 
AKP'lilerin 
morallerinin 
bozuk olduğu 
gözlendi.
AKP kulisinde de, 
CHP'de olduğu 
gibi Anayasa 
Komisyonu'nda 
önceki gece 
yaşanan tartışmalar 
konuşuldu.
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Bursa Epm için koşlu, köy okulları yepyeni oldu
Bursa’da, geçen 
Eylül ayında düzenle
nen "Bursa Eğitime 
Koşuyor" isimli pro
jeyle toplanan 200 
bin euroluk fonla 
yenilenen 4 köy 
okulu hizmete açıldı. 
Koşudan elde edilen 
fonla baştan sona 
yenilenen Gökçeköy, 
Pınar, Yenice ve 
Ipekyayla köyleri 
ilköğretim okullarının 
açılışları yapıldı. 
Açılışlar nedeniyle, 
Gökçeköy İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
bir tören düzenlendi. 
Törene katılan Bosch 
San. ve Tic. A.Ş. 
Genel Müdürü 
Gürcan Karakaş ve 
Toplum Gönüllüleri 
Vakfı (TOG) Genel 
Müdürü Yusuf 
Güvenç, okulu 
gezerek, yapılan 
çalışmaları yerinde 
inceledi. Karakaş ve 
Güvenç, öğrenciler 
ve projeyi uygulayan 
toplum gönüllüsü

gençlerle sohbet etti. 
Açılışta konuşan 
Gürcan Karakaş, 
Bosch Grubu'nun 
Bursa'daki faaliyet
lerinin sadece imal 
ettiği ürünler ve 
sağladığı ekonomik 
katma değer ile sınırlı 
olmadığını, Bosch'un 
"Yaşam için teknolo
ji" sloganından da 
hareketle, sosyal 
anlamda da Bursa 
ve çevresine fayda 
sağlamayı ilke 
edindiğini söyledi. 
Bursa Eğitim 
Koşusu'nun Bosch 
için çok değerli bir 
proje olduğuna 
dikkat çeken Kara 
kaş, genç beyinlerin, 
sosyal ve fiziki 
açıdan şartları 
uygun okullarda 
öğrenim görmelerinin 
gelişimleri açısından 
önemine değindi. 
Geçtiğimiz yıl ilki 
gerçekleştirilen 
projeye katılımın, 
dolayısıyla da

toplanan kaynaklarla 
yenilenen okulların 
sayısının her sene 
artacağını sözlerine 
ekleyen Gürcan 
Karakaş, "Geçtiğimiz 
yıl bu projeye katkı 
sağlayan tüm kurum, 
yerel yönetim yetk
ilileri ve kişilere çok 
teşekkür ediyoruz. 
Bursa Eğitime 
Koşuyor, Bursa'nın 
projesidir ve uzun yıl
lar hepimizin desteği 
ile devam edecektir. 
Böylelikle Bursa’da 
eğitime katkı bilinci 
de artacaktır. Ümit 
ediyorum ki, yenile
nen bu güzel okullar
da öğrenim gören 
öğrencilerimiz gele
cekte ülkesine faydalı 
bireyler olacaktır" 
dedi.
TOG Genel Müdürü 
Yusuf Güvenç ise 
konuşmasında, "TOG 
olarak gençlerde sos 
yal sorumluluk konu 
sunda farkındalık 
oluşturarak,

gençleri sosyal 
hizmet 
projeleri üretimine 
yönlendirmeyi 
hedefliyoruz. 
Bir sivil toplum 
kuruluşu olarak 
en önemli 

faklılığımız, gençler 
öncülüğünde 
sürdürülebilir 
toplumsal sorumlu
luk projelerini hayata 
geçiriyor olmamız. 
Bursa Eğitime 
Koşuyor projesi 
de bunun önemli 
kanıtlarından biri. 
Bursa’da ihtiyaç 
sahibi okulların 
yenilenmesi gaye 
siyle gerçekleştirilen 
bu projede, 
TOG olarak; 
gönüllülerimizle 
birlikte yer almaktan 
dolayı mutluluk 
duyuyoruz. Projenin 
ileriki yıllarda, 
artan destekle 
sürdürülmesini 
temenni ediyoruz" 
diye konuştu.

Karayollarından
İzmit Körfez

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

'Gemlik Körfez' 
internette

1

1

s

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

ACLSATlUKveKjRAUKLARIMZİÇİNBİZİARAYINE

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

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

I

ww.gemlikkorfwgazetesi.com

Yapımı uzun süredir 
gündemde olan ve 
ulaştırma sektörü 
kapsamındaki en 
önemli projeler 
arasında yer alan 
İzmit Körfez Geçişi 
yapımında geri 
sayım başladı. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü, 
ilk olarak İzmit 
körfezine inşa 
edilmesi planlanan 
asma köprü 
projesi ile ilgili 
hazırladığı raporu, 
DPT onayına 
sunarak ihale 
sürecini de 
önümüzdeki gün
lerde başlatacak. 
Gebze-Orhangazi- 
Bursa-Balıkesir- 
Izmir (otoyolu 
dahil) toplam 
377,4 kilometrelik 
otoyol ve 43,4 
kilometrelik bağlantı 
yolu ile birlikte 
toplam 410,8 
kilometrelik 
güzergahı içine 
alan köprü ve yol 
yapım projesinin, 
bu yıl içinde ihale

edileceği öğrenildi. 
Yapımı, "Yap-lşlet- 
devret" modeline 
göre inşa edilecek 
olan proje kap
samında inşa 
edilecek olan asma 
köprünün orta 
açıklığı yaklaşık 
bin 700 metre ve 
toplam uzunluğu 
ise 3 bin metre 
olacak. İzmir’e 
kadar uzanacak 
otoyolla proje, 
377 kilometre 
otoyol ve 43 
kilometre bağlantı 
olmak üzere toplam 
420 kilometrelik 
bir güzergahtan 
oluşacak.
Projenin ihale 
şartnamesi, teklif 
verme dokümanları 
ve taslak 
sözleşmesi ile 
Orhangazi-Bursa- 
Balıkesir-Manisa- 
izmir kesimlerinin 
fizibilite etüt 
raporları ve 
uygulama pro
jelerinin de 
hazırlandığı 
öğrenildi.

Güney Marmara’nın ilk Kemoterapi
Merkezi Bursa’da açıldı

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

Macİde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Güney Marmara'nın 
ilk kemoterapi 
merkezi Bursa’da 
açıldı.
Nilüfer İlçesi Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı'nda faaliyete 
geçen ’Onkoklinik- 
Kemoterapi 
Uygulama Noktası' 
isimli merkezin 
açılışına, tedavisi 
tamamlanan çok 
sayıda kanser has
tası da katıldı.
Onkoklinik- 
Kemoterapi 
Uygulama Noktası 
sahibi, İç Hastalıkları 
ve Tıbbi Onkoloji 
Uzmanı Doç. Dr. 
Mutlu Demiray, 
merkezin 
kemoterapi 
uygulama ruhsatıyla 
Güney Marmara'da

açılan ilk muayene 
olma özelliğini 
taşıdığını belirterek, 
"Kemoterapi 
ruhsatı alabilmenin 
birkaç kriteri var. 
Bunların bir tanesi, 
medikal ontolog 
olmanız gerekiyor. 
Bursa’da medikal 
ontolog sayısı bir 
elin parmaklarını 
geçmiyor. 
Üniversitede 4, 
dışarıda da 3 
kişi var; toplam 
7 kişiyiz. Dışarıda 
kemoterapi 
yapan, benim 
dışımda 2 kişi daha 
var. ilk ruhsatı biz 
aldık" dedi.
Dünya geneli 
kemoterapi alanında 
son tedavi yöntem
lerini uygulayabile-

cek kapasitede 
olduklarını belirten 
Demiray, "Şunun 
garantisini veriyoruz. 
Dünyada en son 
tedavi yöntemleri 
neyse, biz onları 
burada uygulayabile
cek güçteyiz.
Burada 
kemoterapiye 
ayırdığımız mekan 
çok geniş. 120 
metrekarelik alanı 
sadece kemoterapi 
için ayırdık. Tek 
kişilik hasta 
ünitelerimiz var. 
Böylelikle 
hastanın daha 
rahat kemoterapi 
olabilmesine imkan 
tanıdık. Burada 
sadece onkolojik 
tedavi yapıyoruz" 
diye konuştu.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
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Paradaki‘Yeni" i
Bakanlar Kurulu, 
paradaki 
"Yeni" ibaresinin 
1 Ocak 2009 
tarihinden itibaren 
kaldırılmasını ve 
yeniden "Türk 
Lirası"na dönülmesi
ni kararlaştırdı
Resmi Gazete'de 

yayımlanan 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Türkiye 
Cumhuriyeti 
Devletinin para 
birimi olan Yeni 
Türk Lirası ve 
Yeni Kuruşta 
yer alan "Yeni" 
ibareleri kalkacak. 
Karar uyarınca, 
tedavüle sürülecek 
Türk Lirası ve 
tedavülden 
çekilecek Yeni 
Türk Lirası banknot 
ve madeni paralar 
hakkında, 
Merkez Bankası 
Kanunu ile Madeni 
Ufaklık ve Hatıra

Para Bastırılması 
Hakkındaki 
Kanun hükümleri 
uygulanacak. 
Söz konusu 
kararın uygulan
masına ilişkin 
çalışmalarda ve 
uygulamada 
karşılaşılan 
tereddütleri 
gidermeye ve 
gerekli 
düzenlemeleri 
yapmaya Hazine 
Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan 
yetkili olacak.
Maliye Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Merkez 
Bankası, Sermaye 
Piyasası Kurulu 
ve Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
da görev alanlarına 
giren konularda 
düzenleme yapmaya 
haiz bulunacak.

ELEMANLAR ABANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Lise Mezunu
Bilgisayar Kullanabilen 

BAY ve BAYAN ELEMANLAR ile
Sürücü Belgesi olan 

Askerlikle bir ilişkisi olmayan 
BAY ELEMANLAR ARANIYOR

Başvurular, I adet vesikalık fotoğraf ile şahsen yapılacaktır
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ AS. 

GEMLİK SUBESİ
Tel: 5132071

MMIH
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.
BERKAY ET

Tel-.5131148 Cep Tel :0.532 779 91 94

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda 

çalışacak 

elemanlar aranıyor 

Tel : 514 07 66 
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

ELEMANLARARANIYOR
CNC, Ûniversal 

torna ve freze 
tezgahlarında çalışacak 

Askerliğini yapmış 

ELEMANLARARANIYOR
IŞIK MAKİNA 

MAKİNA YEDEK PARÇA İMALATI 
Küçük Sanayi Sit. E/Blok No:11 - GEMLİK 

TEL: 0.224 S24 74 86

KİRALIK ARAÇ

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

0.542 422 53 00 0.539 491 89 60

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İlçe stadında tribün terörü esti

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dün Gemlik Atatürk 
stadında oynanan 
maçta çıkan olaylarda 
başına taş isabet 
eden orta hakem 
Cemalettin Bulut 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılırken güvenlik 
güçleri çıkacak 
olayları engelledi. 
Grubunda 22 puanla 
şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Gemlikspor 

sahasında konuk 
ettiği 24 puanlı 
lider Geçitspor'u 
yenmenin hesaplarını 
yaparken futbolcu
ların aşırı stresli 
olmaları dikkat 
çekti.
Maçın henüz 
beşinci dakikasında 
Gemlikspor kalesinde 
yaşanan karambolde 
topu ağlara 
gönderen Bahadır 
Geçitspor'u 1-0 
öne geçirdi.
Yediği golden sonra 

ataklarını sıklaştıran 
Gemlikspor beklediği 
golü bir türlü 
bulamayınca 
tribünlerinde kışkırt
masıyla olaylar 
gelişmeye başladı. 
İlk yarının bitmesi 
beklenirken ikinci 
sarı karttan kırmızı 
gören Ahmet takımı 
on kişi bıraktı. 
İkinci yarıya eksik 
olmasına rağmen 
iyi başlayan kırmızı 
beyazhlar 68 
dakikada penaltı 
kazandı. Aykut'un 
şutunu kaleci önle 
yince Gemlikspor 
beraberlikten oldu. 
Maçın ilerleyen 
dakikalarında 
tribünlerden atılan 
taş ve çakmaklar 
nedeniyle olaylar 
geliyorum derken 
78 dakikada ikinci 
sarıdan kırmızı 
kartla oyun dışı 
kalan Nazım'ın yan 
hakem Demircan 
Şerbetçi'ye 
saldırması üzerine 
orta hakem Cemalet 
tin Bulut yardım
cılarını sahanın 
ortasına çekti. 
Gemliksporlu 
futbolcuların tüm 
itirazlarına rağmen 
oyunu tatil ettiğini 
söyleyen orta hakem 
Cemalettin Bulut 
soyunma odalarına 
koşarak giderken 
tribünlerden atılan 
taşla yere yıkıldı. 
Beton üzerinde 
baygınlık geçiren ve 
yanağından sürekli 

kan akan hakeme ilk 
müdahale yapılırken 
ambulansla Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 78 dakikada 
duran oyun sonrasın
da büyük gerginlik 
yaşanırken, Gemlik 
stadında hakemlere 
yönelik yaşanan ilk 
fiili müdahale ise 
şok yarattı. 
Tribünlerden atılan 
taşın kim tarafından 
atıldığı belirlene- 
mezken maçın 
Gemlikspor aleyhine 
hükmen mağlubiyetle 
cezalandırılması 
bekleniyor.
Hiçbir yöneticisinin 
desteklemediği ve 
hocayla futbolcuların 
birbirine girdiği

Gemlikspor ne yazık 
ki bu sezonu da 
hüsranla kapattı. 
Maçla ilgili kararın 
önümüzdeki günlerde 
verilmesi beklenirken 
Gemlikspor'a 
saha kapatma cezası 
verilmesi bekleniyor. 
SAHA: Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER : 
Cemalettin Bulut (4) 
Demircan Şerbetçi (5) 
Kasım Mutlu (5) 
GEMLİKSPOR : 
Dinçer (5) İsmail (5) 
Arif (6) Soner (6) 
Serdar (6) Aykut (5) 
Sercan (4) (Cengiz 5) 
Volkan (5) (Fatih 4) 
Ahmet (3) Nazım (5) 
Muharrem (5) 
(Orhan 3) 
GEÇİTSPOR :

Osman (6) Volkan (4) 
(Emrah 3) Seçkin (6) 
Ilhan (6) Emre (4) 
Sezgin (5) Arif (5) 
Bahadır (5) Kenan (3) 
(Metin 2) Tuncay (5) 
Tarık (4) 
GOL : Dk. 5 Bahadır 
(Geçitspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 45+3 Ahmet Dk. 
78 Nazım 
(Gmelikspor)

DİĞER MAÇLARDA 
SONUÇLAR 
Kurşunlu 
Belediyespor : 1 
(Gol Emrah) 
Körfezspor : 0

Yenişehir Yolören : 1 
Öz Karadenizspor: 2 
(Goller : Zeynel, 
Emrah)
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Çocuklarınızı fast fooddan uzak tutun İyotlu tuz tüketin

NÖBETÇİ ECZANE

Gemlik Körfez

T

RESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

Kanberoğlu-Esadaş 514

35 71

HASTANELER

BELEDİYE

TAKSİLER

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

IVI

513
513
512

514
513

513 92 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29

12 12
20 77
10 72
45 49

Anıttır
Kamil Koç

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

51318 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
517 33 94

METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

Kaymakamlık 
C.Savcıhğı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 45 21 -111
Yalnyz 185

110
155
156

513 10 55 
51318 79
51312 06

Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Yıldız Pekşen, şiş
manlığın şeker, 
kalp ve hipertan
siyon gibi hastalık
ların gelişme riski
ni artırdığını söy 
leyerek, kilo alma 
sorununun son yıllar
da çocuklarda da 
artış gösterdiğine 
dikkat çekti. Prof. Dr. 
Pekşen, "Bu nedenle 
çocuk şişmanlığının 
tedavisinin önemi 
ortaya çıkıyor. Bunda 
da anne babaya bü 
yük görev düşüyor. 
Her şeyden önce 
çocuklar fast-food 
alışkanlığından uzak
laştırılmalı, gelenek
sel Türk mutfağına 
ahştırılmalı. Çünkü, 
Türk mutfağı şişman
latmıyor" dedi. 
Prof. Dr. Yıldız 
Pekşen, dünyada şiş
manlığın son 20 yılda 
erişkinlerde olduğu 
gibi, çocuklarda da 
çarpıcı bir şekilde ar 
tış .gösterdiğini belir 
terek, ABD'de çocuk
ların yüzde 30'unun, 
Avrupa'da ise yüzde 
15'inin şişman oldu 
ğunu söyledi. Aileleri 
tarafından aşırı 
korunan ya da ilgisiz 
bırakılan çocukların 
da şişmanlığa eğilimli

olduklarının 
gözlendiğine değinen 
Pekşen, bazı çocuk
ların ise şişmanlık 
nedeniyle yalnızlığa 
itildiğini ifade etti. 
Pekşen, çocuklarda 
erişkin dönemlerine 
göre şişman olma 
riskinin 2 kat arttığına 
değinerek, "Bu duru
mun şeker, kalp ve 
hipertansiyon gibi 
hastalıkların gelişme 
riskini artırdığı göze 
alındığında, çocuk 
şişmanlığının tedavi 
sinin önemi ortaya 
çıkmaktadır. Şişman 
çocuklar özellikle 
okul çağındayken 
yalnızlığa itiliyor. 
Şişman okul çocuk
ları sınıf arkadaşları 
mn eğlence konusu 
oluyor ve oyun 
arkadaşı olarak da 
tercih edilmiyor. 
Şişman çocuklar 
haylaz, pasif ve daha 
az zeki olarak nite
lendirildiğinden 
çocuk yalnızlığa itili 
yor ve sosyal yaşam
ları da olumsuz et 
kileniyor" diye konuş-

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

tu. 2 yaşın altında
ki şişman çocuk
lara hiçbir şekilde 
diyet önerilmediği- 
ni, büyüme ve 
gelişmenin erken 
yaşlarda olumsuz 
etkilenmemesi için 
Dünya Sağlık Örgü 
tü'nün 6 yaşın 
altındaki çocuklara

da diyet uygulamanın 
doğru olmayacağını 
kaydettiğini belirten 
Pekşen, "Şişman 
çocukların tedavisin 
de öncelikli olarak 
kilo aliminin durdu
rulmasına, mevcut 
ağırlığın korunup boy 
uzamasına izin ver
erek, incelme sağlan
masına dikkat edilme 
li. Şişman çocuklarda 
gerek görülmüşse, 
okul öncesinde ayda 
1, ergen çağda ise 
ayda 2-3 kilo verilme
lidir. Şişmanlık teda 
visinde çocukların 
mevcut beslenmeleri 
değerlendirilerek, 
besin seçiminde ya 
da miktarındaki yan
lışların düzeltilmesi 
gerekir" uyarısında 
•hllUlOfU*.
Toplumda ve kurum- 
larda çocukların 
sağlıklı beslenmesi 
konusunda yapılan 
yanlışlarla dikkat 
edilmesi gerekenlere 
de açıklık getiren 
Prof. Dr. Yıldız 
Pekşen, geleneksel

Türk mutfağının ev 
tipi yemekleriyle 
beslenen çocukların 
şişmanlamadığını 
vurguladı. Pekşen, 
"Hazır fast-food türü 
yiyecekleri azaltıp, 
çocukları geleneksel 
Türk yemekleriyle 
beslenmeye alıştır
malıyız. Anne sütüyle 
değil, mamayla besle
nen çocuklarda şiş
manlık daha çok 
gözleniyor. Bu neden
le, anne sütü her 
zaman tercih edilmeli. 
Aileler, çocuğa, 
susadığı zaman kola 
ve benzeri içecekleri 
vermek yerine, su ve 
sütü sade içmeyi 
öğretsinler. Çocuklar, 
aileleri çok güzel kul
lanıyor. En bilinçli 
aileler bile çocukları 
hazır yiyeceklerden, 
koladan, cipsten 
koruyamıyor. Aileler, 
hafta sonları çocuk
ları alıp fast-food 
yiyecek satan yerlere 
götürüyor. Bunun 
yerine çocuklar yeşil 
alanlara götürebilir. 
Özel okullarda çıkan 
yenıeıl'fernT ûesıVnrne 
değerleri düşük, 
kalori içerikleri fazla. 
Sıklıkla patates 
kızartması ve haf
tanın en az 2-3 günü 
tatlı çıkıyor. Çocuk
larımızın beslenme
sine özen göster
meliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Türkiye'de 
önlenebilir zeka ge 
riliğinin en temel 
nedeni olan 'iyot 
yetersizliği' ile 
mücadelede, halkın 
iyotlu tuz kullanımı 
nın önemli rol oyna 
dığını belirtti 
Sağlık Bakanlığı'nın 
'İyot Yetersizliği 
Hastalıklarının 
Önlenmesi ve İyotlu 
Tuz Kullanımı' prog 
ramı başarıyla sürü 
yor. Programla, iyot 
yetersizliğinin yol 
açtığı zeka geriliği ve 
özellikle okul çağı 
çocuklarında görü 
len, öğrenme yetene 
ğinde azalma, algıla
ma güçlüğü gibi so 
runların ortadan kal 
dırılması hedefleni 
yor. Sağlık Bakanı 
Akdağ, yaptığı açık
lamada, Türkiye'de 
önlenebilir zeka ger
iliğinin en temel 
nedeni olan iyot 
yetersizliğiyle müca 
delede, halkın iyotlu 
tuz kullanımının 
önemli bir rol oyna 
dığını belirterek, 
"İyot yetersizliğinin 
yol açtığı hastalıklar, 
çocuklarımızın 
bedensel ve zihinsel 
gelişimini olumsuz 
yönde etkileyen 
önemli bir halk 
sağlığı sorunudur. 
Sadece iyotlu tuz

kullanarak önlenebi 
lecek bu sorunla 
mücadelede basın- 
yayın kuruluşlarımız 
başta olmak üzere, 
konuyla ilgili tüm 
sektörlere önemli 
görevler düşüyor" 
dedi.
Okul döneminde, 
hızlı büyüme ve geliş 
menin yanı sıra yo 
ğun öğrenme süreci 
içinde olan çocuk
ların, yetersiz iyot alı 
minin önemli sağlık 
sorunlarına yol 
açtığını işaret eden 
Akdağ, "İyot yetersi
zliği; özellikle okul 
çağı çocuklarımızın 
öğrenme yetene 
ğinde azalma, algıla
ma güçlüğü ve bu 
nun sonucunda da 
okul başarısında 
önemli azalmaya 
neden olmaktadır" 
dedi.
Akdağ, iyot yetersiz 
liğinin gerek çocuk
larda gerekse yetiş 
kinlerde guatr hasta 
lığı olarak kendini 
gösterdiğini ifade 
Ari Arak, şunları kay
detti: "Ülkemizde, 
önceki yıllarda 
yapılan araştırma 
sonuçlarına göre; 
guatr görülme sıklığı 
oranı, erişkin ve 
çocuklarda yüzde 
30.3, okul çağı 
çocuklarında ise 
yüzde 31.8'dir.”

DENİZ OTOBÜSÜ

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet 
İtfaiye

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
5131414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25

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 514 17 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ
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Umurspor uzatmalarda yıkıldıJLI
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör küme 
üçüncü grupta 9 
puanla en alt sırada 
bulunan Umurspor, 
3 puan için çıktığı 
Yeni Karamanspor 
karşısında 90+5'inci 
dakikada penaltıdan 
yediği golle 1-12-1 
berabere kaldı.
Maça rakibine oranla 
daha iyi başlayan 
Umurspor, 9'uncu 
dakikada gelişen 
kontratakta Emre'yle 
bulduğu golle ilk 
yarıyı 1 -0 önde 
kapadı. İkinci yarıda 
rakibine gol fırsatı 

vermeyen Umur 
spor'da Emrullah ve 
Emrah kırmızı kartla 
oyun dışı kalırken 
Yeni Karamanspor'da 
ise Gökhan 
kırmızı kart gördü. 
Maçın Umurspor'un 
galibiyetiyle bitmesi 
beklenirken, köşe 
atışında kale önünde 
yaşanan karambolde 
penaltı noktasını 
gösteren Hakem 
Muhsin Şahin, 
taraftarları kahretti. 
Penaltı atışının golle 
sonuçlanmasıyla bitiş 
düdüğünü çalan 
hakeme seyirciler

büyük tepki gösterdi. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Muhsin Şahin (5)
Eren Esirtgen (6) 
Ziya Tanoğlu (5) 
UMURSPOR:

Deniz (6) Mert (6) 
Emrah (6) Emrullah 
(6) cem (5) (Erkan 4) 
Arif (6) Burak (5) 
zafer (6) Vedat (5) 
Halil (6) Emre (6) 
YENİ KARAMAN
SPOR : Talat (5)

Ömer (4) Yusuf (4) 
Cüneyt (4) Selçuk (5) 
Mirza (6) Gökhan (5) 
Özkan (3) (Furkan 3) 
Caner (3) (Mehmet 4) 
Aydın (4) Tayfun (5) 
Goller: Dk. 9 Emre 
(Umurspor)

Dk. 90+5 Pen. 
Tayfun (Yeni 
Karaman) 
KIRMIZI KART : 
Emrullah, Emrah 
(Umurspor) 
Gökhan (Yeni 
Karaman)

Kumla Belediyespor fırsatı iyi kullandı 1-0
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kumla Belediyespor 
dün oynadığı maçta 
Hürriyetspor'u 1-0 
yenerek tehlike böl
gesinden uzaklaştı. 
Maça kazanmak için 
çıkan Kumla Belediye 
spor, 20 dakikada 
Alpaslan'ın ayağın
dan kazandığı golle 
ilk yarıyı 1-0 önde

kapadı. İkinci yarıda 
rakibine oranla 
daha iyi olan Kumla 
Belediyespor maç 
sonunda istediği 
3 puanı alarak 
rahatladı.
SAHA:Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Özgür Sezgin (7) 
Kasım Mutlu (7) 
Zekeriya Özdemir (7)

KUMLA 
BELEDİYESPOR : 
Murat (5) Bayram (4) 
Tolga (4) Alper (4) 
(Yakup Turan 4) 
İbrahim (6) Fatih (6) 
Serdar (5) (Yakup 
Polat 4) Kaan (5) 
Hakan (7) Cüneyt (6) 
Alpaslan (7) 
HÛRRİYETSPOR : 
İbrahim (4) Yasin (4)

Tunay (3) Hakan 
(3) Yusuf (4) Şener 
(4) Uğur Çakmak 
(3) (Burak 2) Uğur 
Şahin (5) Önder (4) 
(Gökhan 4) 
Fahri (3) (Meh- 
met 2) Samet (3) 
GOL : Dk.
20 Alpaslan 
(Kumla 
Belediyespor)

Ersin süren 
loş. Zeytincilik Turizm San. Tk. ttd. Şti.

IMRBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLAR] 
GEMLİK'TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

M
I taizuup

s/ OUlUMSUk

PROfES'İONElEKİPTENOLUŞMİORKESTRA 
J «çttal

on;iHM
TOKİŞİLİKTEHASSAIONUİLETANINMIŞENBÜYÛKOTELLERDEKİ 
MUHViMouMAmuııiımm

HOİÇİCEMİYETLERİNİZİÇİNPEŞİHFİYATINA 
KffimiimttfflTIKSİÎİMI

6oo KİŞİLİK ORGANİZASYONUMUZ

YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA SONU

HAFTA İÇİ
YERİNE 2.000.00 YTL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 
, , , AYRICA

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.J

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’nın yeraltı 
su seviyesi 

alarm veriyor
Bursa'da, sanayiciler tarafından 
açılan ruhsatsız kuyular ve kurak
lık nedeniyle, yer altı su seviye 
sinde önemli düşüş ve kirlenme 
yaşandığı bildirildi. Sayfa 8’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ilk toplantısı dün yapıldı

Nakliyecilere geçici ruhsat veriliyor
Güne Bakış

iri GÜLER
i_guler@hotmail.com

Stad magandaları
Pazar günü Gemlik Stadında oynanan 

Gemlikspor-Geçitspor maçında tribünlerde 
terör estiren maganda seyirciler, karşılaş
mayı yöneten hakeme attıkları bir taşla 
hakemi hastanelik ettiler.

Yüzüne isabet eden taşın etkisiyle 
yıkılan hakem, duvara çarparak kan revan 
içinde kaldı.

Maçları sonuna kadar izleyen haber 
müdürümüz Seyfettin Şekersöz, bu duru
mu fotoğraf makinasıyla saptadı.

İyi ki stadda ulusal basından, Bursa 
basınından muhabir yoktu.

Devamı sayfa 9’de

w Gemlik Belediye 
Meclisi, Serbest Bölge 
ve Engürücük sınırları 
içinde kalan tomruk 
depoları ile nakliye fir
malarına geçici ruhsat 
verilmesine AKP'li Ali 
Okuroğ lu'nun red 
oyuna karşılık oy çok
luğuyla karar verdi. 
Alınacak kararın 
Büyük şehir Meclisi’ne 
onaylanması için 
gönderilmesine karar 
erilirken bölgenin 
Kurtul'dan başlamak 
üzere Serbest Bölge 
kısmına kadar devam 
edeceği öğrenildi. 
Haberi sayfa 3’de

BuVSa’da Grkek Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Behram köyü ile Lalaşahin
■■ ■ j "T” Mezarlığı arasındaki alanda erkek cesedi bulundu. Cesedin 

cesedi puiunciu İbrahim Kimsev’e ait olduğu saptandı. Haberi sayfa 4’de

TAAHHÜT TIC. ITO. ŞTI
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı 
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA

Tel s S S » <0*3.«' TESİSİMİZ © SAAT AÇIKTIR

Z MICIR ÇEŞİTLERİ
1 NUMARA' 2 NUMARA <5 NUMARA
✓ KIRMA KUM Z DUVAR TAŞI 

Z DOLGU MALZEMESİ

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:i_guler@hotmail.com
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L Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Cumhuriyet yıldızı ayna gibi parlıyor..
Abdullah Gül adaylıktan çekildi..
Sürpriz değil..
Onların huyudur..
Zoru gördüler mi çekilirler..
Karısı da AİHM'ye açtığı türban 

davasını kazanamayacağını anlayınca 
davayı geri çekmişti..

Ankara'da gerçekleşen '14 Nisan 
Cumhuriyet Mitingi', ardından İstanbul'da 
gerçekleşen '29 Nisan Cumhuriyet 
Mitingi',son olarak da 5 Mayıs'da Manisa 
ve Çanakkale'de gerçekleşen 'Cumhuriyet 
Mitingleri'; 'laik, toplumsal ve ulusal' bil
incin varlığını ve etkisini gösterince 
Türkiye Cumhuriyeti'yle oynayanlar 
durumdan tedirgin oldular.

Halk tehlikenin farkına varmıştı..
Mitinglerin niteliği bu bilincin halk kes

iminde paylaşıldığını göstermişti..
Halkın Cumhuriyet değerlerine bağlılığı 

karşısında Gül başka ne yapabilirdi ki..
Çekildi...
Tehlike bitti mi?
Hayır..
Çünkü tehlike, asla Cumhurbaşkanı 

olamayacak nitelikte birinin Çankaya'ya 
çıkmasıyla sınırlı değildir..

İç ve dış güçler elele vermişlerdir..
Ve.. •
Türkiye'nin var oluşunda vazgeçile

meyecek iki kırmızı çizgisi laiklik ve 
bölünmezlik ilkelerini ortadan kaldırmak 
için ortak eylem planları yapmaktadırlar..

Mitinglerde vurgu yapılan değerlerden 
biri de 'bağımsızlık' dır..

Ancak Türkiye dünyada ve yurtta 
gelişen olaylar karşısında bağımsız bir 
tavır belirleyememektedir.

Çok acı bir gerçek...
Ülkemiz gerek siyasette, gerek ekono

mide dışarıdan yönetilmektedir.
Bush yönetimi elindeki IMF ile AKP 'ye 

çelik çomak oynatmaktadır.
AKP, iktidarını borçlu olduğu 

Amerika'ya karşı Türkiye'nin ulusal çıkar
larını savunabilir mi?

ABD bölücülerden ve din istismar
cılarından medet umuyor..

Amacına ulaşabileceği iki silah var..
PKK ye AKP ...
Güçlükler de çıksa, Bush yönetiminin, 

geleceğe yönelik tasarımını gerçek
leştirmesi için bu ikisini bir süre daha bir
likte idare etmesi gerekiyor..

Erdoğan, Bush yönetiminin Ortadoğu 
Projesi'nden soyutlanarak değerlendirile
mez. Çünkü ABD arkasından desteği çek
tiği gün AKP iktidarı çöker.

14,29 Nisan ve 5 Mayıs eylemleri işbir
likçilerin yanı sıra, Ortadoğu'da büyük 
değerlendirme hatalarına düşen ABD'ye 
de ilginç bir uyarı içeriğini taşıyor.

VVashington öngöremediği bir tepki ile 
karşı karşıyadır. Türkiye'deki güçleri ve 
dengeleri hesap edememiştir.

Şimdi...
ABD "Ilımlı İslam Devleti" nin Türkiye 

için doğru bir "yaklaşım " olmadığını 
düşünmeye başlamıştır..

Son saptama...
Erdoğan ve devr-i iktidarı kızağa bin

miştir..
Kontrolsuz bir hızla uçuruma doğru 

kaymaktadır..
Türk siyasal yapısından çıkış belgesini 

ise; tarih 22 Temmuz'da olsa mutlaka 
oyunu kullanacak olan Türkiye 
Cumhuriyeti seçmeni verecektir.

__________________________

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri Gemlik girişinde sürücülere broşürler dağııttı

Siirücûlei'e şeker ve kolonya ikram ettiler
Seyfettin SEKERSÖZ
Trafik Haftası 
nedeniyle, 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Trafik ekipleri 
araç sahiplerine 
şeker verip 
kolonya tuttular. 
Gemlik girişinde 
yapılan uygulamada 
ekipler, araç 
sürücülerine 
trafikle ilgili bilgiler 
içeren broşürler 
dağıtmayı da 
ihmal etmediler. 
Tepsi içinde şeker 
alıp yiyen araç 
sürücüleri 
üstüne kolonya 
ile serinlediler.
Bursa Trafik Vakfı 
tarafından 
hazırlattırılan 
broşürlerde 
sürücülerin kurallara 
uymaları uyarısı 
yapılırken kaza yap
mamanın birinci 
hedefinin ise insan
ları sevmek olduğu 
vurgulanıyor. 
Çocuklarının

nafakalarını ceza 
olarak vermemeleri 
yönünde uyaran 
trafik ekipleri, araca 
bindiklerinde kontağı 
açmadan emniyet 
kemerini mutlaka 
takmaları istendi. 
Yayalara ve özellikle

çocuklara geçişlerde 
ve yol kenarlarında 
itina gösterilmesi 
gerektiği de 
anlatılan broşürlerde 
gündüzleri de 
araç farlarının 
yakılmasının faydalı 
olacağı bildirildi.

Kurallara uymayan 
araçları "Alo 
Trafik 154"e 
bildirilmesinin doğru 
olacağı anlatılan 
broşürlerde her 
bireyin birer fahri 
trafik müfettişi 
olmaları istendi.

Kameralı takip ile 2 bin 38 araca trafik cezas
İstanbul Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
Ümit Yüksel, 
elektronik denetim 
sistemiyle 20 
günlük süre içinde 
1389'u kırmızı 
ışık ihlali, 649'u da 
emniyet şeridi ihlali 
yapan toplam 
2038 araca cezai 
işlem uygulandığını 
bildirdi.
Yüksel, "Uluslararası 
Karayolu Trafik 
Güvenliği Haftası" 
dolayısıyla düzenle
nen törende yaptığı 
konuşmada, İstan
bul'daki motorlu 
taşıt sayısı 2 milyon 
364 bin 251

olduğunu 
belirterek, "2006 
yılında ilde 217 bin 
999 trafik kazası 
meydana gelmiş, 
282 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 
12 bin 809 vatan
daşımız yaralanmış, 
350 milyon YTL de 
maddi hasar mey
dana gelmiştir. Bu 
yılın Ocak-Mart ayları 
arasında ise 54 bin 
588 trafik kazası 
meydana gelmiş, 
bu kazalarda 62 
vatandaşımız 
hayatını 
kaybetmiştir" 
dedi.
Yüksel, nüfusu

10 milyonu aşan 
İstanbul'da trafik 
hizmetleri verilen 
yol ağı uzunluğunun 
3 bin 360 kilometre, 
tescil ve denetleme 
hizmetlerinde 
görevli trafik polisi 
sayısının ise 
2 bin 819 olduğunu 
kaydetti. Yüksel 
ayrıca, 1510 fahri 
trafik müfettişi ile 
1511 okul geçit 
görevlisinin 
gönüllü olarak trafik 
hizmetlerine 
destek verdiğini 
dile getirdi.
Trafik hizmetlerinin 
kameralarla 
tespiti ve

cezalandırmaya 
yönelik elektronik 
denetim sistemi 
projesinin
3 kavşakta faaliyete 
geçtiğine işaret eden 
Yüksel, 
'12 Nisan-2 Mayıs 
arasında kırmızı 
ışık ihlali yaptığı 
tespit edilen 1389, 
emniyet şeridi 
ihlali olan 649 
araç cezai işleme 
tabi tutuldu.
Uygulama 
sonucunda sürücü
lerin aynı 
noktada kural ihlal
lerinde zaman içinde 
yüzde 80 düşüş 
olmuştur."
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Gemlik Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ilk toplantısı dün yapıldı

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Profesörler aç geziyor....

Gemlik Belediye 
Meclisi Mayıs 
ayı ilk toplantısında 
bir süredir sorun 
yaşanan Serbest 
Bölge ve Engürücük 
sınırları içinde kalan 
tomruk depoları ile 
nakliye firmalarına 
geçici ruhsat 
verilmesine AKP'li 
Ali Okuroğlu'nun 
red oyuna karşılık 
oy çokluğuyla 
karar verdi. 
Belediye Meclisi 
Başkan Mehmet 
Turgut'un başkan
lığında yaptığı 
Mayıs ayı ilk toplan
tısında Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nun 5 adet 
prodüksiyon 
makinesi talebini 
de oy birliği ile 
kabul etti. 
Kültür, Sanat ve 
Spor faaliyetlerine 
katılanlara Belediye 
tarafından kupa ve 
plaket verilmesi için 
başkan Mehmet 
Turgut'a yetki 
verilmesi oy 
birliği ile kabul edildi. 
Mecliste gündemin 
ilk maddesi olan 
2006 yılı Gelir ve 
Gider kesin Hesap 
Cetvelleri meclis 
üyeleri tarafından 
görüşülerek oy 
birliği ile kabul edildi. 
İlçe sınırları 
içinde yer alan 
ticarethanelerin 
Türkçe'nin dışında 
kullandıkları 
bireysel isimli 
tabelalar için 
uyarılmaları için 
tavsiye kararı 
alınırken Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulunun arka 
kısmında bulunan 
arsanın Belediye 
tarafından 
İl özel İdaresine 
okul yapılmak 
kaydıyla tahsisi 
oy birliğiyle 

ı kabul edildi.
Yapıldığından 
bu yana ücretsiz 
olarak kullanılan 
katlı otoparkın 

ihale yoluyla 
kiraya verileceğini 
bildiren Başkan 
Turgut, bunun için 
ücret belirlenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Ücret belirlenmesi 
için talep Bütçe 
Komisyonuna 
havale edildi. 
DEPOLARLA 
NAKLİYECİLERE 
GEÇİCİ RUHSAT 
Uzun bir süredir 
serbest bölge ile 
Kurtul köyünden 
itibaren açılan 
tomruk depoları ile 
nakliye firmalarının 
güvenlik güçleri 
tarafından yapılan 
denetimlerinde 
ruhsatları olmadığı 
için Belediye 
tarafından 

mühürlendiğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, sorunun 
çözümlenebilmesi 
için geçici ruhsat 
verilmesinin 
gerektiğini söyledi. 
Bulunan bölgenin 
daha önce tarım 
alanı olarak 
belirlenmesiyle 
yaşanan sıkıntılar 
yeni kabul edilen 
1/25 binlik imar - 
planında depolama 
ve konut dışı 
kentsel çalışma 
alanına 
dönüştürülmüştü. 
Yaşanan sıkıntının 
ortadan kaldırılması 
için geçici olarak 
ruhsat verilmesi 
için meclis 
üyeleri görüşlerini 

açıkladılar. 
Alınacak kararın 
Büyükşehir 
Meclisine 
onaylanması 
için gönderilmesine 
karar verilirken 
bölgenin 
Kurtul'dan 
başlamak üzere 
serbest bölge 
kısmına kadar 
devam edeceği 
öğrenildi.
Gemlik Belediye 
Meclisi 
Komisyonlara 
havale edilen 
kararlar ile imar 
Komisyonunun 
aldığı kararları 
görüşmek üzere 
11 Mayıs 2007 Cuma 
günü saat 14.30 
yeniden toplanacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemiikkorfezgazetesi.com

Çünkü bu ülkede profesör maaşıyla 
sürünülür.

Başka yerlerden başka gelirlerin olacak!
Çünkü öğretim üyeliğini de, tıpkı “hari

ciyecilik” gibi, ancak “zengin çocuk
larının zevk için yapacakları bir işe” 
çevirdiler!

Başbakanlık bir araştırma yaptırmış, 
Türkiye’de akademisyenler berbat 

durumdaymış...
Birer “yüksek liseye” çevirilmiş devlet 

üniversitelerimizde araştırma özgürlüğü, 
düşünce özgürlüğü falan hakgetire..

Ayrıca ekonomik durumları da berbat.
Başbakanlığın araştırmasına göre 

hemen hepsi “borçlu yaşıyor, tasarruf 
edemiyor, mutsuz ve kendini değersiz 
hissediyor”...

Yarıdan fazlası, kredi kartının borcunu 
zamanında kapatamamaktan yakınıyor.

Yarısı “günlük” yaşıyor.
Tamamına yakınının özel sağlık sigortası 

ve hayat sigortası yok.
Eşlerinin ve çocuklarının da yok. 

Ufuklarında devlet hastanelerinin kuyruk
ları ve öldükleri zaman çoluk çocuklarına 
da üç otuz para maaş görünüyor...

Türkiye’de öğretim üyeliği demek, eski 
elbise, eski mobilya, eski model televiz 
yon, eski ve yerli araba, üniversite 
yemekhanesinde de karın doyurmak 
demek...

Kitap alamamak demek...
Okumamak, bilgiyi ilerletmemek demek..
Her bilim dalında da “dışarıya iş yapmak 

ve ek gelir sağlamak” mümkün değil.
Hukukçu dava alır ya da bilirkişilik eder, 
Doktor saat üçten sonra muayenehane

sine gider de,
Sosyolog, semtinin sabit pazarında 

“sosyoloji mağazası” mı açacak?
Arkeolog ,psikolog açmı gezecek ?
Bir minibüs şoförünün bir profesörden 

daha fazla kazandığı düzen, sizlere hayırlı 
olsun. Bu işin bireysel ve psikolojik 
yanı...

“Ben burjuvaziye çalışmam, kendimi 
sömürtmem” diye laf kıvırtan, dili varıp 
da “ben bir halta yaramam” diyemeyen
lere...

Büyük söylediniz, şimdi eve nasıl ekmek 
götüreceksiniz ?

Asıl sözüm büyük devlet büyükleri 
mize...
Anlı şanlı bürokrasiye...
Üniversiteyi berbat eden sîzlersiniz.
Çünkü “ulemanın belini kırmak”, üniver

siteyi ehlileştirmek için onu tapu dairesi 
gibi, evkaf dairesi gibi, herhangi bir 
devlet dairesine çevirdiniz.

Artık öğrenci eylemleri, ara sıra çıkan üç 
beş arbede dışında pek olmadı ama bilim 
de yapılamadı.

Ulema da, sizin alt kadrolarınızla aynı 
ekonomik düzeye düştü.

Her üniversitenin kendi rektörünü kendi 
seçtiği, kendi öğretim görevlilerinin 
maaşlarını da kendi döner sermayesinden 
ödenmek üzere kendi saptadığı bir düzen 
kurulamadığı sürece, hep birlikte 
sürüneceksiniz!

İşe yarayan hoca da hep özel üniversi 
teye kaçacak..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milllyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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361 kabul oyu çıktı

TBMM Genel 
Kurulunda, 
"seçimlerin

4 yılda bir yapıl
masını, cumhur
başkanının
5 artı 5 sistemi Ve 
hal koyuyla 
seçilmttjlÛP'
îçerört Anayasa 

değişikliği 
teklifinin 
maddelerine 
geçilmesi 
kabul edildi.
AK Parti tarafından 
hazırlanan ve

ANAVATAN'lı 
bazı milletvekil
lerinin de imza 
koyduğu, Anayaââ 
değişikliği 
teklifinin 1. tur 
görüşmelerinde, 
maddelere 
geçilmesi için 
yapılan gizli 
oylamaya 468 
milletvekili katıldı. 
Oylamada, 
361 kabul, 
94 ret, 6 çekimser, 
5 geçersiz, 
2 boş oy çıktı.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa’da erkek 
cesedi bulundu
Bursa’da bir erkek 
cesedi bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Behram köyü ile 
Lalaşahin 
Mezarlığı arasındaki 
alanda erkek 
cesedi bulundu. 
İhbar üzerine 
olay yerine giden 
jâttdarma, cesedin

Behram köyü 
sakinlerinden 
İbrahim Kimsev 
(80) ismindeki 
şahsa ait 
olduğunu belirledi. 
Cumhuriyet 
Savcılığı, cesedi 
ölüm sebebinin 
tespiti için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderdi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Bursa’da bürokrat istifaları
Bursa Çevre ve 
Orman İl Müdürü 
Muhammet 
Müfit Aydın, 
AK Parti'den 
milletvekili aday 
adayı olmak için 
görevinden 
istifa etti. 
Başvurusu 
süresinin sona 
ermesine bir 
gün kala istafe 
dilekçesini veren 
Aydın, gelen çok 
yoğun baskılar 
sonucunda 
aday olduğunu 
söyledi.

Aydın
28 Şubat 2004 
tarihinden 
bu yana Bursa 
Çevre ve Orman 
fi Müdürü olarak 
görev yapıyordu. 
Diğer yandan 
Bursa Yüksek 
İhtisas 
Hastanesi 
Başhekimi Doç. 
Dr. Murat Polat da 
22 Temmuz 
seçimlerinde mil
letvekili aday 
adaylığı için 
görevinden istifa 
ettiğini açıkladı.

Kontörlü telefonda
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Evinizden dışarı 
çıktığınızda eğer 
aramak 'istediğiniz 
bir yer varsa 
artık çok kolay, 
istiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
bir iş yeri dünyanın 
neresine olursa 
olsun iletişim kur
manın kolaylığını 
getiriyor. İnternet 
aracılığıyla kontörlü

olarak yurt içi ve 
yurt dışı konuş
malarınız için kul
lanacağınız bir kon 
tör sadece 5 Ykr. 
Özel kabinler içinde 
rahatça görüşme 
yapılabilecek bir 
ortam yaratılan iş 
yerinde "çok 
konuşun az ödeyin" 
prensibi ile müşteri 
hizmeti ön plana 
alınmış.

HER TÜRLÜ 
BOTA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ
* Fiili Boya
* Jotun - Deniz Boyaları
* İzolasyon

* Hırdavat
* Nalbur

Sıhhi Tesisat 
Aksesuar

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR.

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA
Tel: (0.224) 513 32 32-Fax: (0.224) 513 35 75

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’nın yeraltı su seviyesi alarm veriyor
Bursa'da, sanayiciler 
tarafından açılan ruh
satsız kuyular ve 
kuraklık nedeniyle, 
yer altı su seviye 
sinde önemli düşüş 
ve kirlenme yaşan 
dığı bildirildi.
Nilüfer Belediyesi 
eski Başkanı ve Yeşil 
Vadi Arıtma Tesisleri 
Genel Müdürü Ziya 
Güney, Bursa Ovası 
mn canlı kalmasını 
sağlayan yer altı su 
seviyesinin sanayici
lerin açtığı ruhsatsız 
kuyular ve kuraklık 
nedeniyle gittikçe 
azaldığını ve kir
lendiğini belirterek, 
"Son 40 yıl içerisinde 
yarısını çarpık yapı 
laşma ve sanayileş 
me ile kaybettiğimiz 
ülkemizin en verimli 
meyve, sebze ve 
diğer tarımsal ürün
lerinin yetiştiği Bursa 
Ovası'nın kalan 
yansım da hızla 
devam eden kaçak 
yapılaşma ve her 
geçen gün seviyesi 
düşen yer altı su 
seviyesi sebebiyle 
kaybetmek üzereyiz.

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

Başta sanayicilerim
izin Bursa doğasının 
muhtelif yerlerinde 
ruhsatsız olarak 
açtıkları derin kuyu
lar ve kuraklık sebe
biyle, yer altı su 
seviyesinde önemli 
düşüşler ve bu arada 
kirlenmeler meydana 
geldiği görülmekte
dir. Bir taraftan ken
timizin tarım alanları
na yönelik planlı ve 
kaçak yapılaşması 
alınacak radikal ted
birlerle önlenirken, 
diğer taraftan da yer 
altı su rezervlerinin 
muhafazası ve geliş 
tirilmesi için ruhsat
sız açılmış ve devam
lı olarak da açılmaya 
devam edilen derin 
kuyulara ciddi dene
tim ve caydırıcı 
tedbirler getirilme
lidir" dedi.
Konuşmasında içme 
sularını tehdit eden 
unsurlara da dikkat 
çeken Güney, içme 
sularının muhafazası 
ve su kaynaklarının 
doğru kullanımı için 
Bursa'da arıtma 
tesisi sayısının artırıl

ması gerektiğini 
kaydederek, "Hızlı 
nüfus artışı ve sana 
yileşmeye paralel 
olarak, kentimiz 
çevresinde başta 
Nilüfer Çayı olmak 
üzere İznik ve 
Uluabat gölleri, Kar 
sak Deresi, Uludağ' 
dan gelen suyun otel 
ler bölgesince kirletil 
mesi söz konusudur. 
Kent merkezinde 
Vakıf ve Samanlı böl
gesindeki boyahane 
lerin Nilüfer Çayı'nın 
bir kolunu teşkil eden 
Alman (cenup) 
kanalına arıtma yap
madan atıksu deşarj 
etmeleri önlenmelidir. 
Uludağ 1. ve 2. turis
tik yerleşim bölgele 
rinde, başta atıksu 
arıtma tesisleri olmak 
üzere sosyal ve tek 
nik altyapı bulunma
maktadır. Bu da ken
timizin Uludağ'dan 
gelen içme suyu kay
nakları için büyük bir 
kirlenme riski oluş
turmaktadır. Bu tesis
lerin atıksu arıtma 
tesisleri bir an önce 
yapılarak, buradan

kaynaklanan kirlilik 
önlenmelidir. 
Doğancı ve Nilüfer 
barajlarını besleyen 
çay ve dereler, çevre
deki köylerin evsel ve 
tarımsal atıkları 
dolayısıyla ciddi kir
lenme tehdidi altın
dadır. Mevzubahis 
köylerin kentimize 
içme suyu sağlayan 
bu barajlarımızdaki 
suyu kirletmelerinin 
önlenmesi için gerek
li tedbirler bir an 
önce alınmalıdır. 
Ayrıca gerek İznik 
gerekse Uluabat göl
lerindeki kirlenmenin 
önlenmesi projelerine 
özel bir önem ve 
öncelik verilerek, bir 
ah önce uygulamaya 
başlanılmalıdır. 
Bir taraftan ken
timizin metropol 
ölçeğindeki bütün 
yerleşim birimleri 
ile sanayi böl
gelerinde atıksu 
arıtma tesislerini 
süratle yaparken, 
diğer taraftan da 
mevcut atıksu 
arıtma tesislerinden 
deşarj edilen atık- 
suyun kalitesini 
yükselterek gerek 
sanayide proses 
suyu olarak gerekse 
tarım alanlarında 
yeniden kullanıl
masının fizibilite ve 
projelerini hazırla-

g malıyız. ” dedi.

Hızlı trenin
yolcuları hazır

Türkiye'nin ilk hızlı 
treni henüz deneme 
seferlerini 
sürdürürken, Devlet 
Demiryollan'nın 
(TCDD) yaptırdığı 
araştırma, hızlı 
trenin yolcularının 
şimdiden hazır 
olduğunu 
ortaya koydu. 
Araştırmaya göre, 
yolcuların yüzde 
70'i, hizmete 
girdiğinde Ankara- 
Istanbul hattında 
hızlı treni tercih 
edeceğini bildirdi. 
TCDD Genel 
Müdürlüğü, 23 Nisan 
2007 tarihinde 
Ankara-Eskişehir 
arasında deneme 
seferlerine başlayan 
hızlı trenin yolcu 
potansiyelini belir
lemek amacıyla

Ankara, Eskişehir, 
İstanbul, Konya 
gibi büyük şehirler 
başta olmak üzere 
havaalanları, otobüs 
terminalleri, tren 
garları ve dinlenme 
tesislerinde 
4 bin 352 kişinin 
katıldığı bir 
araştırma yaptırdı. 
Araştırma sonuçları
na göre, günlük 80 
bin yolcunun seya
hat ettiği Ankara- 
Eskişehir-İstanbul 
hattında 53 bine 
yakın kişi hızlı trenle 
yolculuk yapacak. 
Araştırmaya katılan- 
ların yüzde 70'i, 
hızlı tren hizmete 
girdiğinde Ankara- 
Eskişehir-İstanbul 
hattında hızlı treni 
tercih edeceğini 
belirtti

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 görenr3M, 140-m^
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

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

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax:51410 21 Gemlik Ksrfez

Bursa’da 4 ayda 14 bin
381 aile doğalgaza geçti
Doğalgaz tesisat 
dönüşümüne büyük 
önem veren 
Bursagaz, 2007 yılı 
başından itibaren 14 
bin 381 doğalgaz 
tesisat dönüşümü 
gerçekleştiğini 
bildirdi.
Bursa'da, doğalgaz 
abonelik çalış
malarının yanı sıra 
doğalgaz tesisat 
dönüşüm faaliyetler
ine odaklanan 
Bursagaz, yılbaşın
dan bugüne 
14 bin 381 
doğalgaz tesisat 
dönüşümü 
gerçekleştirdi. 
Bursagaz'ın 
doğalgaz tesisat

50 kişiye 1 yıllık 
doğalgaz hediye 
edilecek olan kampa
nyaya BursalIlar 
büyük ilgi gösteriyor.

dönüşümüne olan 
ilgiliyi artırmak 
amacıyla 27 Mart 
2007 tarihinde 
başlattığı ve çekilişle

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Büyükşehir Belediyespor’un masa tenisi takımından çifte başarı

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor’un 
Masa Tenisi erkek 
takımı ligi birinci sıra
da bitirerek süper lige 
yükselirken, bayan 
takımı ise ligi 
5. sırada tamamla
yarak, Avrupa 
kupalarına katılmaya 
hak kazandı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı,

önemli başarıların 
altına imza atarak, 
Belediyespor’u 
gururlandıran masa 
tenisi takımı oyuncu
larını altınla ödül
lendirdi. Belediyespor 
Tenis Kortları Sosyal 
Tesisleri’nde gerçek
leştirilen ödül 
töreninde konuşan 
Subaşı, bayanların, 
gücünü her alanda 
olduğu gibi masa 
tenisinde de göster
diğini belirterek, 
Belediyespor’u ve

dolayısıyla Bursa’yı 
Avrupa kupalarında 
temsil etme şansını 
elde ettiklerini 
kaydetti. Erkek 
takımının ise 12 takım 
arasından tüm 
maçları kazanıp ligi 
namağlup bitirerek 
Belediyespor’un 
müzesine bir kupa 
daha koyduğunu 
ifade eden Subaşı, 
“Biz sporcularımızın 
en iyi şartlarda 
çalışmasını sağlamak 
için gereken tüm

imkânları ortaya 
koyuyoruz. 
Geleceğin, 
bugünlerden daha 
güzel olması için 
üzerimize düşeni 
yapıyoruz.
Yaptıklarımızın doğru 
olduğu da sporcu
larımızın Türkiye ve 
dünya çapında aldığı 
başarılar ile gözler 
önüne seriliyor. 
Belediyespor’u 
izlemeye devam edin, 
başarıların arkasının 
geldiğini göre- .

çeksiniz” dedi. 
Belediyespor 
Masa Tenisi 
Şube Kaptanı 
İbrahim Er ile 
Kulüp Müdürü 
Mahmut 
Turunç’un da 
hazır bulunduğu 
törende, 
Başkan Subaşı, 
erkek takımının 
aldığı 
birincilik kupasını 
kaldırırken, erkek 
takımı oyuncuları, 
Ersin Sunay,

Tuncay Çalışkan, 
Hakan Pehlivan, 
ve Yücel Hürtürk 
ile antrenörleri 
Haşan Mutlu'ya, 
bayan takımında 
ise Azize Baş, 
Seda Kahraman, 
Esma Aykut ve 
Esra Aykut ile 
antrenörleri 
Ersin Sunay’a 
başarılarından 
dolayı teşekkür 
ederek altınlarını 
taktı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

isM Cad. Bora Sok. Aktan k Aralığı He; îlB GEIIİK Tel: 513 % W F.ı: 513 ÎS IS
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AKP ve CHP’nin 24 Haziran restleşmesi
TBMM Genel Kurulu, 
AKP ile CHP'nin 
"seçim restleşme* 
sine" sahne oldu. 
AKP Grup Başkan 
vekili İrfan Gündüz, 
CHP’nin, seçimlerin 
24 Haziran'da gerçek 
leşmesine, “ön 
seçim yapacağız” 
diye karşı çıktığını 
iddia etti.
Gündüz, “Samimiy 
şeniz 24 Haziran'a da 
1 Temmuz'a da varız. 
Hodri meydan” dedi. 
CHP Grup Başkan 
vekili Kemal Anadol, 
CHP'nin 24 Haziran'a 
karşı çıkmadığını 
belirterek, “24 
Haziran'da seçime 
var mısınız, tamam 
anlaşalım. Burada 
bağırıyorsunuz.
Göreceğiz. YSK karar 
verirse göreceğiz 
tavrınızı” diye tepki 
gösterdi.
TBMM Genel Kurulu, 
Başkanvekili Nevzat 
Pakdil'in başkanlığın
da toplanarak, 
"seçimlerin 4 yılda 
bir yapılmasını, 
cumhurbaşkanının 
halk oyu ve 5+ 5 sis
temiyle seçilmesini” 
içeren Anayasa 
değişikliği teklifinin 
ilk tur oylamasının 
bugün yapılmasına 
ilişkin AKP grup 
önerisini ele aldı. 
AKP'Lİ Gündüz: 
Demokrasi ayak 
oyunlarına kurban 
edildi
Öneri lehinde 
konuşan AKP Grup 
Başkanvekili İrfan 
Gündüz, devleti tem
sil eden cumhurbaş 
kanlığı makamının 
seçimi konusunda 
demokrasinin, "ayak 
oyunlarına kurban 
edildiğini" belirtti. 
CHP'lilerin tepki 
göstermesi üzerine 
Gündüz, “Bağırıp 
çağırmaya gerek yok. 
Önce dinleyin. Eski 
köye yeni adet getir
diniz. Daha önce üç 
defa cumhurbaşkanı 
seçildi" dedi. 
CHP'lilerin Anayasa 
Mahkemesi kararını 
anımsatması üzerine 
Sarıbaş, “Anayasa 
Mahkemesi kararı 
başımızın gözü 
müzün üzerinedir" 
karşılığını verdi.
22 Temmuz'da iki 
sandık koyalım 
Demokrasilerde 
bütün kilitlerin 
çözümünün halkın 
elinde olduğunu 
ifade eden Gündüz, 
Cumhurbaşkanını 
halkın seçmesi 
gerektiğini belirterek,

367 şartı ile artık 
meclis başkanı bile 
seçilemeyeceğini 
kaydetti. Anayasa 
değişikliği teklifinin 
bir an önce ele alın
ması gerektiğini 
kaydeden Gündüz, 
“22 Temmuz'da mil
letin önüne iki sandık 
koyalım" dedi. 
Dinime küfreden 
müslüman olsa 
Grup önerisi aley
hinde konuşan CHP 
Grup Başkanvekili 
Kemal Anadol, 
Gündüz'e tepki 
göstererek, Anayasa 
Mahkemesi kararına 
“ayak oyunları” 
nitelemesi yapmasını 
şiddetle kınadığını 
bildirdi. Anadol, AKP 
sıralarından gelen 
tepkilere, "Darbelerin 
hesabını biz verdik. 
Siz nerdeydiniz. 
Dinime küfreden bari 
Müslüman olsa. 
Dinleyin" karşılığını 
verdi. 1982 
Anayasası'nın 102. 
maddesinin cumhur
başkanı seçimini 
kolaylaştırmak için 
tepki maddesi olarak 
düzenlendiğini belir 
ten Anadol, AKP'nin 
Cumhur başkanı seçi 
mini eline yüzüne bu 
(aştırdığını savundu. 
Maç başladı 
Meclis'in derhal seçi 
me gitmesi gerektiği
ni vurgulayan 
Anadol, "Başba 
kan'ın söylediği gibi 
maç başladıktan 
sonra kural değiş 
mez" dedi. Anadol, 
kendisine tepki 

gösteren AKP'liler 
için "Laf atma 
kadrosu" 
benzetmesi yaptı. 
Çelik çomakla 
kim oynuyor? 
Anadol, “Bize 
güvenerek mi Gül'ü 
aday gösterdiniz. 
CHP'ye gelip 
uzlaşma yoluna 
başvurdunuz mu? 
Başbakan, verdim 
ellerine çelik çomak 
oynuyorlar dedi. 
Çelik çomakla kim 
oynuyor şimdi 
görülüyor işte. Oyna 
dığınız çelik çomağı 
elinize biz vermedik. 
Erdoğan'ın yanlış 
politikası, elinize 
çelik çomak verdi. 
Seçimi öne almaktan 
korkmayın, korkunun 
ecele faydası 
yok” dedi.
Anavatan: Münafıklık 
yapmayacaksınız 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili 
Süleyman Sarıbaş, 
pakete destek 
vererek, "Bu sistem 
değişmeli. Yanlış 
bir düzen. Cumhur 
başkanları başbakan 
ve hükümetlerin 
kavga ettiği bir 
düzen öngörülmüş 
anayasada, özal, 
Yılmaz'la, Çiller'le 
Demirci kavga 
etmişti" diye 
konuştu.
AKP'yi beceriksiz 
olmakla suçlayan 
Sarıbaş, "3 Kasım 
seçimleri halk ihti
laliydi ama siz yiyip 
içip caka sattınız" 
dedi.

Kamuda istifalar için 
bugün son gün

Yüksek Seçim 
Kurulu'nun (YSK), 
22 Temmuz'da 
yapılacak milletvekili 
genel seçimi ile 
ilgili takvimine göre, 
aday olacak kamu 
görevlilerinin bu gün 
saat 17.00'ye kadar 
istifa etmeleri 
gerekiyor.
YSK'nın belirlediği 
seçim takvimi süreci 
işliyor. Muhtarlık 
bölgesi askı lis
telerinin dökümüne 
başlayan Kurulun 
takvimine göre, 
aday olabilmek için 
yasa gereği istifaları 
veya görevlerinden 
ayrılmaları 
gerekenler, bugün 
saat 17.00'ye kadar 
görevlerinden 
ayrılma isteğinde 
bulunacak.
Seçime katılabilecek 
siyasi partileri ilan 

l eden YSK, bu 
süreçte ANAVATAN 
ile DYP'nin birleşme
siyle oluşacak 
Demokrat Parti'nin 
seçime katılabileceği
ni de açıkladı. 
Demokrat Parti,

Solda seçim işbirliği
Solda işbirliği çalış
maları sürüyor.
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
Demokratik 
Sol Parti kapatıl
madan ortak bir 
karara varmayı 
hedeflediklerini 
söyledi.
CHP ile DSP'nin 
seçimde işbirliği 
çalışmaları devam 
ederken Deniz 
Baykal'dan olumlu 
bir adım geldi. 
Baykal, DSP ile 
seçim işbirliği 
konusunda CHP 
olarak her türlü 
katkıya hazır 
olduklarını 
belirtti.
Deniz Baykal, 
DSP'nin kapatılması
na gerek kalmadan 
seçim işbirliği

Gemlik Körfez ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yasal gerekliliklerini 
yerine getirdikten 
sonra oy pusulasında 
ANAVATAN ve 
DYP'nin yerini 
alacak. Böylelikle 
seçime girecek 
siyasi partilerin 
sayısı 20'ye inecek. 
Siyasi partiler; hangi 
seçim çevrelerinde 
önseçim, hangi 
seçim çevrelerinde 
aday yoklaması 
yapacaklarını 

yapacaklarını 
belirterek, 
DSP'nin yetkili 
organlarının karar 
almasını 
beklediklerini bildirdi. 
Baykal, CHP 
çatısı altında, 
seçimlere girmek 
dahil seçim işbir

YSK'ya son 
olarak
9 Mayıs Çarşamba 

günü bildirecek. 
Aynı gün muhtarlık 
bölgesi askı 
listeleri (taksirli 
suçlardan 
hükümlüler ile 
tutuklu seçmen 
listesi dahil) 
güncelleştirilmek 
üzere ilçe 
seçim kurulunca 
askıya çıkarılacak.

liğinin gerektirdiği 
her türlü düzenle
meyi DSP ile 
birlikte yapacaklarını 
kaydetti.
DSP Parti Meclisi, 
bu konuda Genel 
Başkan Zeki Sezer'e 
tam yetki vermişti.
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Elif ESMEN
Atatürk İlköğretim 
Okulu 1/B sınıf 
öğrencileri okul 
yönetiminin düzen
lediği eğlencede 
okumayı öğrendikleri
ni gösterdiler. 
Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi 
Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen okuma 
bayramına öğrenci 
velileri ile öğrenci ve 

I davetliler katıldı.
30 mevcudu bulunan 
1/B sınıfı öğrencileri 
yıl içinde öğretmen-
lerinden öğrendikleri 
çeşitli hünerlerini 
ailelerine gösterme 
fırsatı da buldular. 
Okulların açılmasıyla 
birlikte sınıflarını

I"?A ■

ağlayarak dolduran çocuklarını 
küçük öğrenciler, ayakta alkışladı, 
aradan geçen zaman- Küçük öğrenciler
la hem arkadaşlarına, 
hem okullarına alışır
larken okumayı da 
öğrenmenin mutlu
luğu gözlerinden 
okunurken, aileleri de

öğretmenleri Adem 
Acar'dan öğrendikleri 
Sayıların Türküsü, 
Harflerin Türküsü, 
Nereye Gidiyon Kız 
Cennet, İbiş ile

Memiş, Şakacı, 
Yarının Büyükleri, 
Öğretmenim Şiiri,
Meslekler gibi 
çeşitli oyunları da 
başarıyla oynayıp 
seslendirirlerken 
ailelerinin de 
gururu oldular.

Stad magandaları
Yıllardır yazıyorum.
Birileri Gemlik'in İmajını sürekli bozuyor 

diye..
Gemlik ne çekiyorsa bir avuç densizin 

yüzünden çekiyor.
Gemlikspor’un karşılaşmasında hakemin 

yönetimini beğenmiyebilirsiniz.
Bunu protesto etmenin yolu, hakeme taş 

atarak yaralamadan geçmez.
Ya hakemin gözü çıksaydı veya ölümüne 

neden olunsaydı ne olacaktı?
Bir densizin yanlışlığını tüm Gemlik çeke

cekti.
Sahada polis kamerası çekim yapıyordu 

ama sanırım taşı atan bulunamadı.
Bulunsa da yargı delil isteyecek, tanık 

isteyecek, o da bulunmadığı için suçlu 
serbest kalacak.

Yani yaptığı yanına kalacak..
Tekrar söylüyorum, bu magandanın yap

tığı af edilecek bir suç değildir.
Bugünden sonra tüm spor camiasının 

Gemlikspor’a karşı bakışı değişecek, Gem 
lik’e bakışı değişecektir.

Gemlikspor Kulübü Başkanı Faruk Güzel, 
yapılan hareketi kınayarak bu tür taraftan 
istemediklerini, kulubü zor durumda bıraktık
larını söyledi.

Dileğim o ki bu durum Bursa ve ulusal 
basına taşıp büyütülmez.

Ama bir densiz magandanın hareketi 
nedeniyle Gemlikspor büyük cezalar alacak
tır.

Stad kapatmaktan, seyircisiz maç oyna
maya kadar her türlü ceza arkadan gelecektir.

Yazık.

KAYIP
Gemlik Kaymakamlığından aldığım 

yeşil kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. NEDİM BADRUK

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN,.. 

"TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

IGÜNM DfiVCÎİK BASILHI
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

34 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Maliye’den seçim 
için ek ödenek

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ
Maliye ve Hazine, 
2007 bütçesinde 
genel seçimin 
maliyetini yaklaşık 
100 milyon YTL 
olarak hesapladı ve 
bu tutarın Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
(YSK) aktarılmasını 
öngördü. Ancak, 
“çifte seçim”le 
birlikte hesaplar 
değişti. Seçim mas
raflarının artması 
ile birlikte 
Maliye Bakanlığı, 
yedek ödenekten 
YSK'ya ek 
ödenek aktaracak. 
Türkiye 22 
Temmuz'da sandık 
başına gitmeye 
hazırlanıyor. Çifte 
seçim beklentisi ile 
birlikte TBMM'de 
Ekim 2006'da kabul 
edilen 2007 bütçe 
hesapları masaya 
yatırıldı. Bütçe 
görüşmelerinde 
kasım ayında yapıla
cak genel seçimler 
dikkate alınarak 
YSK'ya öngörülen 
tutarda artış 
meydana gelecek. 
YSK'dan edinilen bil
giye göre, sandık 
ve sandık başında 
çalıştırılacak görevli 
sayısı, oy pusulası 
gibi giderlerin başın
da gelen kalemler İl 
Seçim Kurulundan 
gelecek bilgilere 
göre tespit edilecek. 
Çifte seçimle 
beraber bütçe 
genel seçim için 
öngörülen 100 
milyon YTL'nin 
yeterli olmayacağını

belirten yetkililer, 
Seçim Kurulundan 
gelecek bilgiler 
doğrultusunda 
masrafların somut
laşacağına dikkat 
çekiyor. Maliye 
yetkilileri de, 
YSK'nın talebi üze 
rine yedek ödenek
ten “ek ödenek” 
olarak aktarım 
yapılacağını 
belirtiyor.
SİYASI PARTİLERE 
360 MİLYON YTL 
Yüzde 10 barajını 
aşan tüm partilere, 
aldıkları oy oranları
na göre, bir sonraki 
seçime kadar her yıl 
Hazine yardımı 
ödeniyor. Seçimle 
beraber siyasi 
partilere de yaklaşık 
385 milyon YTL 
aktarılacak. En 
şanslı olan parti ise 
153.3 milyon YTL 
alacağı ile AKP ola
cak. Siyasi Partiler 
Yasası'nda yapılan 
değişiklik nedeniyle 
Anavatan Partisi 
yardım alamayacak. 
Yüzde 7 oy alan 
partilere de her yıl 
yardım ödeniyor. 
2002'de yüzde 7'yi 
aşan DYP, MHP ve 
Genç Parti'ye de 
bu hüküm 
çerçevesinde 
ödeme yapılıyor. 
Bu kapsamda, 
CHP 86.7 milyon 
YTL, DYP 42.7 
milyon YTL, MHP 
37.4 milyon YTL, 
Genç Parti de 32.4 
milyon YTL Hazine 
yardımı alacak

■HrİDIU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ V»

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda 

çalışacak 

elemanlar aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

ELEMANLAR ARANIYOR
CNC, Üniversel 
torna ve freze 

tezgahlarında çalışacak 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ARANIYOR 

IŞIK MAKİNA 
MAKİNA YEDEK PARÇA İMALATI 
Küçük Sanayi Sit. E/Blok No:11 - GEMLİK 

TEL: 0.224 524 74 86

KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK veya AYLIK 
fliMÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN.
Ali ÖZDEDİR Dilail ÖZDEDİR 

0.542 422 53 00 0.539491 8960

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ma; cinayeti karara lıaglaniı
Bursa'da bir 
restoranda 
Beşiktaş- 
Trabzonspor maçını 
birlikte seyrettiği 
kebapçı Mesut 
Erten'i (42) kendisine 
hakaret ettiği 
gerekçesiyle 
öldürdüğü ileri 
sürülen Kızyakup 
Mahallesi Muhtarı 
Necmettin K.'nın 
yargılandığı 
dava karara kaldı. 
Bursa 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
"kasten adam 
öldürmek ve genel 
güvenliği tehlikeye 
sokmak" suçundan 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası talebiyle 
yargılanan 
53 yaşındaki

Trabzon’un lidere
karşı zor sınavı

Necmettin K.'nın 
bugünkü duruş-, 
masında şahitler 
dinlendi.
Olay günü Mesut 
Erten'in, Bursaspor 
maçı kazandığı için 
Necmettin K.'ya 
bira ısmarladığını 
söyleyen görgü 
tanıklarından Turan 
Kaya, "İkili önce 
Bursaspor'un, ardın
dan Trabzonspor'un 
maçlarını birlikte 
seyretti, ikisinin de 
tuttuğu takımlar 
kazandı. Aynı 
masada oturup 
birbirleriyle 
şakalaştılar. Maç 
boyunca tatlı sert 
laf atışmaları oldu. 
Gece yarısı 
restorandan dışarıya 
çıktık. 30 metre 

uzaklaşmadan silah 
seslerini duyarak 
geri döndük. 
Necmettin K. panik 
halinde koşarak, 
gidiyordu. Erten'i. 
ise hastaneye 
kaldırdık" diye 
konuştu.
Cumhuriyet 
Savcısı ise 
mütalasında, 
zanlının Erten'i maç 
yüzünden çıkan 
tartışma sonrasında 
kazaen değil,, 
kasten öldürdüğünü 
belirterek, ağır- 
laştırjjmış müebbet 
hapis cezasıyla ceza- 
landırılmasını istedi. 
Duruşma, esas 
haklındaki savun
maların hazırlanması 
için ileri bir târihe 
ertelendi.

Bursaspor’dan Beşiktaş 
maçı için bir dizi tedbir
Bursaspor Yönetim 
Kurulu, Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü 
ile haftasonu 
oynayacak maç 
öncesinde bazı 
tedbirler aldığını

Galatasaray’da istifa çağrısı
GalatasaraylI 
taraftarlar, berabere 
biten Antalyaspor 
karşılaşması sonrası 
Kulüp Başkanı 
Özhan Canaydın ve 
yönetimi istifaya 
davet etti.
Taraftarlar, ayrıca 
"Taraftarı satan, 
polise bırakan, olmaz 
böyle başkan" diye 
başlayan tezahüratın 
ardından, başkan 
Canaydın'a küfür 
ederek gitmesini 
istediler.
Kapalı tribünün 
ortasındaki 500 
kadar taraftar uzun 
süre yerlerinden 
ayrılmayarak,

duyurdu.
Kulübün resmi 
internet siteside 
yapılan açıklamada, 
"Süper Lig'de son 
3 haftada heyecanın 
yükseldiği, kümede

kalma ve 
şampiyonluk 
yarışının kızıştığı 
bu günlerde çok 
önemli bir maça 
çıkacağız." 
denildi.

"İstifa Canaydın”, 
"Özhan gelsin bizi 
çıkarsın" "İstifa et, 
çıkalım" diye 
slogan attılar.

Taraftarların dışarı 
çıkmaması üzerine, 
Ali Sami Yen 
Stadı'nın ışıkları 
kapatıldı.

Trabzonspor, deplas
manda yaptığı son 8 
maçından galibiyet 
alamadı.
UEFA Kupası'na 
katılma şansını 
sonuna kadar 
sürdürmek isteyen 
Trabzonspor, 
hafta sonunda 
karşılaşacağı 
lig lideri Fenerbahçe 
ile deplasmanlarda 
yaptığı maçlarda 
son yıllarda galip 
gelemiyor. 
Trabzonspor, 
Fenerbahçe ile 
İstanbul'da yaptığı 
son 8 lig maçında da 
sahadan galibiyetle 
ayrılamadı. 
Bordo-mavililer, en 
son 1997-98 sezo

nunda rakibini 3-1 
yenme başarısı 
göstermişti. 
Karadeniz ekibi, 
kalesinde 21 gol 
görürken sadece 9 
kez rakip fileleri 
havalandırabildi.

Trabzonspor, son 8 
sezonda Fenerbahçe 
ile deplasmanda 
yaptığı maçlarda 7 
mağlubiyet ve 1 
beraberlik alarak 
sadece 1 puan 
toplayabildi.

C-

Erciyesspor kupayı istiyor
Kayseri Erciyesspor 
Kulübü Başkanı 
Ziya Eren, Fortis 
Türkiye Kupasıi , 
finalinde Beşiktaş'ı 
yenmek istediklerini 
söyledi.
Eren, "Fotis 
Türkiye Kupası'nda 
Kayseri'den ilk 
kez bir takım finale 
kaldı. Buraya kadar 
geldikten sonra, 
Fortis Türkiye 
Kupası'm almak 
istiyoruz. Beşiktaş 
için kupa ne kadar 
önemli ise bizim için 
de o kadar önemli." 

Eren, Çaykur 
Rizespor ile yaptık
ları maçta, uzatma 
dakikasında

yedikleri golle 3 
puanı kaçırmanın 
üzüntüsünü 
yaşadıklarını, 
ancak umutlarının 
bitmediğini de 
ifade ederek, 
"Kayseri 
Erciyesspor ikinci 
yarıda çok iyi bir 
çıkış yaptı ama ilk 
yarıdaki sonuçlar 
bizi bu noktaya 
getirdi. Ligde kalma 
umudumuz devam 
ediyor. Kalan 3 
maçımızı da kazanır
sak ligde kalabiliriz" 
diye konuştu.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜftÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.coni

Filmin Adı Seanslar

MUTLULUK
ZİNCİR BOZAN

14.00 - 16.30 ■ 20.30

14.15.-16.15-20.30

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

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

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)

KARA KİTAP SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
www.elkoyun.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
http://www.elkoyun.com
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Çocukları öldüren ölümcül bakteri HIB
Keçiören Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Çocuk Klinik Şefi 
Sosyal Pediatrist 
Doç. Dr. Gonca 
Yılmaz, Hemofilus 
Influenza Tip B (HİB) 
bakterisinin menenjit, 
çocuklarda zatürre, 
akciğerlerde sıvı 
toplanması, kana 
mikrop karışması, 
eklem ve kemik ilti
hapları gibi ağır 
hastalıklara yol 
açtığını bildirdi. Doç. 
Dr. Yılmaz, özellikle 
çocukların sağlığını 
tehdit eden HIB'e 
karşı HİB aşısı uygu
lanmasını önerdi. 
Doç. Dr. Yılmaz 
tarafından hazırlanan, 
"Hemofilus Influenza 
Tip B (HİB) 
Enfeksiyonları ve 
Aşısı" konulu sunum 
Sağlık Bakanlığı web 
sitesinde yayınlandı. 
HİB'in tüm yaşlarda 
görülmekle birlikte 
özellikle 5 yaş altında 
en sık çocukluk hasta 
lığı etkenlerinden 
olduğunu ifade eden 
Yılmaz, bakterinin en 
çok süt çocuklarında 
(6-18 ay) haftalık 
yaptığına dikkati 
çekti. HİB'in 5 yaş 
üzerinde genellikle 
görülmediğini vurgu
layan Doç. Dr. Yılmaz, 
"Bütün dünyada bak- 
teriyel menenjitin en 
sık görülen etkenidir. 
HİB bakterisinin

menenjit dışında 
başka ciddi hastalık
lara da yol açabilir ve 
çocuklarda zatürre, 
akciğerlerde sıvı 
toplanması (zatül- 
cenp; ampiyem), 
kana mikrop karış
ması (sepsis), yutak 
iltihabı (kuş palazına 
benzer ciddi bir 
hastalık; epiglottit), 
eklem ve kemik ilti
hapları gibi ağır has 
talıkların en önemli 
etkenlerindendir" 
uyarısında bulundu. 
HIB'in menenjit veya 
diğer ciddi hastalık
lara yol açmadan 
önce kişinin boğazın
da ön yerleşim yap
tığını, buradan 
vücudun hastalık 
yapacağı bölgelerine 
yayıldığını ve bu böl
gelerde hastalıklara 
yol açtığını belirten' 
Yılmaz, hasta çocuk
ların solunum 
salgıları yoluyla

(havadaki tükürük 
damlacıkları, 
hasta çocukların 
burun-ağız akıntıları 
gibi) başka çocuklara 
bulaştırdığını kaydet
ti. Gonca Yılmaz, 
hasta olan kişilerin 
hastalığı bulaştırma 
riskinin okul kreş 
ve ev içi bireylerinde 
çok daha yüksek 
olduğunu ifade 
ederek, aynı evde HİB 
enfeksiyonu geçiren 
bir kardeş varsa, 
o evdeki bir bebekte 
menenjit riskinin 
500 kat daha 
fazla olduğuna 
dikkati çekti. 
HİB AŞISI 
GÜVENLİ MİDİR? 
Doç. Dr. Gonca Yıl 
maz, HİB enfeksiyo 
nuna ilişkin şu 
bilgileri verdi: 
"HİB aşısı; uygun 
zaman ve dozlarda 
kullanıldığında 
özellikle çocukluk 

çağında menenjitlerin 
çok önemli bir 
bölümünü oluşturan 
HİB menenjitinin 
önlenmesi için 
önemlidir (ve daha 
yüksek oranlarda). 
Gelişmiş ülkelerde 
bu aşı ile HİB menen
jitleri eradikasyon 
hedefine oldukça 
yaklaşmıştır. HİB 
aşısı aynı zamanda 
menenjit dışındaki 
ciddi HİB hastalık
larından korunmayı 
da (zatürre, sepsis, 
kemik eklem iltihap
ları gibi) önler.
Ancak HİB aşısı, 
HİB dışındaki menen
jit etkenlerinden 
korumaz. HİB aşısı 
konjuge bir aşıdır. 
Bakterinin kap
sülünde enfeksiyona 
karşı korunmayı 
belirleyen PRP 
(Poliribozil ribitol 
fosfat) yapısına ek 
olarak bir protein 
(tetanoz, difteri tok- 
soidi ya da menenge- 
gokal dış membran 
proteini) bağlan
masıyla oluşturulur. 
Bağlanan protein 
yapısına göre değişik 
tipleri vardır. HİB 
aşısının yan etkileri 
genellikle önemsiz 
derecededir. HİB 
aşısında -25 oran
larında aşı yerinde 
kızarıklık, ağrı, 
hafif-orta ateş, huzur
suzluk görülebilir”

Sıcak havalarda güneş 
çarpmasına dikkat
Küresel ısınma 
nedeniyle dünyanın 
güneş alma saat
lerinin artması, uzun 
süre güneşte kalan 
insanların sağlığını 
tehdit ediyor. Vücut 
ısısının artmasıyla 
oluşan güneş çarp
ması insanların 
ölümüne bile yol 
açabiliyor. 
Uzmanlar, sıcak 
havanın ve güneşin 
etkisini arttırdığı şu 
günlerde vatan
daşları fazla güneş 
altında ve sıcakta 
kalmamaları 
konusunda uyarıyor. 
Bu tür havalarda nor
mal sıcaklığı 37 
derece olan vücut 
ısısının 40-41 derec
eye kadar çıkabildiği
ni, bunun da vücutta
ki hücreleri tahrip 
ettiğini belirten 
uzmanlar, özellikle 
beyin hücrelerinde 
yaşanan tahribatın 
ilerlemesiyle insan
ların hayatlarını 
kaybedebileceğini 
dile getiriyor. Uzun 
süre güneş altında 
veya sıcakta kalan 
insanların beyin
lerindeki ısıyı 
ayarlayan mekaniz
manın bozulduğunu 

vurgulayan uzman
lar, aşırı derece 
güneş çarpmasına 
maruz kalan insan
ların tedavi edilse 
bile yüzde 20'sinin 
yaşamını yitirdiğini, 
tedavi olanların 
büyük çoğunluğunda 
ise sinir sistem
lerinde hasar 
oluşabildiğini ve 
güneş çarpmasına 
maruz kalan insanın 
denge ve koordi
nasyonunun 
aylarca normale 
dönemediğini 
belirtiyor. Güneş 
çarpmasının belirti
leri hakkında da bil
giler veren uzman
lara göre, güneş 
çarpmasına maruz 
kalan kişinin vücut 
ısısı artıyor, aşırı ter
leme, halsizlik, baş 
ağrısı, baş dönmesi, 
kusma, bulantı, nabız 
hızlanması görülüy
or. Kişinin cildinde 
kuruma oluyor, 
denge ve koordi
nasyonunda bozuk
luklar yaşanıyor, 
görme netliği 
bozulup, göz 
çukurları belirgin 
hale geliyor ve has
tada bilinç kaybı 
görülebiliyor.

ıvı

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
51318 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 1O 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 Tomografii 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 
O rm. 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. 
BUSKİ 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz________

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
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SENA ECZANESİ 

D.Subaşı Mh. Ş. Mehmetçik Sok 
No :1 Tel: 513 0102 GEMLİK

51312 95
51316 37
51316 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70 
51417 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2743

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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Cüzel "Tası atan kulübe zarar »ef Eurovision’da yan final II Mayıs’ta
Pazar günü Gemlik 
sahasında oynanan 
Gemlikspor 
Geçitspor maçında, 
hakemin yönetimine 
kızarak taş atarak 
yaralanmasına neden 
olan seyircinin 
hareketinin 
Gemlikspor’u zor 
duruma soktuğunu 
söyledi.
Güzel gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
bugüne kadar 
Gemlik’te oynanan 
karşılaşmalarda bu 
tür bir taşkınlıkla 
karşılaşmadıklarını, 
bu olayın Gemlik 
sporuna darbe 
vuracağını söyledi. 
Karşılaşma günü 
ilçede bulunmadığını 
söyleyen Güzel, 
olayı duyunca 
Gemlik’e geldiğini 
ve hastanede olan 
hakem ile yan hake
mi ziyaret ederek 
geçmiş olsun 
dileğinde bulun
duğunu belirterek 
şunları söyledi: 
“Futbol bir 
centilmenlik 
karşılaşmasıdır.
Sporcu da, izleyici de

maçlarda sport
mence davranmak 
zorundadır.
Karşılaşmada 
hakemin yönetimini 
beğenmiyorum 
diye ona zarar 
verici cisimleri 
sahaya atmak 
sportmenlik ve 
centinmenlikle 
bağdaşmaz.
Bugün bizim saha 
mızda yaşanan 
bu olay Gemlikspora 
büyük zarar 
verecektir.
Bunu atan kişi sonu
cunu hiç düşünme 
miştir. Hakemler 
bizim sahamızda

Gemlik KHrfez|Qi

bizim misafirimizdir. 
Onlara yapılan hare 
ket bize yapılmış 
sayılır. Gemlik 
üzerine yaratılan 
kötülemelerine bir 
fırsat daha veril 
miştir. Bunu yapanı 
şiddetle kınıyorum. 
Gemlik ve Gemlik 
spora büyük kötülük 
yapmışlardır. 
Biz böyle seyirci 
istemiyoruz." 
dedi.
öte yandan 
Gemlikspor- 
Geçiitspor karşılaşa- 
masında yaralanan 
Cemalettin Bulut, 
tedavi gördüğü 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’n 
den taburcu oldu. 
Karşılaşma ile ilgili 
gözlemciler, ve 
hakemlerin vereceği 
raporun sonuçlarının 
Gemlikspor için iyi 
olmayacağı 
belirtilirken, yarım 
kalan karşılaşmanın 
Gemlikspor 
taraftarının 
olmadığı bir başka 
stadda oynanma 
olasılığının büyük 
olduğu bildirildi.

Finlandiya'nın
Başkenti Helsinki'de 
düzenlenen 
Eurovision Şarkı 
Yarışması için geri 
sayım sürüyor...
Ülkemizi
Shake İt Up adlı 
parçasıyla temsil 
edecek olan Kenan 
Doğulu'nun ilk sınavı 
10 Mayıs’taki yarı 
final olacak.
Hedefse 28 ülke 
arasında ilk ona 
girerek finalde 
yarışma hakkını 
kazanmak.
Yaklaşık 6 ay önce 
ülkemizi Kenan 
Doğulu'nun temsil 
edeceğinin açıklan
masıyla yoğunlaşan 
hazırlık çalışmaların
da son aşamaya 
gelindi.
Sözü ve müziği 
kendisine ait olan, 
Shake İt Up 
Şekerim'le 
ülkemizi temsil 
edecek olan 
Kenan Doğulu 
Helsinki'de 
özellikle koreografi 
çalışmalarına 
ağırlık veriyor.
Kenan Doğulu'ya

yarışmada 
Ingiltere'de 
yaklaşık bin kişi 
arasından seçilen 
biri Finlandiya 
asıllı dört 
dansçı kız 
eşlik edecek.
Oryantal figürlerin de 
yer aldığı bir kore
ografi ile şarkısını 
yorumlayacak olan 
Kenan Doğulu'ya 
Helsinki'de düzen
lediği basın toplan
tısında da ilgi 
yoğundu.
Yarı final öncesi 
koreografi, ses 
ve ışık provası yapan

Kenan Doğulu, 
yorumu ve sahne 
hakimiyetiyle 
güçlü bir aday 
olduğunu bir kez 
daha gösterdi. 
Kenan Doğulu 
10 Mayıs’ta 
gerçekleştirilecek 
yarı finalde 
28 ülke temsilcisi ile 
yarışacak.
Sahneye 
26. sırada çıkacak 
olan Kenan 
Doğulu, ilk on 
arasında yer 
alırsa, 12 Mayıs’taki 
finalde yarışma 
hakkını kazanacak.
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Radar Cad. No: 170 YALOVA 
Tel : (0.226) 811 04 74 (PBX) 
Faks : (0.226) 811 43 71 
www.yucebilgili.com

Yalova’dan dünyaya açılan pencere
İdEAlİNİ d ün yay a açiLmaU oLaraIc beLİRleyEN okulumuz 1997Men bu 
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Geleceğinizi yeni ufuklara açıyoruz
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Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
siyaseti Gemlik’te sürdüreceğini açıkladı 

“Yerel siyaseti seviyoıum’’
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Meh 
met Güler, milletvekili aday adayı ola 
cağı söylentileri üzerine yaptığı açık
lamada, siyaseti Gemlik'te sürdüre
ceğini ve bunun da yeni oluşturulan 
Demokrat Parti'de olacağını söyledi.

Haberi sayfa 3’de

Pazar günü Gemlik Stadında oynanan maçtaki davranışları antrenörün başını yedi

Cabbar Hoca’nın işine son verildi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’ten parlementoya gitmek
AKP’nin Cumhurbaşkanlığı konusunda 

Abdullah Gül’de diretmesi, başına olmadık 
işler açtı. Bunları hep birlikte izliyoruz.

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan mil
letvekili genel seçimlerine kısa bir zaman 
kalmasına karşın, eskimiş olan bu par
lamentoya Cumhurbaşkanı seçtirmek 
istemesi işe yaramadı.

Genel Kurmay, seçimler sırasında irtica 
ve laiklik konusunda sert bir muhtıra verdi. 
Anayasa Mahkemesi ise, "Cumhurbaşkanı 
seçimlerinde Meclisin 367 kişi ile toplan
ması gerekiyor" dedi.

Devamı sayfa 5’de

IF Pazar günü oynanan Gemlikspor 
Geçitspor maçında futbolcularla 
kavga ederek tepkileri üzerine çeken 
Cabbar Hoca ile bu sefer yollar ayrıldı. 
Gemlikspor ile anlaşmasından sonra 
sürekli olarak eleştiri alan Cabbar 
Hoca’nın Pazar günü oynanan maçta 
sürekli futbolcularıyla küfürlü diyaloğu 
gözden kaçmamıştı. Futbolcuları 
teskin edeceğine sürekli hakemler 
üzerine çeşitli hareketler yapan 
Cabbar Hoca nın hareketleri futbolcuları 
da olumsuz yönde etkiliyordu. 
Şampiyonluğun büyük ölçüde kaçırıl
masının sorumlusu olarak görülen 
hocayla dün ipler koparıldı. Daha önce 
de Gemlikspor Başkanı Faruk Güzel 
tarafından işine son verilmesine rağmen 
bir süre görevine devam eden Cabbar 
Hoca ile görüşen Faruk Güzel, alacak
larının ödendiğini ve sözleşmesini 
fesh ettiklerini söyledi.

Bursa’nın tanınmış antrenörlerinden Cabbar Hoca, 
Gemlikspor’a geldiğinde büyük umutlar vaaddet- 
mişti. Ancak, futbolculara kaba davranması 
sonunu hazırladı. (Haber Seyfettin ŞEKERSÖZ)

DVC ÛâŞ©SSSsH5 ✓ MICIR ÇEŞİTLERİ
BİBBMSAfitf&l 1 NUMARA' 2 NUMARA < 5 NUMARA 
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Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA
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Gürhan ÇETİNKAYA

Ulusuna sahip çık...
"Dünyada her ulus yönetimine taham

mül ettiği iktidarın sorumluluğuna ortak 
sayılır..”

Mustafa Kemal ATATÜRK 
Türkiye, 1980 darbesi ve 1982 

Anayasası sonrasında oluşan, toplumsal 
ve siyasal yapıda üç ana sorun ile karşı 
karşıya kaldı:

İrtica tehdidi: (Gerici yobaz örgütlen
menin Laiklik ilkesini tehdit eder boyutta 
gelişmesi, yayılması ve kadrolaşması)

Bölücü tehdit: (Türkiye'de yaşayan 
Kürt kökenli insanların, provake edilerek, 
önce silahlı ve günümüzde de hem silahlı 
ve hem de kitleselleşerek sivil kalkışmaya 
yönlendirilmeleri)

Ekonomik tehdit: (Türkiye ekonomisi 
özellikle Özal ile birlikte Uluslar arası ser
maye güçlerine tek yanlı biçimde bağ
landı, ekonomik bağımlılık siyasi bağım
lılığı getirdi)

Soru şu:
Bu 3 tehdidin güç odaklarının şu anda 

siyasal erki elinde bulunduran bir partide 
toplanmış olması bir tesadüf olabilir mi?

Olamaz...
Çünkü;
Sakarya'da, Dumlupınar'da kazanmış 

olduklarımız elimizden alınmak isteniyor...
Lozan'ı değil, Sevr'i istiyorlar...
Türkiye seçmeninin yüzde 25'inin 

oyunu alıp TBMM'nin 3'te 2'sini ele 
geçiren AKP'nin "gerçek amacı" ne?

I ABD'nin Yeşil Kuşak ve Ilımlı İslam 
Projesine geçit vermek.

Biraz hafızamızı zorlayalım ve geri 
gidelim..

Biliyorsunuz DSP-MHP-ANAP 
hükümeti, ABD'nin Türkiye üzerinden 
Irak'a girmesine olur vermediği için, ulus
lararası bir politik manevra ile hükümetten 
düşürüldü. Yerine AKP hükümeti geldi.

Neden?
Çünkü ABD, Türkiye'de tüm tarikatları 

birleştirip AKP'yi kurdurdu ve iktidara 
gelmesi için çalıştı.

Nasıl geldi?
Din tacirlerinin kucağına itilmiş bir 

toplumsal yapı, ilmik ilmik işlendi ve oluş
turuldu. Dindar ile dinci arasındaki farkı 
göremeyen halk, Anadolu kadının tür
banının ucuna asılmış tek bir siyasa ile 
yönlendirildi..

Çünkü Anadolu Halkı,Yeşil Kuşak adı 
altında, "kula kulluk" etmek üzere prog 
ramlandı.

Allah inancı ile kandırılarak oy deposu 
haline dönüştürüldü, kaderleri şarlatan
ların elinde oyuncak oldu..

Türban bahanesiyle kandırıldı, gerçek
lerin önüne din perdesi indirildi, birey 
olmaması için uygun bir eğitim modeliyle 
biçimlendirildi..

Sormayı ve sorgulamayı beceremeyen 
bir kuşak yetiştirildi..

O halde bugün yaşananlar tesadüf 
değil..

Umut yok mu ? Elbette ki var..
14 Nisan'da, 29 Nisan'da,5 Mayıs'da 

gerçekleşen Cumhuriyet Mitingleri aydın
lanmanın olumlu işaretleri..

Türkiye Cumhuriyeti karanlıktan çıkı 
yor., içeride gerici, dışarıda verici olanlar 
yakında gidiyor.. 22 Temmuz'da önüne 
konulacak sandığa mutlaka giderek, 
ULUSUNA SAHİP ÇIK..

MÜRTECİYE, BÖLÜCÜYE, 
İŞBİRLİKÇİYE bir kez daha izin verme...

Çarşı
Seyfettin SEKERSÖZ
Bir damla 
kanın hayat 
kurtaracağı 
bilinciyle hareket 
eden Çarşı 
Esnafı'ndan 
taktir edilecek 
kampanya 
büyük ilgi gördü. 
İlçe Çarşı Esnafı 
ile Kızılay'ın 
işbirliğinde 
düzenlenen 
kan bağışı 
kampanyasına 
esnafın yanı sıra 
vatandaşlarda 
büyük ilgi gösterdi. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda Kızılay 
Doktoru Özlem 
Türkoğlu ile 
Hemşire Sorumlusu 
Özlem Topal, 
Hemşireler Fatma 
Hoca oğlu ile 
Ayşegül Saraçoğlu 
tarafından gün 
boyu bağış 
yapanlardan 
kan alındı.
Dün başlayan 
kan bağışı kampa
nyasına bu günde 
Belediye Düğün 
Salonu’nda devam 
edilecek.

Belediye Zabıta Ekipleri Salı Pazarı’nda denetimleri sürdürüyor 

Zabıta ekiplerine aldırmıyorlar 
Seyfettin SEKERSÖZ 
Belediye Zabıta ekip
lerinin Pazar içinde 
yaptıkları denetimler 
sürerken seyyarların 
kimseyi dinlemediği 
gözleniyor.
Zabıta ekiplerinin 
Pazar içinden geçme 
sinin ardından görün
tü yine aynı tas aynı 
hamam gibi devam 
ediyor. İnsanların 
rahat yürüyemediği 
bir ortamın yaratıldığı 
ilçe pazarında bu 
görüntülere nedense 
engel olunamıyor. 
Zabıta sayısının 
hiçbir ilçede olmaya
cak kadar az olduğu 
Gemlik'de 3-5 görevli
den hizmet bekleme 
nin ne kadar doğru 
olduğu ise eleştiriye 
açık. Zabıta ekipleri 
pazarın içinde 
yaptıkları denetim
lerde seyyarlarla 
birlikte ortaya mal 
koyan pazarcıları da 
ikaz etmesine rağmen 
dinleyen olmayınca 
denetimler de 
göstermelik olmaktan 
öte geçmiyor.
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Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, siyaseti Gemlik’te sürdüreceğini açıkladı

“Yerel siyaseti seviyorum”
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Milletvekilliği adaylığı 
için ismi düşünülen 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, aday olma 
yacağını ve yerel 
siyaseti sevdiğini 
söyledi.
Dün saat 17.00 de 
sona eren Milletve 
killiği adaylığı için 
ismi en çok konuşu
lanlardan biri olan 
Umurbey'in başarılı 
belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
siyaseti Gemlik'te

sürdüreceğini ve 
bunun da yeni oluş
turulan demokrat 
Parti'de olacağını 
söyledi.
Milletvekilliği için 
dün akşam saatlerine 
kadar aday olması 
beklenen Güler, 
yaptığı açıklamada 
"Ben siyaseti 
yerinde seviyorum. 
Burada mücadelemi 
vereceğim ve yeni 
kurulan Demokrat 
Parti'de devam 
edeceğim" 
şeklinde konuştu.

Vergi Hazırlama Kontrol İşletmeliği Eğitim Sorumlusu Hamdi Aydın tarafından bilgiler verildi

Adrese Kayıt Sistemi anlatıldı
TUİK (Türkiye 
İstatistik Kurumu) 
Başkanlığı’nın 
yaklaşık beş ay 
önce başlayan 
adrese dayalı 
alan çalışması 
sonuçları son 
aşamaya geldi. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet >. 
Kooperatifi ’ 
Toplantı Salonu’nda 
Orhangazi, 
Gemlik ve İznik 
ilçeleri (V.H.K.I.) 
Vergi Hazırlama 
Kontrol İşletmeliği 
Eğitim Sorumlusu 
Hamdi Aydın 
tarafından Nüfus 
Müdürlüğü, 
TEDAŞ, TÜRK 
TELEKOM, 
Belediye, Özel İdare 
personeli ile köy 
ve mahalle muhtar
larına açıklayıcı 
bilgiler verdi. 
.Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun yapmış 
olduğu çalışmalar, 
sonucunda 
Ağustos ayı itibariyle 
İçişleri Bakanlığı'na 
devri gerçekleşerek 
2007 yılının 
sonlarına doğru 
hayatımıza girecek 
olan Adres 
Kayıt Sistemi ile 
muhtarların 
görevleri de 
azalıyor.
Toplantıda 
bilgi veren Eğitim 
Sorumlusu Hamdi 
Aydın, eski 
adı İkametgah

İlmühaberi olarak 
bilinen belgenin 
hayatımızdan 
çıkacağı, yerleşim 
yeri ve diğer 
adres belgesinin 
kullanılacağını 
söyledi.
Kimlik Paylaşım 
Sistemine bağlan
mayan Kurum ve 
muhtarlıkların bu 
belgeyi veremeye
ceği ve vatandaşa 
sunulan hizmetin 
hızlive bir o 
kadarda sağlıklı 
olması açısından 
(KPS) Kimlik 
Paylaşım Sistemine 
sorumlu kuramların 
bağlanması 
gerektiğini vurguladı. 
Gemlik Nüfus 
Müdürü Nazlı 
Değirmencinin de 
hazır bulunduğu 
bilgilendirme

toplantısında 
ayrıca adres 
değişikliği yapan 
vatandaşların da 
20 iş günü 
içersinde yeni

adres bilgilerini 
ilgili kuramlara 
bildirme 
zorunluluğunun 
bulunduğu 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YuzıYORUM

Küçük İnsanlar...

IRAK'la ilgili şu gerçeği kabul etmemiz 
gerekir:

Irak'ta Amerika'nın stratejik ortağı artık 
Türkiye değil, Irak Kürtleri.

O nedenle Türkiye, daha önce birçok 
defalar olduğu gibi

Irak'a girip operasyon yapamaz.
Amerika da zaman zaman "Sakın Kuzey 

Irak'a yönelik operasyon yapmayın" 
diyor.

Daha iki üç gün önce, eski Genelkurmay 
Başkanı emekli Orgeneral Myers Irak'a 
yapılacak operasyonda Amerikan güç
leriyle karşı karşıya gelinebileceğini 
belirterek "çuval olayı"m anımsattı.

Bunu Kuzey Irak'taki aşiret lideri 
Barzani de gayet iyi biliyor ve bundan 
cesaret alarak Türkiye'ye tehditler 
yağdırıyor. Kuru sıkı...

Barzani'nin bu kışkırtıcı ve küstah söz
leri Ankara'da infial yaratınca ikinci Kürt 
lider Talabani hemen devreye giriyor.

Barzani adına özür dileyip telaş içinde 
Türkiye'deki öfkeyi dindirmek istiyor. 
Aslında bu, iki Kürt liderin yıllardan beri 

oynadıkları oyun.
Bu tiyatroda genellikle Barzani kötü 

adamı oynuyor ve Türkiye'ye düşmanca 
söylemlerle saldırıyor, Talabani hemen 
araya girip ortamı yumuşatmaya çalışıyor.

Zaman zaman da tersi oluyor.
Akıllarınca bu yöntemle Türkiye'yi oya 

ladıklarını, hatta uyuttuklarını sanıyorlar.
Bilmiyorlar ki Türkiye oyalanacak ya da 

uyutulacak bir ülke değildir.
Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın, 
"Ben Kürt liderlerle görüşmem. Onlar 

PKK'yı destekliyor" diyerek onları adam 
yerine koymamakla ne kadar haklı olduğu 
şimdi anlaşılıyor.

Barzani'nin "Siz Kerkük'e karışırsanız, 
biz de Diyarbakır'a karışırız" sözleri 
Türkiye'ye doğrudan tehdittir.

Ancak Türkmenlere karşı Türkiye'deki 
30 milyon Kürt'ün (bu rakamı kafadan sal
lıyor) hakkını korumaktan bahsetmesi çok 
daha tehlikeli bir tahriktir.

Barzani efendi Kürt kökenli vatan
daşlarımızı koruma hakkını kendinde 
nereden buluyor?

Kim oluyor da onlara sahip çıkmaya 
kalkıyor?

Onlar bu ülkenin insanıdır.
Onların ataları bu ülke için her cephede 

can vermişlerdir.
Onlar Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkenin 

bağımsızlığı için kan dökmüşlerdir.
Bugün de Barzani'nin beslediği 

teröristlerle çıkan çatışmalarda da evlat
larını şehit vermektedirler.

Barzani gibi bir aşiret liderinin onlârı 
korumaya kalkması?,

Kürt kökenli vatandaşlarımıza bir 
hakarettir.

Barzani bu yaptığının hesabını verecek
tir.

Yarın onu kanatları altına alan Amerika 
bölgeden çıkmak zorunda kalacak.

O zaman ülkesine ihanet eden Barzani 
efendi Irak halkının hışmından kurtulmak 
için nereye sığınacak?

Hiç kuşkunuz olmasın, yine Ankara'ya 
gelecek, boynu bükük, el etek öpüp af 
dileyecek.

Ben ettim, siz etmeyin diye yalvaracak
tır.;

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Hayriye’de Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği kursunu bitirenlere belgeleri veriltli
Ercüment ESEN
Günümüze kadar 
odunculukla geçimi 
sağlayan ilçemiz 
Haydariye Köyü 
sakinlerinden böl
gemize doğal gaz ile 
ithal kömürün gelme
si nedeniyle odun 
şatışları düşünce 
bir süre önce 
Haydariye Köyü’nde 
köylülerin katılımıyla 
kurulan Haydariye 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinin talabi 
üzerine Gemlik Halk 
Eğitim Müdürlüğünce 
açılan mevvecilik 
kurslarına katılan 
kursiyerler düzenle
nen törende başarı 
belgelerini aldılar. 
Haydariye Köyü 
Meydam’nda yapılan 
belge verme törenine 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin, Gemlik Halk 
Eğitim Müdürü 
Kemal Çetinoğlu ile 
Haydariye Köyü 
vatandaşları katıldı.

Belge verme törenin 
de konuşma yapan 
Gemlik Halk Eğitim 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu şunları 
söyledi.
"Haydariye Köyü’nde 
açılan 14 günü içeren 
toplam 84 saatlik 
meyvecilik kursu çok 
başarılı geçmiştir. 
Bir süre önce 
Haydariye Köyü’nde 
köylülerin katılımıyla 
kurulan Haydariye 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin köy
lerinde meyvecilik 
kursu açılması talebi 
üzerine İlçemiz Tarım 
Müdürlüğü ile 
yapılan işbirliği 
sonucunda 02 -19 
Nisan 2007 tarihleri 
arasında açılan kur
sumuza 31 kişi 
katılmıştır. Öğreticil
iğini İl Tarım Müdür 
lüğü Mühendislerin 
den Erdem Turgut, 
Turgay Vural ve 
Haşan Vatanseverin 
yaptığı kurstan 
başarı olan 
kursiyerler 
belge almaya 
hak kazanmıştır”

uıh

dedi
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül ise 
yaptığı konuşmada 
Tarım ve Satış 
Kooperatifi’nin 

önemine değinirken, 
“Kursiyelere yeter ki 
siz sağlıklı üretim 
yapın. Buralarda 
Pazar probleminizin 
olmaması gereki yor. 

Kurs döneminde 
almış olduğunuz 
pratik ve teorik 
bilgileri geliştirip 
kaliteli ve damak 
zevki veren meyve 
ve sebze yetiştire- 

ceğınıze inanıyorum. 
S izler bu değerleri 
yürütmenin hazzını 
ve tadını çaıkartın. 
Meyve ve sebze 
üretiminde başarılar 
diliyorum" dedi.

jj„ûOLILÛ~YAPt
B,L,MUM İNŞ. MAU. HIRDAVAT-NALBUr 

TESıSAT - BOYA - İZOLASYON & 
AKSESUAR

TEL: 513 32 32 FAX: 513 35 7S

HER TÜRLÜ
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

*
Haşan GULLU *

*

^Wı

*
*
*
*

Fiili Boya 
Jotun * Deniz Boyaları 
İzolasyon 

Hırdavat
Nalbur
Sıhhi Tesisat 
Aksesuar

ra
Er

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR

*MM Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 513 32 32-Fok: (0,224) 513 35 75
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İnan TAMER
İçimizdeki Trafik Canavarı....

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı:

Ulusal şairimiz 
Mehmet Akif İstiklal 
Marşı’mızda o gün 
görmüş gerçeği...

Dile getirmiş 
bugünkü durumu 
“Medeniyet dediğin 
tek kişi kalmış 
canavar” mısrası ile..

O tek dişli canavar 
içimizdeki Trafik 
Canavarı...

Sanayi devrimini 
gerçekleştirmiş ulus
lar, az gelişmiş ve 
gelişmekte oldukları 
ulusların özlemini 
arttırıcı yayın poli
tikaları ile emellerine 
ulaşarak zenginlikleri 
pekiştirerek, geri 
kalmış ve az gelişmiş 
ulusların ekonomile - 
rine ve siyasi 
iradelerime nüfus 
ederek kendilerine 
bağımlı kılmışlardır.

Gelişmenin 
zenginliği ve medeni 
olma anlayışının 
nişanesi, bir binek 
arabasına, iyi bir 
meskene ve yazlığa 
sahip olmaktır.

Bu özlem toplum-

larda yaratılmış ve 
diri tutulmuştur.

Dünya’nın her 
türlü otomobil üreti
cisi ülkemiz pazarın
da yer almış, uzun 
vadeli taksitlerle araç 
pazarlamışlar, ve 
pazarlamaktadırlar.

Yurdumuzdaki 
milyonlarca araca, 
her gün yüzlerce araç 
katılmaktadır.

Karayollarının 
kaldırabileceği 
kapasite bellidir.

Ağır yükü kaldıra
maz olmuştur.

Trafik eğitimi 
yetersizdir.

Toplu taşımacılık 
yapan otobüs işlet
meleri tasarruf amacı 
ve karlılığını artırmak 
için araçlarda tek 
sürücü kullanmakta, 
yorgunluk, uykusuz 
luk dikkat dağınıklığı 
ile önemli can ve mal 
kayıplarına sebep 
olmaktadır.

Önlem olarak tüm 
yollar duble yol 
olmalıdır.

Trafik, ilköğretim

okullarından başla
yarak liselerde ders 
olarak okutulmalı.

Lise son sınıf 
trafik dersi imtihanı 
hem nazari hem 
pratik olarak yapıl
ması, ehliyet için bu 
dersten başarılı olan
lar başvurup araba 
kullanabilir ehliyete 
sahip olabilmelidir. 
Şoförlük, günümüzün 
en önemli mesleği 
olmuştur. Böyle 
görülmelidir. Okur 
yazar olmak yeterli 
görülmemelidir bu 
meslekte.

Bu meslekte 
başarısız olmanın 
sonucu can ve mal 
kaybıdır.

Bugün bir oto
büste seyahat eden
lerin sayısı, bir bina
da yaşayanların 
sayşısından az 
değildir.

Binaların inşaatın
da can ve mal kaybı
na sebep olmamak 
için, mühendis, 
mimar v.s. gibi bilgi 
ve yetenek aranmak-

tadır.
Trafik için, sürücü 

belge sahiplerinde de 
dediğim kıstaslar 
olmalıdır.

Trafik canavarına 
az canlar verilmedi. 
Az mallar yitirilmedi. 
Her yıl artıyor 
kayıplar.

Bu yıl ki kayıplar
da yüzde 30 artış var.

Öksüzler, yetimler, 
sakatlar yanan yürek
ler.

Geri gelmeyecek 
kayıplar. Yani yürek 
yakan, yürek burkan 
ıstıraplar.

Sebebi içimizde 
trafik canavarı.

Kovalım, kovdu
ralım O’nu insan ha 
yatından.

Haydi ülkemiz 
insanı vazgeç sürat 
sevdasından.

Bir bekleyenin bir 
sevenin olduğunu, 
unutma. Acı, ıstırap 
vereceğini unutma!

Allah’ın en büyük 
armağanı canına 
kıyma!

Can Yakma!

Bursa’da Milletvekili Aday Adaylığı için istifalarV

Gemlik’ten parlamentoya gitmek
Meclis genel seçimlerin 22 Temmuz 

sıcağında yapılmasına karar verdi.
Öne veya arkaya alınsa da milletvekili 

seçimleri birkaç ay içinde yapılacak.
Dün, kamuda çalışanlar aday adayı ola

bilmek için görevlerinden istifa ettiler.
Gemlik’te istifa eden kamu görevlisi yok.
Belediye Başkanları arasında aday adayı 

olacaklar var mı diye bekledik.
Ses çıkmadı.
Önceki gün, Umurbey Belediye Başkanı 

Fatih Mehmet Güler ile karşılaştım.
"Başkan, yeni partiniz hayırlı olsun*’ 

dedim.
"Ne zaman meydanlara çıkacaksınız" diye 

gelişmeleri sordum.
Yakında açıklama yapacaklarını söyledi.
Güler, İl Başkanı’nın milletvekili aday 

adayı olmasını istediğini söyledi.
Ancak, niyetli olmadığını gözledim.
Gözler 

Turgut’ta.
Turgut, 

atmaz.

Belediye Başkanı Mehmet

işini garantiye almadan adımını

İstifa ile değil, kontenjan adaylığıyla sonu
ca gitmek ister.

Öyle veya böyle, Gemlik’ten Ankara’ya 
gidecek milletvekiline ihtiyacımız var.

Gemlik uzun zamandır bunun sıkıntısını 
yaşıyor.

Eskilerden rahmetli Emin Dalkıran dan 
sonra, Altan Karapaşaoğlu Gemlikli olarak 
parlamentoya gittiler.

Esat Coşkun, Faruk Güzel’in yolları kesil
di.

Ankara yolu zordur.
Bu zorluğu yenecek güçlü siyasi yetiştire 

mediğimiz için parlementoya Gemlikli gön
deremiyoruz. Sıkıntı bunda..

Bursa'da siyasilerin, 
bürokratların ve 
sivil toplum örgütü 
temsilcilerinin 
milletvekilliği 
aday adaylığı için 
görevlerinden 
istifası sürüyor. 
Alınan bilgilere 
göre; AK Parti İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak, AK Parti 
II Başkan Yardımcısı 
Sedat Yalçın, 
AK Parti Yıldırım 
İlçe Başkanı Şakir

Ermiş, AK Parti 
Osmangazi İlçe 
Başkanı Bayram 
Yldız, İl Çevre ve 
Orman Müdürü 
Müfit Aydın, 
İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri 
Ali Altuntaş, 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Mehmet 
Tunçak, Osmangazi 
Belediyesi 
Meclis Üyesi 
Gıyasettin Bingöl, 
Zübeyde Hanım

Doğumevi Müdürü 
Coşkun Genç, 
Yüksek ihtisas 
Hastanesi 
Başhekimi 
Doç. Dr. Murat Polat, 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi Radyoloji 
Uzmanı Azer 
Ellergezen, Vergi 
Denetmenleri 
Derneği Genel 
Başkan Yardımcısı 
Şener Öztürk, 
Sanayi ve Ticaret 
İl Müdürü

Mahmut İnan, 
Memur-Sen 
Konfederasyonu 
Bayındır-Memur-Sen 
il Başkanı Makine 
Mühendisi Abdullah 
Adanur ile Türk 
Eğitim-Sen Bursa 
1 Nolu Şube 
Başkanı Kazım 
Sarnık'ın 
milletvekilliği 
aday adaylığı 
için görevlerinden 
istifa ettikleri 
açıklandı.

Elemanlar aranıyor
Döküm Taslama
isinde çalışacak

BAY elemanlar aranıyor, 
Maaş dolgundur, 

SSK + Servis mevcuttur.

CHP’nin başvurusu bugün gündemde Tel: (0.532) 546 01 71
Anayasa 
Mahkemesi'nin, 
Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin 
Cumhurbaşkanı 
seçim takvimiyle 
ilgili başvurusunu 
bugün görüşmesi 
bekleniyor.
Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili Haşim 
Kılıç, Cumhurbaşkanı 
seçimine ilişkin 
CHP’nin ikinci 
başvurusuna ait 
raporun, üyelere 
dağıtıldığını ve 
muhtemelen bugün 
görüşüleceğini

bildirdi.
CHP, cuma günü 
akşam saatlerinde 
cumhurbaşkanı 
seçim takvimini 
düzenleyen Meclis 
kararının iptali ve 
yürürlüğünün 
durdurulması 
istemiyle Anayasa 
Mahkemesi'nde 
ikinci kez dava 
açmıştı.
Dava dilekçesinde, 
cumhurbaşkanı 
seçim takviminin, 
"3'er gün 
arayla 4 tur" 
esasına uygun

Gemlik Körfez
ABONE OLDUNUZ MU?

s»

Mi

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Anayasa'nın 
102. maddesinin 
ihlal edildiği iddiası-. 
na yer veriliyor.

olmadığı ve bu 
şekilde Meclis 
Içtüzüğü'nün ilgili 
hükümleri ile

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

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

TEMA|

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“25 tfteilifi askıya alımlı

AK Parti Grup 
Başkanvekili İrfan 
Gündüz, 22 
Temmuzda 
yapılacak genel 
seçimde, milletvekili 
seçilme yaşının 
25 olarak uygulan
masını öngören 
Anayasa 
değişikliği teklifinin, 
askıya alındığını 
söyledi. 
Gündüz, genel 
seçimde aday 
olacak kamu 
görevlilerinin 
dün istifa etmesi 
gerektiğini 
hatırlatarak, 
"Anayasa değişik
liği, belli bir 

süre sonra 
yürürlüğe girebilir. 
25 yaşındaki 
kamu görevlileri, 
adaylık süresi 
geçtiğinden 
hak kaybına 
uğradıkları 
gerekçesiyle 
yargıya başvurabilir" 
dedi.
Bu durumun 
seçim tarihinin 
değişmesine 
yol açabileceğine 
işaret eden 
Gündüz, bu 
kaygılarla 1. 
turu yapılan 
değişikliğin 
"askıya alındığını" 
kaydetti.

Sezer’den AB’ye çağrı

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, Avrupa 
Günü'nde Birlik'e 
çağrıda bulundu. 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği yolunda üze 
rine düşeni karar
lılıkla yaptığını 
vurgulayan Sezer, 
"Avrupa Birliği de 
Türkiye'nin katılımı 
konusunda benzer 
bir kararlılık 
göstermeli" dedi. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, Avrupa Günü 
dolayısıyla yayım
ladığı mesajda, 
Avrupa Birliği'nin, 
Avrupa kıtasına 
kalıcı barış ve 

istikrar getirmeyi 
amaçlayan tarihsel 
bir tasarı olduğunu 
vurguladı.
Türkiye'nin üyeliği 
nin Birliğin gelecek
teki rolü ve temsil 
ettiği değerlerin 
daha geniş coğraf 
yalarda kabul gör 
mesi yönünden 
eşsiz bir olanak sun
duğunu kaydeden 
Sezer, "Avrupa Bir 
liği'nin bu olanağı 
değerlendirerek, ül 
kemizin katılım sü 
recinde üzerine dü 
şen sorumlulukları 
ve yükümlülükleri 
yerine getireceğini 
ümit ediyoruz" dedi.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
TÜSİAD'ın Anayasa 
değişiklik paketinin 
yeni Meclis'e kalma 
sı gerektiği açıkla
masını, "Parla mento 
ne yapa cağını onlar
dan gayet iyi bilir." 
sözleriyle değer
lendirdi. Erdoğan, 
sağ ve soldaki bir
leşme ve güçbirliği 
çalışmaları için de 
"Onların kararı, far- 
ketmez, hayırlı 
olsun" dedi. 
"Parlamento Ne 
Yapacağını Onlardan 
Gayet İyi Bilir" 
Başbakan Erdoğan, 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulu 
Toplantısı'na gelişin 
de gündeme ilişkin 
soruları yanıtladı. 
Başbakan'a TÜSİ 
AD'ın "Anayasa de 
ğişiklik paketi yeni 
Meclis'e kalsın." 
açıklaması oruldu. 
Erdoğan, "Onları 
ilgilendiren bir konu. 
Parlamento ne 
yapacağını onlardan 
gayet iyi bilir." dedi. 
"Şimdi Bizler 22 
Temmuz'a Hazırlık 
larımızı Yapıyoruz" 
Başbakan Erdoğan,

Yüksek Seçim Kuru 
lu'nun, Genç Parti’ 
nin seçim tarihinin 
öne alınması talebini 
reddetmesini değer
lendirdi. Erdoğan, 
şöyle konuştu: 
"Biz en erken nasıl 
olur diye bunu ba 
şından beri hep sa 
vunduk. İlk hedefi 
miz 24 Haziran ya da 
1 Temmuz'du ama 
sonra komisyonun 
YSK ile görüşmesi 
sonucu bunu 
22 Temmuz seçim 
tarihi olarak çıktı. 
Şimdi artık bizler 
22 Temmuz'a 
hazırlıklarımızı 
yapıyoruz. Ve şu 
anda seçim 
takvimi çalışmaya 
başladı. Çalış
malarımızı planladık [ 
yürütüyoruz. "

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: 1B GEMLİK Tel: (0.224) SU ti 13 Far: S3!<l in 35 IS
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BUSMEK El Sanatları Sergisi açıldı
Seyfettin SEKERSÖZ 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitimi 
Kursları (BUSMEK) 
Ücretsiz Sanat ve 
Meslek Eğitim 
Kursu'nda 
yapılan eserler 
görücüye çıktı. 
Demirsubaşı 
Mahallesi 
Şehit Mehmetçik 
Sokak Nol 1'de 
açılan kurs 
merkezi sergisinin 
açılış kurdelesini 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın ile 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Menderes 
Bingül, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin birlikte kestiler. 
Yetişkinlere yönelik 
olarak düzenlenen 
BUSMEK kurslarının 
Gemlik merkezinde 
22 Aralık 2006 da 
başlayan kurs 
çalışmaları yıl 
sonu sınavlarıyla 
10 Haziran 2007 
tarihinde 
tamamlanacak.
Tamamının ücretsiz 
olduğu kurslar,

Gemlik KHrf ez

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yaptığı sosyal 
faaliyetler arasında 
yer alıyor. 
Dokuz branşta 
açılan kurslarda 
Asiye Özoğlu (Makine 
Nakışı, Ev Tekstili 
Öğretmeni) Hülya Cin 
(Giyim, Modelistlik 
Öğretmeni) Serpil 
Çelikten (Bilgisayar 
İşletmenliği öğret* 
meni) Yeşim Okyay 
(El Sanatları, Ahşap

Boyama Öğretmeni) 
Yelda Baykız 
(Yönetici Sekreterliği 
Asistanlığı Öğret
meni), Fatih Sivas 
(Resim Öğretmeni) 
Soner Yalın 
(Bilgisayar Öğret
meni) Şükrü Subaşı 
(Arapça Öğretmeni) 
Yaşar Karakaş 
(İngilizce öğretmeni) 
olarak görev 
yapıyorlar.
BUSMEK Genel 
Sekreteri İbrahim

O

Okumuş'unda 
katıldığı açılış 
sonrasında sergiyi 
gezen misafirler el 
emeği göz nuru 
eserleri beğenerek 
kursiyerlerden 
bilgi aldılar.
Gemlik'in 
Büyükşehir'e 
dahil edilmesinin 
ardından BUSMEK 
kurslarını açmak 
için kısa zamanda 
yer temin ederek 
kurslara başladık

larını belirten 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın, kursiyerlerin 
yaptıklarını 
değerlendirmek 
amacında olduklarını 
ifade söyledi.
Kurs Yönetici 
Vekili Asiye Özoğlu, 
yaptığı açıklamada, 
yeni dönem kurs 
kayıtlarının aynı 
adreste yapılacağını

Sayfa 7

duyururken 
2006-2007 yılında 
ANCHOR firması 
tarafından düzenle
nen Makine 
Nakışı yarışmasında 
öğretmenler 
Asiye Özoğlu, 
Tülay Narin ile 
öğrenci Muradiye 
Demirız'in 
yaptıkları parçayla 
sergilenmeye 
değer derecesi 
aldığını söyledi.

K
595

KOŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
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Esnaf ve Sanatkarlar, problemlerini
akademisyenlerle gideriyor

Bursa Esnaf ve 
Sanatkar Odaları 
Birliği'nin (BESOB) 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) öğretim görev 
tileriyle birlikte hazır
ladığı ’Esnaf-Sanat 
karın Sorunları ve 
Çözüm Önerileri' 
isimli çalışma, 
oda başkanlarıyla 
paylaşıldı. 
’Esnaf-Sanatkarın 
Şorunları ve Çözüm 
Önerileri' isimli çalış
manın oda başkan- 
larıyla paylaşımı ve 
son değişiklikler için, 
BESOB'un Beşevler 
Küçük Sanayi Site 
si'ndeki binasında bir 
toplantı yapıldı. 
Toplantıya; BESOB 
Başkanı Arif Tak, UÜ 
öğretim üyeleri ve 

' oda başkanları ile 
temsilcileri katıldı.
UÜ öğretim üyeleriyle 
birlikte oluşturulan 
çalışma kapsamında 
'esnaf ve sanatkarın 
problemlerinin tespi-

ti-ortadan kaldırıl
ması için' 15 korniş 
yon kurulduğunu söy 
leyen BESOB Başka 
m Arif Tak, düzen
leme ve denetleme 
görevlerini yürütecek 
komisyonların son 
değerlendirmelerin 
ardından faaliyete 
başlayacağını açıkla
yarak, "Komisyon 
ların kurulmasından 
sonra, sıkıntıların 
ortadan kaldırıla
bilmesi için, çalış
maları komisyonlar 
marifetiyle takip

edeceğiz. Sıkıntıların 
giderilmesi için 
UÜ'den hocalarımız 
çalışmalarını sür 
dürüyor. Onların di 
rektifleriyle bu çalış
maları irdeliyoruz, 
takip ediyoruz. Tem 
sil ettiğimiz kesime, 
esnaf ve sanatkara, 
biraz daha nasıl fay
dalı olabiliriz diye 
düşünüyoruz. Burada 
hocalarımıza, şah- 
sen-esnaf ve sanat 
kar adına çok teşek 
kür ediyorum. Güzel 
maddeler, güzel

ıw in Özalp Eiun
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

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 atan makineleriyle satılık dükkan. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

başlıklar buldular. 
Başlıkların altları bu 
son değerlendirmede 
doldurulacak ve 
doldurulduktan sonra 
da sıkıntıların yok 
edilmesi için korniş 
yontar çalışmaya 
başlayacak." dedi. 
Komisyonlarda görev 
alacak kişilere büyük 
görevler düştüğünü 
ifade eden Tak, esnaf 
ve sanatkara kendi 
problemlerini kendi
lerinin çözmesi için 
fırsat doğduğunu 
hatırlatarak, "Artık 
esnaf ve sanatkar 
kendi bünyesinde 
kendi sıkıntılarını 
gidermek için bir 
aşama katediyor. 
Kendi bünyemizde 
bunları irdeleyip 
çarelerini de ürete
bilirsek, çözümleri 
ortaya çıkarabilirsek, 
elbette ki temsil etti 
ğimiz kesime biraz 
daha fayda sağlaya
cağız. Burada oda 
larımızı temsil eden 
esnaf ve sanatkar 
kardeşlerimizin fikir
leri bizim için çok 
önemli. Hocalarımızın 
fikirlerini yaptıkları 
çalışmadan dolayı 
biliyoruz ama bun
ların yanında oda 
başkanları ile yöneti
cilerimizin fikirleri de 
bizler için çok önem
li. Fikirler meydana 
geldikten sonra, 
çalışmalarımızı ona 
göre yönlendireceğiz. 
Ve inşallah temsil 
ettiğimiz kesime 
hizmet etmekte bir 
adım daha önde ola
cağız. Muhtaç olan 
bir insana hizmet 
etmek ve onların 
sıkıntılarını çözüme 
ulaştırmak bizim için 
çok önemli, burada 
kendimizi bu konuda 
borçlu hissediyoruz 
ve onlara hizmet 
etmeyi boynumuzun 
borcu olarak görü 
yoruz." diye konuştu.

Serbest Kürsü

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

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax:5141021

talik W 
internette
mplitafejaıelesi.»

Irmak ÖZYALÇIN 
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Zor günler yaşıyoruz...
Geçenlerde genç bir bayan avukat 

Boğaz köprüsünden atlayarak intihar 
ediyor.. Çok acı bir olay.. Her şeyin 
düzgün gözüktüğü, bir anne -baba, 
ekonomik durum iyi aile nin, yüksek 
öğrenim görerek avukat olmuş kızı intihar 
ediyor...

Nedenler ne derseniz ?...
Bilhassa büyük şehirlerde yaşayan 

gençlerin işi zor...
Belki taşrada yaşayanlar duygusal fırtı

naları büyük şehirlerde yaşayanlar kadar 
hissetmiyorlar.. Büyük şehirlerin özellikle 
gençler ailelerinin kendilerinden aşırı 
beklentileri olduğunu görüyor...

Bu yarışma gençler arasında büyük bir 
rekabete sokarken, her aile gençten özel 
bir çıkış bekliyor...

Televizyonun kolay yoldan şöhret yarat
ması, ilginin çalışarak bir meslekte yük
selenlere değil, en ucuz sansasyonlarla 
kısa yoldan köşe dönenlere yönelmesi ve 
değerlerin tümüyle yok olması gibi neden
lerle bir mutsuzluk girdabına sürük
lenebiliyorlar..

Bu gençlerde ter döküp, tırnaklarıyla 
kazıyarak isimsiz bir işte yükselmeye 
çalışmak yerine kolayca tanınmak ve bol 
para kazanmak istiyor..

Kısaca köşeyi dönmek istiyor... Hemen 
her şeye sahip olmak, ev -araba -yazfrfc 
üçgenini kurmak istiyor.

Bence insanları 24 saat boş konularla 
oyalayan, magazin diye halka çoğu kez 
bir baltaya sap olamayıp, giyim kuşamla, 
skandallarla dikkat çekmeye çalışan 
insanları sunan, kolay şöhret örneklerini 
veren televizyonların bu sonuçtan yakın
dan ilişkisi var. Dünyanın en yaygın 
iletişim aracı bizde kötü kullanılarak şakır 
şakır kadınlarımızın göbek attığı, elini sal- 
lasan sözde sanatçıya çarpacağın bir 
apdal kutusu halinde kullanılıyor... 
Topluma da, gençlere de yazık oluyor..

Aslında yazık oluyor, gençlere doğru 
örnekler sunalım, topluma iyi mesajlar 
verelim, belgeseller, öğretici-mesajlar 
veren filmlerle toplumu ileriye götürelim 
diyenler çıkmıyor.. Reyting varken, her 
şey para esaslı düşünülürken, gençliği, 
toplumu kim dinler....

Eskiden gelen, Türk aile yapısında olan 
hasletlerin târihe karışması, onun yerine 
çıkar ilişkilerinin,insanların biri birlerinin 
duygularını hiçe sayar hale gelmesi genç
lerin tümüyle duygusal bir boşluğa yuvar
lanmasına neden oluyor..

Hayat o kadar hızlı akıyor ki, herkes 
ancak kendi işlerinin peşinden koşup, yal
nız onlara zaman ayırabiliyor.. Durum 
böyle olunca aileler, anneler -babalar 
gençlerden beklentilerinin yanında bir de 
onların duygusal durumuyla ilgilenmi 
yor...

Ve işte bu da zincirin son halkası olu 
yor... Ailelerin, anne -babaların bence en 
önemli işi maddi kazançtan da önce ço 
cuklarına sahip çıkması, geçmişlerinden 
gelen hasletleri onlara aşılamaları, para 
kazanan makineler değil, insan olan 
bireyler yetiştirmeye çalışmalarıdır...

Bu gün ki ortamda zor bir iş ama iyi aile 
olmakta kolây değil....

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Eczaneler artık
sağlık tesis 
kapsamında
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Eczaneler, 
Yüksek Planlama 
Kurulu'nun 
yapılmasını 
gerekli gördüğü 
ve Sağlık 
Bakanhğı'nın 
yenilenmesine 
karar verdiği 
"sağlık tesisleri 
dışındaki alan" 
kapsamından 
çıkarıldı.
Konuyla ilgili 
yönetmelik Resmi 
Gazete'de yayın
landı. “Sağlık 
Tesislerinin, 
Kiralama Karşılığı 
Yaptırılması İle 
Tesislerdeki 
Tıbbî Hizmet 
Alanları Dışındaki 
Hizmet Ve Alanların 
işletilmesi 
Karşılığında 
Yenilenmesine Dair 
Yönetmelikte

Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetme 
lik” adını taşıyan 
yönetmeliğe göre 
eczaneler, "tıbbî 
hizmetler dışındaki 
alanlar" kapsamın
dan çıkartıldı. 
Eczaneler daha 
önce, otopark, 
otel, banka şubesi, 
restoran, 
kafeterya, konferans 
ve kültür merkezi, 
internet ve iletişim 
merkezi, yaşlı 
bakım evi, kreş, 
personel servisi, 
taksi hizmetleri 
ve benzeri 
ulaştırma 
hizmetleri, 
zayıflama ve 
diyet merkeziyle 
birlikte tıbbi 
hizmet alanı 
dışında 
sayılıyordu.
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Kendi Özel besimiz Karbanlıklanmızı 
Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
»en

len 
a

aile

u? 
N

İsteyen müşterilerimizin 
Korbanlan azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

İGemlik Körfez Sayfa

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

eleman aranı
Akaryakıt 

İstasyonunda 

çalışacak 

elemanlar aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

ELEMANLAR ARANIYOR
CNC, Üniversal 
torna ve freze 

tezgahlarında çalışacak 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ARANIYOR 
IŞIK MAKİNA 

MAKİNA YEDEK PARÇA İMALATI 
Küçük Sanayi Sit. E/Blok No: 11 - GEMLİK 

TEL: 0.224 524 74 86

KİRALIK ARAÇ
■ ____ a

GÜNLÜK «yufiTLIK 
ARAÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN. 
Ali ÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542 422 53 00 0.539 491 89 00

ı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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45, Türkiye Kupası 
sahibini arıyor

Kupa Finalistlerinin 
kasası doluyor

Futbolda bu sezon 
45. kez düzenlenen 
Fortis Türkiye 
Kupası, Beşiktaş ile 
Kayseri Erciyesspor 
takımları arasında 
bugün saat 20:00'de 
İzmir'de yapılacak 
final maçıyla 
sahibini bulacak. 
Türkiye Kupası'nı 
44 yıllık geçmişinde 
şimdiye dek 
12 ayrı takım 
müzesine götürdü. 
Kupada şimdiye dek 
Galatasaray 14, 
Trabzonspor 7, 
Beşiktaş 6, 
Fenerbahçe 4, 
Altay, Ankaragücü, 
Göztepe, 
Gençlerbirliği ve 
Kocaelispor 2'şer,

Eskişehirspor, 
Bursaspor ve 
Sakaryaspor ise 
1'er kez mutlu 
sona ulaştı. 
Finale yükselip de 
kupayı şimdiye dek 

hiç kazanamayan 
takımlar ise 
Adana Demirspor, 
Boluspor, Mersin 
İdmanyurdu, 
Samsunspor ve 
Antalyaspor.

Fortis Türkiye 
Kupası finalinde 
karşılaşacak olan 
Beşiktaş ile Kayseri 
Erciyesspor takım
ları, kasalarını da 
doldurdular.
Her iki takım da 
finale kadar olan 
sürede kazandıkları 
paraların yanı 
sıra finalin 
ardından önemli 
gelir daha elde 
edecekler.
Finale gelene dek 
toplam 1 milyon 
620 bin doları 
kasasına koyan 
Beşiktaş, final 
maçını kazanırsa 
650 bin dolar, 
kaybetmesi halinde 
ise 300 bin dolar

daha gelir elde 
edecek.
K.Erciyes ise finale 
gelene dek toplam 1 
milyon 420 bin dolar 
gelir elde etti.

Kayseri temsilcisi, 
kupayı kazanırsa 
gelirini 2 milyon 70 
bin, kaybederse de 
1 milyon 720 bin 
dolara çıkaracak.

Galatasaray’dan 
transfer girişimi

Atletizm Pag Koşusu Milli 
Takımı Nevşehir’de

Turkcell Süper 
Lig'de şampiyonluk 
umutlarını 
mucizelere bırakan 
Galatasaray, yeni 
sezon için transfer 
çalışmalarına 
başladı.
Antalyaspor 
Başkanı Sedat 
Peker, sarı-kırmızılı 
kulübün Volkan'ı 
istediğini açıkladı. 
Adnan Polat'ın 
Volkan Yaman ile 
ilgilendiklerini 
söylediğini ifade 
eden Peker, 
şu anda transfer 
konuşmak 
istemediklerini, 
"Sezon sonunda 
görüşelim" 
dediklerini bildirdi.

Peker, şöyle devam 
etti: "Volkan Yaman 
ile üç yıllık 
sözleşmemiz var. 
Sezon sonunda 
Volkan'ı isteyenlerle 
görüşürüz.

Anlaştığımız 
takdirde her 
şey olabilir. 
Futbolcularımıza 
teklif gelmesi 
takım adına gurur 
verici."

Fransa'da, 7 Tem 
muz'da gerçekleş 
tirilecek Avrupa Dağ 
Koşusu Şampiyonası 
için bir süredir hazır
lıklarını Nevşehir'de 
sürdüren Gençler ve 
Büyükler Atletizm 
Dağ Koşusu Milli 
Takımları sporcu 
ve teknik heyeti, 
Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Mehmet 
Budak ile birlikte 
Vali Hacımusta 
faoğlu'nu ziyaret etti. 
Kamp çalışmaları 
hakkında valiye 
bilgi veren Milli 
Takım Kamp 
Müdürü Mehmet 
Bayram, 
24 sporcudan 
oluşan Milli Takım 
kafilesinin 18 Mayıs 
gününe kadar çalış

malarını antrenörler 
Resul Köstekçi, 
Ertuğrul Sarı, 
Metin Sozak ve 
Fadıl Koru 
nezaretinde sürdüre
ceğini açıkladı.
Milli Takım 
Antrenörü ve 
Kamp Müdürü 
Mehmet Bayram, 
dağ koşusu branşın
da geçen yıl Çek 
Cumhuriyeti'nde 
gerçekleştirilen 
Avrupa 
Şampiyonası'nda 
elde edilen başarıları 
tekrarlamak istedik
lerini belirterek, 
amaçlarının bu yıl 
takım halinde ve 
ferdi olarak birincilik 
olduğunu söyledi. 
Fransa'da gerçek
leştirilecek Avrupa

Şampiyonası 
öncesi son hazırlık 
kampını Nevşehir'de 
gerçekleştirdiklerini 
ve bu kampın 
ardından 3 
Haziran'da 
Bursa'da Milli Takım 
seçmelerini yapacak
larını anlatan 
Bayram, şöyle 
konuştu: "Milli 
takım kafilesinde 
geçtiğimiz yıl 
gerçekleştirilen 
şampiyonalarda 
derece alan sporcu
larımız var. Şu an 
24 olan kadromuz 
Bursa'da yapılacak 
seçmelerde 16'ya 
düşecek. İnanıyorum 
sporcularımız 
Fransa'dan altın 
madalyalarla 
ülkemize dönecek."
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Sigarayı bıraktırma 
ilaçlarına devlet desteği

Türkiye, anne ölümlerinde bilgi kıtlığı çekiyor

Sağlık Bakanlığı 
Tütün Kontrolü 
Ulusal Komitesince, 
sigarayı bırakırken 
destek tedavisinde 
kullanılan ilaçların 
devlet tarafından 
karşılanması önerildi. 
Toplumun tütün ve 
tütün ürünlerinin 
zararlarından korun
ması amacıyla 
Başbakanlık genelge
siyle oluşturulan, 
Sigarayı Bırakma 
Alt Çalışma Grubu, 
sigarayı bırakmak 
isteyenlerin teşvik 
edilmesine yönelik 
stratejiler belirledi. 
Grubun Başkanı, 
Cumhuriyet Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Erol Sezer, 
sigarayı bıraktırma 
tedavisinde kullanı 
lan ilaçlara erişimin 
kolaylaştırılması, 
Türkiye'de henüz 
bulunmayanların 
ise ülkeye getiril 
meşinin sağlanması 
gerektiğini söyledi. 
Sigaranın, insan 
beynini bozan ve 
değiştiren bir madde, 
tiryakiliğin ise engel
lenemez bir istekle

devam eden bir 
bağımlılık olduğunu 
vurgulayan Sezer, 
"Böyle kişiler bu 
ilaçlardan mahrum 
edilmemelidir.
Sigarayı bıraktırma 
tedavileri pahalı 
olduğu için devlet 
bunları kesinlikle 
karşılamalıdır" 
diye konuştu. 
Bu ilaçların 
bedellerinin "ola
bildiğince" devlet 
tarafından karşılan
ması gerektiğini ifade 
eden Sezer, "Ancak 
devletin yüzde 
100'ünü karşıla
masını beklemek 
yerinde olmaz. 
Kişiler fiyatın yüzde 

20'si gibi bir oranı 
kendileri karşıla- 
malıdır ki tedavi 
başarıya 
ulaşabilsin" dedi. 
Erol Sezer, 
ABD'de olduğu gibi 
sigarayı bırakmak 
için uygulanan 
tedavilere tütün 
üreticisi firmaların 
maddi katkı yapması 
gerektiğini de bildir- 
di."Tütün Kontrolü 
Ulusal Komitesi" 
2010 yılına kadar 
15 yaşın üzerinde 
sigara içmeyenlerin 
oranını yüzde 80'e, 
15 yaşın altındaki- 
lerin ise yüzde 
100'e çıkarılmasını 
hedefliyor.

Türkiye'de 82 yıllık 
Cumhuriyet tarihi 
boyunca anne ölüm
lerine ilişkin sadece 3 
ulusal araştırmanın 
yapıldığı ortaya çıktı. 
1974, 1989 ve 1999 
yıllarında gerçek
leştirilen bu araştır
maların dışında 6 
yıldır konu hakkında 
tek bir inceleme bile 
yapılmadı.
Sağlık Bakanlığı, 
Avrupa Birliği (AB) ve 
Hacettepe Üniversite
si Nüfus Etütleri Ens 
titüsü'nün işbirliğiyle 
Türkiye'deki anne 
ölümlerinin araştırıl
ması için çalışma baş 
latıldı. Ulusal Anne 
Ölümleri Araştırması 
Raporu'nda yer alan 
bilgilere göre, Türki 
ye anne ölümlerine 
ilişkin ciddi anlamda 
'bilgi kıtlığı' yaşıyor. 
Türkiye'de bu konuda 
sadece 3 ulusal çalış
ma gerçekleştirildiği
ni belirten söz konu 
su raporda, bu çalış
maların ulusal temel 
de anne ölümleri 
oranının tahminini 
sağladığını; ancak 
her birinin kesinlik 
derecesi, kapsam ve 
niteirk açısından 
farklılık gösterdiği 
kaydedildi.
Rapora göre, ulusal 
anne ölümleri araştır
masının ilki kayıt 
tasarımına dayalı 
olarak 1974-1975 
yılları arasında 
yürütüldü. 'Türkiye 

Nüfus Araştırması' 
adı verilen bu araştır
mada, anne ölümleri 
100 bin canlı doğum
da 208 olarak tahmin 
edildi. Araştırma 
tutarsız demografik 
ve sağlık tahminleri 
ürettiği için sona 
erdirildi. 1989 yılında 
gerçekleştirilen 2. 
'Türkiye Nüfus Araş 
tırması'nda anne 
ölümleri düzeyini tah
min etmek için dolay 
lı 'kız kardeş yöntemi' 
kullanıldı. Bu çalışma 
da, anne ölüm oranı 
100 binde 132 olarak 
tespit edildi. Yine bu 
araştırma da tahmin 
yönteminin doğasıyla 
örnekleme büyüklüğü 
nedeniyle farklılıklar 
veya risk faktörleri 
konusunda bilgi veri 
lemedi. Anne ölüm
lerine ilişkin son 
çalışma ise 1999 yılın 
da gerçekleştirildi. 
Türkiye'nin 53 ilinde 
hastane temelli yapı 
lan araştırma sonu
cunda 100 bin doğu
ma karşılık 49 ölüm 
içeren bir anne ölüm
leri oranı tahmini 
yapıldı. Ulusal Anne 
Ölümleri Araştırması 
Raporu'na göre, Tür 
kiye'de yerel düzeyde 
yürütülen bir dizi 
toplum ve hastane 
temelli araştırmaya 
rağmen, anne ölüm
lerinin düzeyi, anne 
ölümlerinin bileşen
leri ve anne ölüm
lerindeki farklılaş

malar halen anlaşıl
mayı bekliyor.
27 İLDE ANNE 
ÖLÜMLERİ 
ARAŞTIRILACAK 
Sağlık Bakanlığı, AB 
ve Hacettepe Üniver
sitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü'nün ortak
laşa gerçekleştirdiği 
"Ulusal Anne ölüm
leri Araştırması" res
men start aldı. Projey 
le Türkiye'de anne 
ölümlerinin en aza in 
dirilmesi hedeflen! 
yor. 'Ulusal Anne 
Ölümleri Araştırması' 
2 yıl süreyle; İstan
bul, Sakarya, Sivas, 
Ağrı, Tekirdağ, Anka 
ra, Bartın, Malatya, 
Balıkesir, Karaman, 
Çankırı, Van, İzmir, 
Burdur, Tokat, Gazi 
antep, Aydın, Adana, 
Ordu, Diyarbakır, 
Kütahya, Kahraman 
maraş, Giresun, Bat 
man, Bursa, Nevşehir 
ve Bayburt illerinde 
gerçekleştirilecek. 
Seçilen illerdeki tüm 
mezarlıklarda 'birincil 
veri kaynaklan' belir
lenecek. Kentsel 
alanlarda birincil veri 
kaynakları mezarlık 
görevlileri, kırsal 
alanlarda rse koy 
muhtarı veya ebeler 
olacak. Birincil veri 
kaynağı akrabaların
dan ölen kişi hakkın
da, ev adresi ve kişi 
nin öldüğü yerin 
adresi dahil olmak 
üzere temel bilgileri 
edinecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 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 n 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. 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 İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

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

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 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
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Ozdilek’ten Anneler Gûnü’ne İzci Toplantısı ] 
Gemlik’te başladı.

13 Mayıs günü 
kutlanacak olan 
Anneler Günü 
nedeniyle, Özdilek 
Alışveriş Merkezlerin 
de annelere özel 
binbir çeşit 
armağan yağmuru 
kampanyası başladı. 
Özdilek Tanıtım 
Sorumlusu Fuat 
Sığak, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
“Hayatımıza varlığı 
ile her zaman 
huzur katan, bizi 
karşılıksız seven 
yegane insan 
annelerimizi yılda 
bir defa da olsa 
sevgimizi ifade 
etmenin zamanı 
geldi." dedi. 
Sığak, annesine 
hediye seçmekte 
zorlananlar için her 
bütçeye uygun farklı 
alternatiflerden 
oluşan birbirinden 
güzel ve şık hediye 
seçeneklerini sun
duklarını açıkladı. 
Yapılan açıklamada, 
Anneler Günü’ne 
özel düzenlenen

özel armağanlar

‘Annesinin kopyası* 
yarışmasının finalinin 
de 13 Mayıs 2007 
Pazar günü saat 
14.oo’de başlayacak 
ve aynı gün bir 
birinden eğlenceli 
yarışmaların yapıla
cağı ve annelere

Tekin Acar 
Komzemik’ten 
ücretsiz cilt bakımı 
ve makyaj uygula
malarının yanı 
sıra kadın sağlığı 
danışma masası 
da kurulacağı 
belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı 
Okul İçi Beden 
Eğitimi Spor ve 
İzcilik Daire 
Başkanhğı’nın 
(OBESİD) 2007 yılı 
faaliyet programı 
içinde yer alan 
izci liderler toplan
tısı, Gemlik 
Hasanağa Gençlik 
Kampı'nda başladı. 
11 Mayısa kadar 
sürecek olan 
toplantıya, Spor ve 
İzcilik Şube Müdürü 
Güner Altun, 
Türkiye Baş İzcisi 
Hüseyin özaltun, 
OBESİD İzcilik 
Şube Müdürü 
Mustafa Satır, 
baş izci yardımcıları 
Mehmet Açıkbaş 
ve Nurten Palavan 
ile Gemlik Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
şube müdürleri ve 
izcilik temsilcileri 
katıldı. Toplantının 
ilk gününde 
genel projeleri

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ve yapılan çalış
maları anlatan 
Hüseyin Özaltun, 
“Türkiye izciliğinin 
misyonu ve 
vizyonu nasıl 
geliştirilir, nasıl 
gerçekleştirilir, 
bunları tartışacağız” 
dedi, 
özaltun, izcilik 
yönetmeliğinin de 
masaya yatırılacağı 
görüşmelerde, 
günün şartlarına 
göre yönetmelikte 
düzenleme çalış

maları da yapıla
cağını anlattı, 
özaltun, Türkiye’de 
500 bin olan izci 
sayısını kısa sürede 
1 milyona çıkarmayı I 
da hedeflediklerini 
vurgulayarak, 
“Çocuk ve gençle 
rimizde görmek 
istemediğimiz, 
istenilmeyen 
hareketleri 
önemli ölçüde 
azaltmak arzusun
dayız” diye 
konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Radar Cad. No: 170 YALOVA 
Tel : (0.226) 811 04 74 (PBX) 
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Yalova’dan dünyaya açılan pencere 
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Geleceğinizi yeni ufuklara açıyoruz 
YaIovaMâ YÜCEBİLCİLİ demek

AnmİoIu VE Fen LİseLerİnİI I J nİnİlklSM BILUI L>tıvltl\ 
KAZANdlRMAGA BİRİNCİ BAŞARI DEMEK
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Yüksek Secim ta u
seçim vaşak arını tıBirledi
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 22 Tem 
muz 2007'de yapılacak Milletvekili Genel 
Seçimi için seçim sürecinin başlamasıy
la oy verme gününe kadar bütün ilgili 
lerce uyulması gereken seçim yasak
larını açıkladı. Haberi sayfa 7'de

Balkondan doğalgaz borusunu çekerlerken elektrik akımına kapıldılar

Bir anlık dalgınlık canına mal oldu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sağda solda birlik
Nüfusu 100 bine yaklaşan Gemlik, yapı 

lacak genel seçimlerde milletvekili çıkar
ma şansı yok gibi.

Gemlikli olup ta Gemlik’e yaramayan 
milletvekili çıksa da o milletvekillerine 
bizim diyemeyiz.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, önce
ki gün ani bir Ankara ziyareti yapıp döndü. 
İstifa etmediğine göre daha önce de 
yazdığım gibi kontenjandan milletvekili 
olmanın peşinde.

Demokrat Parti oluşumundan sonra 
Gemlik’ten bir aday adayı çıkacak mı birlik
te göreceğiz. Devamı sayfa 5’de

Çalıştığı firmada iki gün önce işe başlayan Maksut Kirazcıoğlu 
(30[, Orhangazi Caddesinde Can Oto’nun üzerindeki bir eve 
dogalgaz tesisatı döşenirken, sokaktan uzatılan boruyu balkondan 
çeKmek istediği sırada borunun elektrik tellerine değmesi sonucu 
elektrik akımına kapılarak olay yerinde feci şekilde can verdi. 
Yanındaki arkadaşı İbrahim Gürsoy ise yaralandı. Haberi syf 3’de

Resimde Türkiye
•/•■S W

Ibirincisi Gemlik’ten
Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi 
11/A sınıf öğrencisi Ahmet Toplu, Vakıf 
lar Genel Müdürlüğü’nün açtığı "Genç 
Gözü ile Vakıf" konulu resim yarışmasın
da Türkiye birinci oldu. Haberi sayfa 5’de

DVP İnenÜT S MICIR ÇEŞİTLERİ 
DlO İIH^MHI 1 NUMARA ■ 2 NUMARA - T NUMARA 

TAAHHÜT TİC. ITD. ŞTİ. V' KIRMA KUM ✓ DUVAR TAŞI 
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı ✓ DOLGU MALZEMESİ
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA

“ K S ” 'İ, o 539) mm TESİSİMİZ ©SAAT AÇIKTIR

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bir ay boyunca sigara 
paketi toplayıp ev yaptılar 
25 bin YTL’ye mal oldu

Hacı Etem Ağa anıldı

3
S

I

1865 yılında 
Bursa ilçelerinde 
açılan ilk mektep 
olan Umurbey 
Rüştiyesi'nin 
kurulmasında 
büyük katkıları 
olan Umurbey'li 
Hacı Etem Ağa, 
düzenlenen pilav 
günü ile anıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Uludağ 
Üniversitesi 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
il Kültür Müdürü 
Ahmet Gedik, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlköğretim Müfettiş 
leri, Okul Müdürleri 
ile öğrenciler ve 
Umurbey halkı 
katıldığı pilav 
günü saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardın
dan Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu folklor 
ekibinin yaptığı 
gösterilerle başladı. 
Abdülaziz'in emriyle 
Bursa ilçelerinde 
kurulması emredilen 
Rüştiye Okulu için 
hiçbir ilçeden 
talep gelmeyince 
Gemlik'te ticaretle 
uğraşan Hacı Etem 
Ağa kendisine ait 
bugünkü belediye 
binasının olduğu 
yere köylünün 
tepkisine rağmen 
Rüştiye Mektebi'nin 
açılmasını sağlamıştı. 
Umurbey Rüştiye 
si'nin mezunlarından 
birinin de Türkiye nin 
üçüncü Cumhur 
başkanı Celal 
Bayar'ın olduğu 
Rüştiye Mektebi'nin 
kurulmasında ön 
cülük eden Hacı 
Etem Ağa Pilav günü 
etkinliğinde konuşan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Hacı Etem Ağa'nın 
yaşamıyla ilgili 
çeşitli bilgiler verdi.

Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, "Bu 
ülkenin geleceğinin 
cehaletle, geri 
kalmışlıkla savaş 
olduğunu biliyordu. 
Bu düşünceyle 
hareket eden Hacı 
Etem ağa'yı minnetle 
anıyoruz" dedi. 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
düzenlenen etkinlik 
içinde yer alan 
resim sergisi 
Kaymakam Mehmet 
Gülerve misafirlerin 
katılımıyla açıldı. 
Umurbey Rüştiye 
si'nin kuruluşunun 
142. yıldönümü 
ve Hacı Etem 
Ağa'yı anma 
etkinliklerinde 
misafirler ile 
öğrencilere 
geleneksel pilav 
ile ayran ikram 
edildi.

M

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Balkondan doğalgaz borusunu çekerlerken elektrik akımına kapıldılar

Bir anlık dalgınlık 
canına mal oldu

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Çalıştığı firmada iki qün önce işe başlayan Maksut Kirazcıoğlu (30), 
Orhangazi Caddesrnde Can Oto’nun üzerindeki bir eve dogalgaz 
tesisatı döşenirken, sokaktan uzatılan boruyu balkondan çekmek 

istediği sırada borunun elektrik tellerine değmesi sonucu 
elektrik akımına kapılarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

Yanındaki arkadaşı İbrahim Gürsoy ise yaralandı-
Ercüment ESEN
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bir eve 
doğal gaz kat 
kaloriferi tesisatı 
montaj yapan 
Maksut Kirazcıoğlu, 
(30) balkondan 
doğalgaz borusu 
çekmek isterken, 
yüksek elektrik 
akımına kapılarak 
olay yerinde feci 
şekilde can verdi. 
İlçemizde 
doğal gaz satış 
ve montaj hizmeti 
sunan bir firma 
tarafından 
Orhangazi

Caddesi üzerindeki 
bir apartmanın 
3.katına 
döşenmekte 
olan tesisat için 
balkondan doğalgaz 
borusu çekmek 
isteyen Maksut 
Kirazcıoğlu (30) 
ve mesai arkadaşı 
İbrahim Gürsoy 
apartmanın önünde 
bulunan elektrik 
direğindeki tellere 
doğal gaz borusunun 
çarpması sonucu 
yüksek akıma 
kapıldılar.
Meydana gelen iş 
kazasında Maksut

Kirazcıoğlu (30) 
olay yerinde can 
verirken mesai 
arkadaşı İbrahim 
Gürsoy yaralı 
olarak kurtuldu. 
Meydana gelen 
olay sonrası 
çevredekiler 
tarafından 
Maksut 
Kirazcıoğlu'nun 
(30) cesedi Sahil 
Devlet Hastanesi 
morguna 
kaldırılırken, 
elektrik çarpması 
sırasında Maksut 
Kirazcıoğlu'nun 
yanında bulunan ve

olayda hafif 
şekilde yaralanan 
İbrahim Gürsoy'da 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürerken, 
elektrik çarpması 
sonucu hayatını 
kaybeden Maksut 
Kirazcıoğlu'nun, 
çalıştığı firmada 
2 gün önce işbaşı 
yaptığı evli ve 
aslen Çorum'lu 
olduğu öğrenildi.

HElfe Rıfat WWen seramik fimi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Rotaract 
Kulübü işbirliğinde 
İzmir Göztepe ve 
Bursa Rotaract 
Kulübü tarafından 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi’ne 
seramik fırını 
alındı.
Gemlik Rotaract 
Kulübü yeni 
Dönem Başkanı 
Ali Berkay Akıncı 
ile Sayman 
Nilüfer Toprakçı 
ve Gemlik Rotary 
sekreteri Halil 
Özer'le birlikte 
HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu 
ve Seramik Hocası 
Gülsen Akıncı'ya 
seramik fırınını 
hediye eden 
Bursa Rotaract 
Kulübü Başkanı 
Nihan Uslu

amaçlarının 
HEM'de kurs 
gören başarılı 
Türk kadınına hizmet 
olduğunu söyledi.

İzmir Göztepe 
Rotaract Kulübü’nün 
Bursa'da oynadığı 
"Atatürk ve Türk 
Kadım" isimli

tiyatro oyunundan 
elde edilen gelirle 
alındığını 
belirtildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesLcorn

Ekonomi iyi mi, kötü mü ?....

Ben ekonominin ince detaylarından anla
mam..

Cebimdeki paraya ve bunun alış gücüne 
bakarım..

İşler durgun, pazarda fiyatlar yavaştaolsa 
artıyor.

Emekli maaşları hep aynı..
Ben 50 senedir hekimlik yapmama rağ

men 480 lira Bağ-Kur maaşı alıyorum. 
Başka gelirlerim olmasa aç kalacağım..

Ekonomistlerin görüşlerini sizlere 
aktarıyorum..

Kimine göre işler kötü, kimine göre iyi 
gidiyor.

Herkes farklı yorumlar yapıyor.
Aslında nerede durduğunuza, ne iş yap

tığınıza bağlı bu yorumlar.
Örneğin, bir işadamıyla konuşuyoruz, 
“Özellikle 2006 yılı sonunda, yatırımcı 

işlerini tamamen durdurmuştu.
Adeta adım atmıyordu, bu durum ocak 

ayının ilk aylarında da devam etti.
Mart ayına kadar, temkinli duruş sürdü.
Ancak,marttan sonra bir hareketlenme 

başladığını görüyoruz.
Yabancı yatırımcının ilgisi ve Türkiye’ye 

yönelik güveninin devam etmesi, yerli 
yatırımcıyı da etkiledi...

Çarşı, pazarda durgunluk var,... ~
Büyük gruplar, bankalar, sigorta şirketleri 

ise zaten son birkaç yıldır hiç frene bas
madan gidiyor.

Satın almalar,igsan kaynakları ve ben 
zer şirketlerin işlferine hiç durmadan 
devam etmelerini sağlıyor.

Alım satımlara, pazarda duruma bak
tığımızda ise bir durgunluk var.

Aslında, “bekle gör”e girildiğini söyle
mek mümkün.

Bunda iki nokta etkili. Birincisi yüksek 
faiz nedeniyle, satışlarda düşüş yaşam 
yor. Otomobil gibi, inşaat gibi krediye ve 
dolayısıyla faize endeksli sektörlerde bunu 
daha keskin görmek mümkün.

Para “nema” gördüğü faize doğru kayı 
yor.

Özellikle büyük alıcılar, ellerindeki parayı 
işletmeyi tercih ediyor.

Tabii işin bir diğer yönü ise cumhur
başkanlığı seçimi nedeniyle, nakitte kalma 
isteği.

İşte bu nedenle çarşı-pazarda keyifler 
çok iyi değil.

Büyük bir nakit sıkışıklığı ve bir anlamda 
gerilme var.

Para piyasalarına gelince; Borsa 47 bin
lerde dolaşıyor.

Bu işler iyi demek mi? Belki her zaman 
değil.

Çünkü çok yükselen piyasalar her zaman 
kendi içinde risk taşımaya başlı yor. 
Borsa’da yabancıların ağırlığı yüzde 
70’lere ulaştı.

Türkiye’ye olan ilginin en büyük kaynağı 
ise Merkez Bankasının uyguladığı yüksek 
faiz politikası.

Faiz açısından Türkiye’den kârlı ülke yok!
Yabancı yatırımcı da özellikle Borsa’da 

büyük yatırımlara girdiği 
için kolay çıkması mümkün görünmü yor. 

Ama dikkat dikkat! Türkiye Borsası çok 
uzun süredir yükseliyor.

Hep çıkan borsa mümkün değil.
Türkiye’nin siyasi atmosferi de yeterin ce 

gergin. ♦
Nereden dönüş olacağı belli olmaz...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.mllliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesLcorn
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Öğrencilere pratik trafik eğitimi
II Gençlik Haftası etkinlikleri 

Pazar günü yapılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Uluslararası 
Karayolları Trafik 
Güvenliği Haftası 
nedeniyle İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Trafik ekiplerinin 
başlattıkları 
eğitimler sürüyor. 
TSO Gazi ilköğretim 
Okulu bahçesine 
yaya geçidi çizen 
Trafik görevlisi 
Şaban Karaca, 
öğrencilere yaya 
geçitlerinden nasıl 
geçileceği yönünde 
bilgiler verdi. 
Uygulamalı olarak 
yapılan derste öğren
cilere yaya geçitlerin 
den karşıdan karşıya 
geçerken alt ve üst 
geçitlerin kullanıl
ması gerektiğini 
anlatan Şaban Kara 
ca, yaya çizgilerinin 
bulunmadığı yerlerde 
trafik polislerinin 
olduğu yerleri tercih 
etmelerini önerdi. 
Tatbiki olarak 
yaya çizgilerinin 
nasıl kullanıldığını 
ve geçişlerde nelere 
dikkat edilmesi 
gerektiğini öğrenen

öğrenciler, okul 
çıkışlarında ve

geçmeleri gerekli 
yerlerden geçerken

daha bilgili olmayı 
öğrendiler.

HER TÜRLÜ 
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ M

Haşan GÜLLÜ
Fiili Boya 
Jotun - Deniz Boyaları 
İzolasyon 

Hırdavat 
Nalbur
Sıhhi Tesisat 
Aksesuar

Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğü tarafın
dan her yıl düzenle
nen Gençlik Haftası 
etkinlikleri 13 Mayıs 
2007 Pazar günü 
yapılacak olan 
Gençlik koşusu ve 
halk yürüyüşü ile 
başlayacak. 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
düzenlenen Gençlik 
Haftası etkinliklerin 
Pazar günü saat 
10.00’da İskele 
Meydanı’ndan Halk 
yürüyüşü ile başla
yacağını ve tüm 
halkımızın katılabile
ceğini duyurdu. 
Hükümet Konağı 
önünden Adliye 
binasından 
Orhangazi Cadde- 
si’ne geçilecek olan 
halk yürüyüşü 
stadyumda son bula

cak.
Stadyumdaki sportif 
yarışmalar içinde 
100, 200 ve 400 
metre kız ve erkek 
yarışmaları, halat 
çekme yarışması ile 
50 yas üstü kısa 
mesafe yarışmaları 
düzenlenecek. 
Gençlik koşusu ile 
halk yürüyüşüne tüm 
Gemlik halkını bek
lediklerini bildiren 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, "Halk 
yürüyüşüne halkımız 
eşleri ve çocukları ile 
bayraklarını alarak 
katılmalarını bekliy
oruz. 13 Mayıs 2007 
Pazar günü saat 
10.00 da İskele 
Meydam’nda buluş
mak üzere yurtta bir
lik ve dünyada barış 
için Atatürk'ü anma 
halk yürüyüşünde 
buluşalım" mesajı 
verdi.

ARŞİV

OİGÖLLÜ Yaî
BİLİMUM İIUS MAI1

TESİSAT-BOYA
AivefcSUAR

TEL; 613 32 32 FAX: 613 35

NALBUR 
&

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR.

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamkjiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA 
Iel:(0.224)5l33232-Fax:(Û.224)5l33575
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Resimde Türkiye birincisi Gemlik’ten
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'nün 
açtığı "Genç Gözü 
ile Vakıf konulu 
resim yarışmasında 
Anadolu Meslek 
ve Kız Meslek 
Lisesi 11ZA sınıf 
öğrencisi Ahmet 
Toplu Türkiye 
birinci oldu. 
Tüm lise ve 
dengi okul 
öğrencilerinin 
katıldığı ve 
amacın öğrencilere 
resim sanatı 
aracılığı ile vakıf 
ruhunu, vakfın 
amaç ve faaliyet 
çeşitliliğini 
kavratmak, Vakıf 
medeniyetimizin 
zenginliği ile 
renk dünyası 
arasında bağlantı 
kurdurmak olduğu 
resim yarışmasına 
4 bin öğrenci 
katıldı.
Finale kalan 
260 eserden 
değerlendirme 
sonucu birinci 
olarak belirlenen 
Ahmet Toplu, 
Okul Müdürü 
Ercan Yılmaz'la 
birlikte İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ile Şube Müdürü

Ali Osman Cura'yı 
ziyaret ederek 
aldığı ödülün 
mutluluğunu 
birlikte paylaştılar. 
Başarılı öğrenciyi 
kendiside 
ödüllendiren 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, 
Ahmet Toplu'ya 
öğrenim 
hayatında 
daha büyük 
başarılar 
göstermesini 
diledi

İzmir, Cumhuriyet mitingine hazırlanıyor
İzmir Barosu 
Başkan Yardımcısı 
Ferda Kardelen, 
13 Mayısta 
Gündoğdu 
Meydam'nda 
düzenlenecek 
Cumhuriyet Mitin 
ginde, Cumhuriyet 
devrimlerinin azim 
ve kararlılıkla 
savunulması ve 
korunmasının 
bir kez daha 
gösterileceğini 
söyledi.
Ferda Kardelen, 
Miting Düzenleme 
Komitesi üyeleriyle 
İzmir Barosunda 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Cumhuriyet 
Mitingi için saat 
10.00'dan itibaren 
Alsancak Limam'nda 
toplanılacağım ve 
buradan Gündoğdu 
Meydam'na 
yürüneceğini bildirdi. 
Kardelen, 
şunları söyledi: 
"22 Temmuzda

yapılacak seçimler 
ile cumhuriyet 
düşmanlarının, 
işbirlikçilerin, vatan 
toprağını, fabrikaları, 
sanayi kuruluşlarını, 
bankalarımızı 
'babalar gibi satarım' 
diyenlerin, ülkemizi 
bölmek isteyenlerin, 
yönetsel organların 
başına gelmeleri,

ulusumuz için kutsal 
olan parlamentoya 
girmeleri önlen
melidir. Bundan 
sonraki görevimiz 
bu olacak ve çalış
malarımız buna 
yönelecektir." 
Basın toplantısında 
konuşan Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
İzmir Eşgüdüm

Başkanı Mükerrem 
Demir ise daha 
önce 19 Mayısta 
yapmayı planladıkları 
mitingi iptal 
ettiklerini ve 
derneklerinin tüm 
şubelerinin 13 
Mayısta Gündoğdu 
Meydam'nda 
yapılacak mitinge 
katılacağını bildirdi.

Güne Bakı:
pCadriGÜ^R

Ism, I kadri_guler@hotmail.com

Sağda solda birlik
Bunlar bir yana genel seçimler için Yüksek 

Seçim Kurulu’nun seçim yasaklarını belir
lemesi, seçim takviminin bugünlerde açıklan
ması ülkenin tam anlamıyla seçim atmosfe 
rine girdiğini gösteriyor.

Bunlar olurken, AKP iki ay sonra yapılacak 
bir genel seçimin belli olmasına karşın, 
Anayasa’da değişiklik yapmak için çırpınıp 
duruyor.

Çırpındıkça da hatalar yapıyor..
AKP’nin Türkiye’yi geren siyaset anlayışı 

sonucu gidilen erken seçimler öncesi, 
merkez sağın iki partisi DYP ve ANAP’ın 
“Demokrat Parti” adıyla birleşme kararı 
alması, CHP ile DSP’nin seçim için öncelikli 
olarak ortak haraket etme kararına varması, 
merkez sağda ve solda seçmene moral verdi.

Türkiye böylesi ilginç bir seçim ilk defa 
yaşayacak.

Bu sandığa nasıl yansıyacak şimdiden 
birşey söylemek olanaksız ama, olumlu yan
sıyacak kanısındayım.

Bu ittifaklar genişletilmeli.
Kürt kökenli partilerin seçim barajına takıl- 

mamaları için aldığı seçimlere bağımsız katıl
ma kararı sürpriz bir gelişme değil.

Bu parlamento tek kanatlı bir kuş olma
malı, aslında seçim sisteminde değişiklik 
yapıldıktan sonra halkın önüne sandık kon
malıydı. Bu yapılmadı.

Yine anti demokratik bir seçim yasasıyla 
seçimlere gidiliyor.

Milletvekili aday adayları liderlerin 
kuyruğuna bugünden yapıştı.

Sonuç olarak, 22 Temmuz’dan sonra farklı 
bir parlamento tablosuyla karşılaşacağımız 
kesin. 

Elemanlar aranıyor
Döküm Taslama 
isinde çalışacak 

BAY elemanlar aranıyor.
Maaş dolgundur. 

SSK + Servis mevcuttur.
Tel: (0.532) 546 01 71

KAYÎP
Uludağ Üniversitesinden aldığım 
Öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
HAKAN BAYEZİT

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Baykal; “DSP ile tam mutabakat içindeyiz”
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
DSP ile iş birliği 
konusunda tam bir 
mutabakat içinde 
olduklarını belirterek, 
"Bu mutabakatın 
DSP'nin parti 
organları tarafından 
ele alınması, tartışıl
ması, benimsenmesi 
ve sonuçlandırılması 
bekleniyor. Bu 
gerçekleştiği anda 
seçim iş birliği 
konusunda 
herhangi bir engel 
kalmayacaktır" dedi. 
Baykal, genel 
merkezde düzenle
nen Parti Meclisi 
(PM) toplantısı 
öncesinde gazete
cilere açıklamalarda 
bulundu. DSP ile iş 
birliği konusunda 
CHP'nin fedakarlık 
yaparak, kendi örgüt
sel bütünleşme 
modelinden 
vazgeçerek DSP'nin 
önerdiği seçim iş 
birliği anlayışını 
kabul ettiğini ve 
mutabakata vardık
larını söyledi. 
Seçim iş birliğinin 
nasıl işletileceği 
konusunda her iki 
parti tarafından

çalışma yapıldığını 
ve mutabakatın 
sağlandığını belirten 
Baykal, partiler arası 
müzakereyle ilgili bir 
sorun bulunmadığını 
kaydetti. Baykal, 
"Tam bir mutabakat 
içindeyiz. Bu muta
bakatın DSP'nin 
parti organları 
tarafından ele 
alınması, tartışılması, 
benimsenmesi ve 
sonuçlandırılması 
bekleniyor. Bu 
gerçekleştiği anda 
yani DSP'nin iç 
çalışması bittiği 
anda seçim iş birliği 
konusunda 
herhangi bir engel 
kalmayacaktır" dedi.

DSP yönetiminin iyi 
niyetli bir çaba içinde 
olduğunu ve içtenlik
le gayret gösterdik
lerini bildiğini ifade 
eden Baykal, 
ancak siyasi hayatın 
içinde tartışmaya 
ve itiraza daima yer 
olduğunu, bunu 
doğal karşılamak 
gerektiğini vurguladı. 
DSP'nin kendi 
içindeki tartışmaları 
en kısa sürede 
noktalayacağına 
inandığını belirten 
Baykal, şöyle 
konuştu: "Bize net 
cevaplarını bildire
ceklerdir. Biz cevabı 
bekleme konumunda 
olmaya devam 

ediyoruz. Olumlu bir 
cevabın geleceğini 
ben de umut ediyo
rum. Bu konuda 
Sayın Başkan'ın, 
arkadaşlarının yaptığı 
çalışmaları saygıyla 
izliyorum ve en kısa 
sürede sonuçlan
masını diliyorum. 
İyi niyetle 
bekliyoruz." 
Baykal, bir soru 
üzerine, kamuoyunun 
"Acaba bir sıkıntı mı 
var" duygusu içine 
girmemesi 
gerektiğini 
belirterek, her 
iki partinin de 
kamuoyunun böyle 
bir duyguya 
yönlendirilmemesi 
gerektiği görüşünde 
olduğunu söyledi. 
Takvimi sıkıştırma 
gayreti içinde 
olmadıklarını da 
ifade eden 
Baykal, 
"Arkadaşlarımızın 
sorunlarını, 
çabalarını anlayışla 
karşılıyoruz.
Onların bunu 
çözme kararlılığı 
içinde olduğunu 
görüyoruz ve 
başarılar diliyoruz" 
diye konuştu.

Gül, adaylıktan 
resmen çekildi
Adaylağından çekilme dilekçesini 
Meclis Başkanlığı'na sundu.

Abdullah Gül 
Cumhurbaşkanlığı 
adaylağından 
çekilme dilekçesini 
Meclis Başkanlığı'na 
sundu.
Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül, Cumhurbaş 
kanlığı adaylığından 
çekildiğine ilişkin 
dilekçeyi AK Parti 

grubuna vermişti. 
Adaylıktan çekilme 
dilekçesi, dün 
saat 14.30’da 
çalışmalarına 
başlayacak olan 
Meclis Genel 
Kurulu'nda 
okundu.
Cumhurbaşkanlığı 
seçim süreci 
böylece TBMM'de 
sona erdi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı
34 YILLIK 

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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YSK seçim yasaklarım belirledi
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun (YSK), 
22 Temmuz 2007'de 
yapılacak Milletvekili 
Genel Seçimi için 
seçim sürecinin 
başlamasıyla oy 
verme gününe 
kadar bütün ilgili 
lerce uyulması 
gereken seçim 
yasaklarına ilişkin 
kararı Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
12 Temmuz 2007 
Perşembe günü 
başlayan serbest 
propaganda süresi 
içinde ilçe seçim 
kurullarınca göste 
rilenlerin dışında 
açık ye kapalı 
yerlerde toplu 
olarak propaganda 
yapılamayacak. 
Partiler ve adaylar, 
kendilerini tanıtıcı 
nitelikte broşür 
ve el ilanları dışında 
herhangi bir hediye 
ve eşantiyon 
dağıtamayacak. 
Propaganda için

Oy kullanacağın yeri bir tıkla öğren
Türkiye’de 22 Tem 
muz’da yapılacak 
olan genel seçimde 
oy kullanacağınız 
yeri ve sandık 
numarasını, Yüksek 
Seçim Kurulu Baş 
kanlığı’nın internet 
sitesinden öğrenm
eniz mümkün. 
Seçmen sorgulama 
sayfasına girilerek 
yapılan sorgulama 3 
şekilde yapılabiliyor. 
T.C.Kimlik No ile 
Sorgulama: Sayfanın 
başında bulunan ren
kli karakterler, doğru
lama bilgileri yazan 
kısma aynen yazılı 
yor. T.C.Kimlik Numa 
rası yazan kısma kim 
lik numarası girildik
ten sonra, sorgula 
butonuna basılıyor. 
Seçmen No ile

KAŞEDE BEKLEMEK VOK

kullanılan el ilanları 
ve diğer her türlü 
matbualar üzerinde, 
Türk Bayrağı, dini 
ibareler bulundurul
mayacak. Seçim 
propagandalarında, 
Türkçe'den başka 
dil ve yazı kullanıl
mayacak.
Cep telefonlarıyla 
belli bir merkezden 
yönlendirilmek 
suretiyle seçim 
propagandası 
yapılamayacak. 
Seçim propagan
dasının başlangıcı 
olan 12 Temmuz

Sorgulama: Sayfanın 
başında bulunan 
renkli karakterler, 
doğrulama bilgileri 
yazan kısma aynen 
yazılıyor. Seçmen 
Numarası yazan kıs 
ma seçmen numarası 
girildikten sonra, 
sorgula butonuna 
basılıyor.
Kimlik Bilgileriyle 
Sorgulama: Sayfanın 
başında bulunan 
renkli karakterler, 
doğrulama bilgileri 
yazan kısma aynen 
yazılıyor. Soyadı, adı, 
baba adı, ana adı, 
doğum yılı, cinsiyeti, 
nüfusa kayıtlı olduğu 
il ve nüfusa kayıtlı 
olduğu ilçe kısımları 
eksiksiz girildikten 
sonra, sorgula 
butonuna basılıyor.

2007 tarihinden 
itibaren Başbakan 
ve bakanlarla mil
letvekilleri, yurt 
içinde yapacakları 
seçim propagan
dasıyla ilgili 
gezilerini makam 
otomobilleri ve 
resmi hizmete tahsis 
edilen araçlarla 
yapamayacak. 
Propaganda amaçlı 
gezilerde, protokol 
icabı olan karşılama 
ve uğurlamalar ile 
törenler yapılamaya
cak ve resmi ziyafet 
verilemeyecek.

Sorgulama şekillerin 
den sadece biri ile 
yapılacak sorgulama
da, renkli karakter
lerin doğrulama bilgi
leri alanına girilme 
sinin unutulmaması 
gerekiyor. Sorgulama 
sonucunda, 
oy vereceğiniz yer 
ve sandık numarasını 
öğreniyorsunuz. 
Ancak şu anda 
birçok seçmen ile 
ilgili olarak bu bil
giler sistemde bulun
madığından sadece 
kayıtlı seçmen olup 
olmadığınıza baka
biliyorsunuz. Daha 
ileri tarihlerde 
seçmen kartlarının 
gelmemesi durumun
da bu sorgu ekranı 
önemli bir işlevi 
yerine getirecek.

Seçim listeleri askıda
Listeler, 21 Mayıs Pazartesi günü askıdan indirilecek.
Seçmen listeleri 
dün bu sabahtan 
itibaren askıya çıktı. 
Listeler, 21 Mayıs 
Pazartesi günü 
saat 17.00'de askı
dan indirilecek. 
Türkiye'de ilk 
kez Bilgisayar 
Destekli Seçmen 
Kütük Sistemi'ne 
(SEÇSİS) göre 
oluşturulan 
seçmen listeleri, 
dün sabah saat 
08.00'den itibaren 
muhtarlıklarda 
askıya çıkarıldı. 
Taksirli suçlardan 
hükümlü ve 
tutuklu seçmen 
listeleri, koğuşlara 
veya yönetimce 
belirlenecek uygun 
yerlere asılacak. 
Bu listeler ise 
17 Temmuz 2007 
Sah günü askıdan 
indirilecek.
Listeler, geçen 
Aralık ayından 
Mart ayına kadar 
güncelleme amacıyla 
muhtarlıklarda 
askıya çıkarılan ve 
bu sırada yapılan 
düzeltmelerden 
oluşacak.
Herhangi bir 
sebeple yazılamamış 
olanlar, 22 Temmuz 
1989 tarihinde ve 
daha önce doğanlar, 
başka bir muhtarlık 
bölgesi askı lis
tesinde yazılı olup 
da sürekli olarak 
oturmak amacıyla 
listenin askıya 
çıkarıldığı seçim 
bölgesine gelenler, 
kimlik ve adres 
bilgilerinde yanlışlık 
veya eksiklik bulu
nanlarla, özellikle 
Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Numarası 
bulunmayanlar, 
askerlikten terhis 
olanlardan listede 
kaydı bulunmayanlar,

taksirli suçlardan 
hükümlü veya tutuk
lu olduğu halde 
düzenlenen tutuklu 
seçmen listesine 
yazılmamış olanlar 
muhtarlıklara 
başvurabilecek. 
Seçmen kütüğünde 
kayıtları olmayanlar, 
askı yerlerinde 
hazır bulundurulacak 
ya da www.ysk.gov.tr 
internet adresinden 
temin edilebilecek 
Seçmen Yeni Kayıt 
Formu'nu doldu
rarak, askı yeri 
görevlilerine teslim 
edecek. İkamet
gahını, diğer bir 
ilçeye veya aynı 
ilçe dahilinde 
bir muhtarlık 
bölgesinden diğer 
bir muhtarlık 
bölgesine nakleden 
seçmenler, yeni 
ikamet ettikleri 
muhtarlık bölgesi 
askı listesine 
kaydolacak.
Askı listelerindeki 
bilgilerinde 
yanlışlık olan 
seçmenler de aynı 
formu doldurarak, 
yanlışlıkları gidere
cek. Formlara, 
kimlik bilgilerinin

yanı sıra TC kimlik 
numarası da 
yazılacak. 
Güncelleştirilmek 
suretiyle 
kesinleşen veya bu 
tarihten sonra 
herhangi bir 
seçim nedeniyle 
yeniden 
güncelleştirilerek 
kullanılan 
muhtarlık bölgesi 
askı listelerinin 
kesinleşmesinden 
sonra ikametgahını 
aynı ilçe içinde 
başka muhtarlık 
bölgesine nakleden
lerle bir ilçeden 
diğer bir ilçeye 
nakledenler, askı 
süresi içinde yeni 
ikametgahlarını 
belirten belgeleriyle 
ilçe seçim kurulu 
başkanlığına 
başvurabilecek. 
Aynı ilçede 
muhtarlık bölgesini 
değiştirenlerin 
adres bilgileri, yeni 
muhtarlık bölgesi 
listesine kaydedile
cek. İkametgahını 
başka ilçeye 
nakledenlerin 
adresleri ise yeni 
seçim bölgesine 
kaydedilecek.

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK lstiklalCaddesiBoraSokakNo:3ffiGEMLIKTel:(0.224)5139683Fax:513 35 95

http://www.ysk.gov.tr
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10 işçi çalıştırana vergi indirimi
Gelir İdaresi, IMF’nin 
karşı çiktığı teşvikleri 
49 ile yayan tebliğ 
taslağını tamamladı. 
'Teşvik kapsamındaki 
il ve ilçelerde işveren 
ler 10 işçi çalıştırma 
koşuluyla istihdam 
ettikleri tüm işçiler 
için Gelir Vergisi 
stopajından yararla 
nabilecek. Gökçeada 
ve Bozcaada da 
teşvik kapsamına 
alınırken, vergi teşvi
ki uygulaması Mayıs 
2007 ücretleri üzerin 
den hesaplanan gelir 
vergisi için geçerli 
olacak. Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 
Yatırımların ve İstih
damın Teşviki Genel 
Tebliğ taslağı hazır
ladı. Bu kapsamda,

gelir vergisi stopajı 
teşvikinin uygu
lanacağı iller, yarar
lanacak mükellefler, 
1 Nisan 2005’ten 
önce ve bu tarihten 
sonra işe başlayan
ların nasıl yararlana 
cağı, uygulamanın 
nasıl sona ereği 
konularına açıklık 
getirildi.
TEŞVİK 
KAPSAMINDA:

Çanakkale’nin ilçeleri 
Bozcaada ve 
Gökçeada da teşvik 
kapsamına alındı. 
Teşvik kapsamına alı
nan il ve ilçelerdeki 
tüm gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefleri 
belirtilen sınırlarla 
sınırlı olmak üzere 
asgari 10 işçi çalıştır
maları koşuluyla 
Gelir vergisi stopajı 
teşvikinden yararlan

abilecek. Yasa kap
samındaki il ve 
ilçelerdeki işyerleri 
mükelleflerce birden 
fazla aylık prim ve 
hizmet belgesi 
verilmesi durumunda 
asgari 10 işçi çalıştır
ma şartı işyerlerinin 
her biri için ayrı ayrı 
aranacak. İşçi sayısı 
SSK’ya verilen aylık 
prim ve hizmet bel
gesinde gösterilen 
işçi sayısı dikkate 
alınarak değer
lendirilecek. 1 Nisan 
2005’den itibaren 
yeni işe başlayan 
mükellefler 10 işçi 
çalıştırma koşuluyla 
çalıştırdıkları tüm 
işçiler için 
bu teşvikten 
yararlanabilecek.

Uz. Dr. Gürcan VURAL 
Kanser Tanı Uzmanı 

sitonet@superonline.com

Kanserin Biyolojisi....

“Doğu Anadolu fay hattı deprem üretebilir”
Doğu Anadolu fay 
hattının yakın gele
cekte hasar yapıcı 
büyük bir depreme 
yol açabileceği öne 
sürüldü.

Elazığ Fırat Üniver
sitesi Jeoloji 
Mühendisliği Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd.Doç.Dr. Murat 
İnceöz, sismik bakım

dan dünyanın en aktif 
bölgelerinden biri 
olan ve Akdeniz 
deprem kuşağında yer 
alan Türkiye'nin 
Afrika-Arabistan ve

^^A^A^A^^A^^^^Â ^^A^A^M^A^A^

i iMintuiPEmn
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

I 
i

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, ArsâjArazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİLSATILIKve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
s

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 I

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 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

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

Macide ÖZALP S
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 |

Avrasya levhaları 
arasında kıtasal çar 
pışmadan kaynakla 
nan karmaşık bir 
deformasyon alanına 
sahip olduğunu ifade 
ederek, "Doğu Ana 
dolu fay hattı üzerinde 
bulunan Elazığ'ın 133 
yıldır önemli bir dep 
rem üretmeyen fay 
sistemi, yakın gele
cekte hasar yapıcı 
önemli depremler 
üretebilir" iddiasında 
bulundu.
Murat inceöz, '22 
Mayıs 1971 Bingöl 6.8* 
ve '11 Ağustos 2004 
Sivrice 5.5' depremleri 
haricinde 20. yüzyılda 
önemli bir deprem 
üretmeyen Doğu 
Anadolu fay hattının 
stres dolu olduğunu 
söyledi.
İnceöz, söz konusu 
fay hattının kuzey
doğuda Karlıova 
üçlü eklem noktası 
ile güneybatıda 
Karataş-Adana 
arasında uza nan 
Kuzeydoğu gidişli 
30 kilometre genişli 
ğinde, 700 kilometre 
uzunluğunda sol ya 
nal bir doğrultu atımlı 
fay sistemi olduğunu 
anlattı. İnceöz, Doğu 
Anadolu fay hattının, 
boyut ve geometreleri 
birbirine benzeyen 
bir dizi paralel ve yarı 
paralel fay zonları, 
fay takımları ve tekil 
faylardan oluştuğunu 
belirterek şöyle 
konuştu: "1874'teki 
Gölcük, Sivrice- 
Elazığ depreminden 
bu yana 133 yıldır 
önemli bir deprem 
üretmeyen fay 
sistemi, yakın 
gelecekte büyük 
depremler 
üretebilecektir."

Bu yazımda genel olarak Kanser oluşu
munu kısa olarak sîzlere açık cümlelerle 
aktarıyorum.

Hepinize sağlıklı günler dileğiyle....
Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış 

hücrelerin, gerek yerel ve gerek uzak nok
talarda kontrolsüz olarak çoğalıp 
büyümeleri sonucu oluşan habis hastalık
lar grubudur.

Normalde hücreler belli bir kontrol altın
da, ihtiyaca göre bölünerek çoğalırlar.

Hücreler bir taraftan programlı ölüm ile 
yok olurken, diğer taraftan da büyüme 
faktörlerinin etkisi ile çoğalırlar.

Büyüme faktörleri normalde DNA’daki 
çeşitli genlerin etkisiyle oluşan protein
lerdir. Bu genler mutasyona (değişime) 
uğrayarak hücrelerin aşırı büyümesine 
sebep olurlarsa, o zaman kanser oluşur 
ve bu genlere de "onkogen" denir.

DNA hayatın merkezi olarak kabul edilir. 
DNA’larda genler bulunmaktadır.

Genler, anne veya babadan çocuğa 
siyah ya da sarı saç veya mavi göz gibi 
özeliklerin ya da talasemi (akdeniz ane- 
misi)gibi hastalıkların geçmesine sebep 
olan kalıtım birimleridir.

DNA uzun bir teyp şeridi gibidir. 
Vücudumuza nasıl büyüyeceğini bildiren, 

hatta davranışlarımızı belirleyen biyolo
jik bir programlar dizinidir.

Bilgisayardaki programlayıcı şeritlere 
benzetilebilir.

İnsan vücudunda milyarlarca hücre 
vardır ve hücredeki DNA o hücrenin kon
trol merkezidir.

İnsanda 23 çift kromozom vardır. Bunlar 
çiftler halinde bulunurlar.

Yalnız son çifttekiler cinsiyet kromo
zomu olarak farklıdır; kadında XX ve 
erkekte XY olarak bulunur.

Kanser genleri ve onkogenler 70' li yıl
ların sonlarına doğru bulunmaya başlan
mış ve günümüze kadar çok aktif araştır
maların konusunu oluşturarak, kanserin 
daha iyi anlaşılmasına, tanı ve tedavinin 
geliştirilmesine hizmet etmektedir.

Onkogenleri oluşturan mutasyonlar, 
karsinojen maddelerin, virüslerin ve X 
ışınlarının etkisiyle meydana gelir.

Kanser bir organda oluşduktan sonra, 
uzak doku ve organlara da metastaz 
dediğimiz yerleşmeler yapar ve genel 
olarak hastalar metastazlar nedeniyle 
kaybedilir.

Hızlı ilerleyen kanserlerde metastaz 
erken, daha iyi gidişli kanserlerde ise geç 
oluşur.

Metastaz oluşumu tesadüften çok, 
kanser hücrelerinin bazı organlara kolay 
yerleşmelerini sağlayan özelliklerine 
bağlıdır.

Örneğin, kolon kanserleri karaciğere, 
prostat kanserleri kemiğe metastaz yap
mayı tercih etmektedir.

Burada, kanserli dokuda kan akımı, 
damar hücrelerinin aktivasyonu gibi fak
törler rol oynamaktadır.

Anti-onkogen denen genlerde kanseri 
önleyen genlerdir.

Bunlar doğal hallerinde iken ,yani muta
syona uğramamış hallerinde iken hücre 
bölünmesini ve çoğalmasını frenleyen, 
durduran genlerdir.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:sitonet@superonline.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yoksulluk sınırı 
2 bin 216 YTL’ye 

yükseldi Barış Güler’in kaleminden

Kamu-Sen'in belir
lemelerine göre 
nisan ayında bir 
önceki aya kıyasla 
dört kişilik bir aile 
nin yoksulluk sınırı 
2 bin 216 YTL'ye, 
tek kişinin yoksulluk 
sınırı ise 1114.41 
YTL'ye yükseldi. Bu 
dönemde çalışan tek 
kişinin açlık sınırı 
848 YTL'ye çıktı. 
Türkiye Kamu-Sen 
Araştırma Geliştirme 
Merkezi'nin nisan 
ayına ait asgari ge 
çim endeksi sonuç 
lan açıklandı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan alınan 
fiyatlara göre yapı 
lan araştırmada, 
dört kişilik bir 
ailenin yoksulluk 
sınırı yüzde 0.71 
artışla 2 bin 200 
YTL'den 2 bin 216 
YTL'ye yükseldiği 
belirlendi. Bu kap
samda, yoksulluk 
sınırı söz konusu 
dönemde çalışan tek 
kişi için yüzde 0.84 
artarak 1105.08

YTL'den bin 114.41 
YTL'ye, çalışmayan 
eş için yüzde 0.37 
artışla 416.46 YTL' 
den 417.99 YTL'ye 
yükseldi.
EN ÇOK OKULA 
GİTMEYEN ÇOCUK 
YOKSULLAŞTI 
Nisan ayında bir 
önceki aya kıyasla 
en yüksek yoksul
laşma oranı yüzde 
0.97 ile okula git
meyen çocuklarda 
olduğu belirlendi. 
Bu dönemde, okula 
gitmeyen çocuğun 
yoksulluk sınırı 2.19 
YTL artarak 226.08 
YTL'den 228.27 
YTL'ye yükseldi, 
ilköğretim öğrencisi 
bir çocuğun yoksul
luk sınırı ise aynı 
dönemde yüzde 0.58 
artarak 453.30 YTL' 
den 455.91 YTL'ye 
yükseldi. Türkiye'de 
4 kişilik bir ailenin 
ortalama gıda ve 
barınma harcamaları 
toplamı nisan ayı 
itibariyle 861.27 YTL 
olarak tahmin edildi.

IIMlIftMI

ÇİZİYORUM
Hbı?* ......... .

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkprfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

ELEMANLAR ARANIYOR
CNC, Ûniversal 
torna ve freze 

tezgahlarında çalışacak 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ARANIYOR 
IŞIK MAKİNA 

MAKİNA YEDEK PARÇA İMALATI 
Küçük Sanayi Sit. E/Blok No:11 ■ GEMLİK 

TEL: 0.224 524 74 86

Kendi Özel besimiz Karbaolıldanmızı 
Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESISIMIZDEUCRETSIZKESİMHİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda 

çalışacak 

elemanlar aranıyor
Tel: 514 07 66

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

KİRALIK ARAÇ

GÜNLÜK veya AYLIK 
|IIWÇ İHTİYACINIZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN. 
AIİÖZDEMİR Mikail ÖZDEMİR 

0.542422 5300 0.539491 8060

http://www.gemlikkprfezgazetesi.com
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Bursaspor-Beşiktaş 
maçında 4 bin polis 

görev yapacak

Fenerbahçe; “Roberto 
Carlos ile ilgilenmiyoruz”

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nde, 
13 Mayıs Pazar 
günü Bursaspor'un 
Beşiktaş ile yapacağı 
maç için tüm *v 
izinler kaldırılırken, 
karşılaşmada 
4 bine yakın polis ve 
jandarmanın görev 
yapacağı bildirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir, yaptığı açıkla
mada, maçta isten
meyen olayların 
yaşanmaması için 
gerekli tüm önlem
lerin alınacağını, 
bu konuda havanın 
yumuşatılması, 
taraftarlara sukunet 
çağrısı yapılması 
açısından medyanın 
desteğine ihtiyaç 
duyduklarını söyledi 

Güvenlik açısından 
gereken herşeyin 
yapılacağını, stat içi 
ve kapılarda 2 bin 
207 polisin görev 
alacağını dile 
getiren Demir, 
olası olaylara karşı 
Setbaşı, Heykel, 
Altıparmak gibi 
bölgelerde de 
500 polisin 
görevlendirildiğini 
bildirdi. Jandarma 
ekipleriyle birlikte 
güvenlik görevlisi 
sayısının 4 bini bula
cağını ifade eden 
Demir, stada bileti 
olmayanların 
girmesine izin 
verilmeyeceğini, 
tüm taraftarların 
3 aşamalı olarak 
sıkı bir aramadan 
geçirileceğini, 

stat kapılarının 
maçtan 5 saat önce 
açılacağını belirtti 
Beşiktaşlı taraftar
ların gelmemesi 
için kentin tüm 
girişlerinde önlem 
alacaklarını dile 
getiren Demir, 
ayrıca Beşiktaş 
takımının da polis 
ve jandarma koru
ması altında kalacağı 
otele götürüleceğini 
kaydetti.
Demir, maç için 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
tüm izinlerin 
kaldırıldığını, sahaya 
yabancı madde 
atılması halinde 
o tribünde görevli 
polis memurları 
hakkında soruşturma 
açılacağını söyledi

Fenerbahçe 
Kulübü, basında 
çıkan iddialar 
üzerine, Brezilyalı 
yıldız Roberto 
Carlos ile ilgilen
mediklerini bir kez 
daha açıkladı. 
Sarı-lacivertli kulüp, 
bir gazetede 
Roberto Carlos ile 
anlaşıldığı, hatta 
yapılan anlaşma

Galatasaray’a İrlandalI golcü geliyor
Gelecek sezonun 
kadrosunu oluştur
mak için girişimlere 
başlayan 
Galatasaray son 
olarak K.lrlanda 
milli takımıyla müthiş 
maçlar çıkaran 
David Healy'nin 
Sarı kırmızdılar 
tarafından izlendiği 
iddia edildi 
Mirror'da yer alan 
haberde, Kuzey 
İrlanda milli takımıyla 
Ispanya, İngiltere ve 
Fransa milli takımını 
yıkan gollere imza 
atan genç golcü 
Healy'nin Leeds'in 
küme düşmesinin 
ardından takımdan 
ayrılmak istediği ve 
birçok Avrupa takımı 
mn Kuzey İrlandalI1 
yla ilgilendiği yazıldı. 
Bonservis bedeli 
olarak Sarı 

gereği bu oyuncuya 
3 milyon dolar 
ya da 1 yıllık 
ücretinin peşin 
olarak ödendiği 
yönündeki haberler 
üzerine, resmi 
internet sitesinden 
açıklama yaptı. 
Açıklamada, "Bu 
iddia doğru değildir. 
Daha önce de 
açıkladığımız

lacivertlılerın 
1 milyon pound 
istediği ifade 
edilirken, Marsilya, 
CSKA Moskova ve 
Galatasaray'ın 
Healy ile yakından 
ilgilenen ekipler 
olduğu belirtiliyor. 

üzere kulübümüzün 
Roberto Carlos 
ile herhangi bir 
görüşmesi 
yoktur" denildi, 
öte yandan, 
kulüpten yapılan bir 
diğer açıklamada da 
Diego Ribas ve 
Jefferson Farfan'ın 
transfer edileceği 
haberleri 
yalanlandı.

Genç golcünün 
menajeri Steve 
Hugher de, 
birçok 
alternatiflerinin 
olduğunu ve en 
kısa zamanda birini 
seçeceklerini 
açıkladı.

Kartal'dan 
final maçı öncesi 
asker ziyareti

Fortis Türkiye Kupası 
final maçı için İzmir'de 
bulunan Beşiktaş 
Kulübü Başkanı 
Yıldırım Demirören 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, Ege 
Ordu Komutanı 
Orgeneral 
Şükrü Sarıışık'ı 
makamında 
ziyaret etti.

Kulüp Başkanı 
Yıldırım Demirören, 
ziyarette Ege Ordu 
Komutanı Orgeneral 
Şükrü Sarıışık'a 
forma hediye etti. 
Başkan Demirören 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, komutanlığın 
çıkışında Orgeneral 
Sarıışık ile birlikte 
fotoğraf çektirdi.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
MUTLULUK 14.00 - 16.30 - 20.30
ZİNCİR BOZAN 14.15. ■ 16.15 - 20.30

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

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

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
KARA KİTAP SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 ■ 18.00 • 20.30

www.elkoyun.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elkoyun.com
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Çocuklar şiddet görüyor, şiddet uyguluyor
TBMM Çocuklar ve 
Gençler Arasında 
Artan Şiddet Eğilim 
leri ile Okullarda 
Yaşanan Şiddet 
Olaylarını Araştırma 
Komisyonu'nun 
raporunda, gençlerin 
şiddetle okulda, evde 
ve sokakta karşılaş 
tığı belirtilirken, 
erkeklerin sokakta 
şiddetle kızlara göre 
daha fazla, kızların 
ise evde şiddetle 
erkeklere göre daha 
fazla karşılaştığı 
kaydedildi.
Raporda, çocuk ve 
gençlerin şiddet 
olaylarını en fazla 
arkadaşları ile 
yaşadığına dikkat 
çekildi. Komisyon, 
nihai raporunu 
tamamlayarak dün 
TBMM Başkanlığı'na 
sundu. Türkiye'deki 
şiddet olaylarının 
hızının dünyaya ben
zer bir seyir izle 
diğinin belirtildiği 
raporda, terör ve suç 
örgütleri ile organ ve 
uyuşturucu tacir
lerinin, sayıları 25.6 
milyona ulaşan 0-18 
yaş arasındaki genç 
lere çok kolay ulaş 
tığına dikkat çekildi. 
Raporun sonuç bölü 
munde yer alan 
önemli tespitler şu 
şekilde sıralandı: 
Şiddet şiddet 
doğuruyor 
-Türkiye'de 
2006-2007 öğretim

yılı ortaöğretim 
kurumlarına devam 
eden öğrencilerin 
şiddetle karşılaşma 
durumu incelendiğin 
de, son üç ay içeri 
sinde öğrencilerin 
yüzde 22'sinin fizik
sel şiddet, yüzde 
53'ünün sözel şiddet, 
yüzde 36.3'ünün duy
gusal şiddet, yüzde 
15.8'inin cinsel şid
det ile karşılaştığı, 
Öğrencilerin şiddet 
uygulaması incelen 
diğinde ise, son üç 
ay içerisinde yüzde 
35.5'inin fiziksel şid
det, yüzde 48.7'sinin 
sözel şiddet, yüzde 
27.6'sının duygusal 
şiddet, yüzde 11.7'si 
nin cinsel şiddet 
uyguladığı 
saptanmıştır. 
Sokaktaki kız 
çocuklarının şiddet 
eğnTmi fazla 
-İstanbul'da, sokak 
çocukları arasında 
yapılan bir çalışma
da, çalışmaya 
katılanların yüzde 
13.2'si “iş yerinde 

fiziksel şiddete 
maruz kaldığım” 
belirtmişlerdir. Bu 
grubun erkeklerde 
yüzde 7.5'i ve kızlar
da yüzde 19.9'u 
şiddet eğilimi 
“yüksek” olarak 
rapor edilmiştir.
-Ceza ve infaz 
kurumlarında bulu
nan çocukların bu 
kurumlara girmeden 
önceki son üç ay 
içerisinde fiziksel 
şiddet ile karşılaşma 
sıklığı yüzde 69.2 ve 
fiziksel şiddet uygu
lama sıklığı yüzde 
69.3 olarak bulun
muştur. Cinsiyete 
göre incelendiğinde, 
ceza infaz kurumları- 
na girmeden önceki 
son 3 ay içinde 
fiziksel şiddet ile 
karşılaşma (erkek
lerde yüzde 68.9, 
kızlarda yüzde 71.4) 
ve şiddet uygulama 
durumu (erkeklerde 
yüzde 69.7, kızlarda 
yüzde 54.9) az çok 
benzerlik göstermek
tedir.

Mangal selası cela olmasın
Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Faruk Yorulmaz, 
etlerin mangalda 
doğrudan ateşle 
temas ederek pişme
si ve yanmasıyla, 
özellikle sindirim sis
teminde olmak üzere 
pek çok organda 
kansere yol açabilen 
maddeler oluşabile
ceğini bildirdi. 
Prof. Dr. Yorulmaz, 
yaptığı açıklamada, 
havaların ısınmasıyla 
birlikte piknik ve 
mangal kullanımının 
artmaya başladığını 
söyledi.
Sağlık kurallarına 
uygun biçimde yapıl
ması kaydıyla mangal 
keyfinin sağlıklı 
olduğunu belirten 
Yorulmaz, "Dikkatli 
olunmazsa, bu sefa 
lar daha sonra neden 
olduğu hastalıklar ile 
cefa olarak karşımıza 
çıkabilir" dedi. 
Mangalda pişirilecek 
etlerin mevsim 
nedeniyle çok daha 
kısa zamanda bozuîa- 
bileceğini ifade eden 
Yorulmaz buna dikkat 
edilmesini, ayrıca etle 
rin mangalda doğru
dan ateşle temas 
etmemesi gerektiğini 
belirtti. Yorulmaz, 
bunun olması duru

munda başta sindirim 
sisteminde olmak 
üzere pek çok organ
da kansere yol aça
bilen maddeler oluşa
bileceğini kaydetti. 
Yorulmaz, yağlı kır
mızı etin mangalda 
pişirilmesi ile yüksek 
tansiyon, kalp ve 
damar hastalıkları, 
yüksek kolesterol 
gibi çok ciddi hasta 
hkların da ortaya çı 
kabildiğini söyledi. 
Mangal ile yenilen et, 
yağ ve diğer besin
lerin fazla tüketiminin 
şişmanlığı artırdığını 
ve ciddi hastalıkları 
davet ettiğini ifade 
eden Yorulmaz, şöyle 
konuştu:
"Yanmış besinler 
mide bağırsak siste
mi için de sorunlara 
yol açmaktadır.
Kömür iyi yanmamış 
sa kömürün isinde 
bulunan maddelerin 
mangalda pişen 
besinlere bulaşması 
ile de zararlı madde 
ler vücuda alınmak
tadır. Özellikle şiş
manlar, yüksek tan
siyon, kalp-damar, 
yüksek kolesterol 
hastaları ile mide, 
bağırsak ve şeker 
hastalığı olanlarda, 
gebelerde, emzikli 
lerde, alerjik bünyeli 
kişilerde kurallara 
uygun olmayan 

biçimde mangalda 
pişirilmiş et çok daha 
zararlıdır. Mangalda 
yanarak pişmiş 
sebzeler de sorunlara 
yol açabilmekte
dirler."
Sağlıklı Bir Mangal 
Keyfi 
Prof. Dr. Yorulmaz, 
"Sağlıklı bir mangal 
keyfi için, ateşi uzun 
süre korumak 
amacıyla önce man
galın dibine 2 parmak 
kül konulmalı, üzer
ine odun kömürü çok 
büyük parçalar kırılıp 
içleri de iyice yana 
cak büyüklükte kırı 
larak, 10 santimetre 
yüksekliğinde döşen- 
melidir. Böyle hazır
lanan mangalda, dip 
ten hava alamayan 
kömürler daha uzun 
süre yanar" dedi. 
Mangal kömürü 
içinde siyah kısım 
kalmayacak biçimde 
iyice yandıktan ve 
alev alev yanma bit
tikten sonra pişirme 
işlemine başlanması 
gerektiğini ifade eden 
Yorulmaz, mangal 
için tavuk eti gibi 
beyaz et tercih 
edilmesi gerektiği, 
eğer kırmızı et pişir
ilmek istenirse yağsız 
olması ve içine 
kuyruk yağı konulma- 
masının faydalı ola- 
cağthı 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
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 2(F

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

C .Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

I pL-T|

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
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
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 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

İd Mayıs 2M7 Perşembe 
GEMLİK ECZANESİ 

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

Gemlik Kftrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2745

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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Eurovision Şarkı Yarışması’nın 
bugün yan finali var

Kukla Festivali başladı

Finlandiya'nın 
başkenti 
Helsinki'de 
düzenlenen 
Eurovision Şarkı 
Yarışmasının yarı 
finali bugün 
yapılacak.
Yarı finalde 
28 ülke yarışacak. 
Kenan Doğulu, 
"Shake İt Up 
Şekerim" adlı 
parçasını 26. 
sırada okuyacak. 
Yarı finalde ilk 
10'a girenler, 12 
Mayısta yarışacak 
42 ülkenin 
arasında yer alacak. 
Her ülkedeki 
izleyiciler, kendi 
ülkeleri dışındaki 
şarkılar için sabit 
telefon ve cep 
telefonları yoluyla 
oy kullanabilecek. 
Eurovision'un İnter
net Proje Menajeri 
HollandalI Sieste

Bakker, Avrupa 
Yayın Birliğinin 
(EBU) finali kazanan 
sanatçı için bir 
projesi olduğunu 
anlattı. Bakker, 
bu sanatçının 
EBU'nun desteğinde 
6 EBU üyesi 
ülkede konser 
vereceğini açıkladı. 
Sanatçının böylece 
arka arkaya 

6 gün süreyle 
konser vereceğini 
kaydeden Bakker, 
bu turun tüm 
masraflarının 
EBU tarafından 
karşılana cağını 
belirtti.
Bu arada, Kenan 
Doğulu, yarın yapıla
cak yarı finale iyi 
hazırlandıklarını 
belirtti.

10. İstanbul 
Uluslararası Ülker 
Kukla Festivalinin 
gala gecesi, Yeni 
Melek Gösteri 
Merkezinde yapıldı. 
Gecede konuşan fes
tivalin sanat yönet
meni Cengiz özek, 
10 yıl önce "acaba 
olur mu?" diye 
çıktıkları 

yolculukta bugüne 
gelebilmenin 
büyük bir mutluluk 
olduğunu söyledi. 
Bu yıl festivalin 10. 
yılı olması nedeniyle 
geçmiş yıllarda 
seyir cinin büyük 
ilgisini kazanan 
oyunları bir 
kez daha 
Türk 
sanatseverlerle 
buluşturmak 
istediklerini 
vurgulayan Özek, 
10 yılda sahnelenen 
150 oyun içinden 
bir seçki hazırladık
larını kaydetti. 
Ülker İstişare 
Konseyi Üyesi ve 
Grup Sözcüsü Metin 
Yurdagül de İstan
bul'un uluslararası

bir kukla festivaline 
10 yıldan beri ev 
sahipliği yaptığını 
belirterek, festivalin 
hem çocuklar, 
hem de yetişkinler 
tarafından büyük 
bir ilgiyle karşı
landığını dile getirdi. 
Ülker olarak, 
neredeyse kaybol
mak üzere olan bir 
sanata sahip çıkma 
mn gururunu yaşa 
dıklarım anlatan 
Yurdagül, festivalin 
onur ödülüne, akade 
misyen ve tiyatro 
araştırmacısı Metin 
And'ın layık görül 
düğünü kaydetti. 
Yurdagül, Türk 
geleneksel tiyatro
sunu araştıran

And'ın bu ödülü 
almasından 
memnuniyet 
duyduğunu ifade 
etti.

Festivalin onur 
ödülü, Ankara’da 
olduğu için 
gecede hazır 
bulunamayan 
And adına, 
Truva Folklor 
Araştırmaları 
Derneği Başkanı ve 
And'ın öğrencisi 
Ilhan Güney'e 
sunuldu.
Gece, Japonya'dan 
Dondoro 
Tiyatrosunun 
"Kiyohime 
Mandara" adlı 
gösterisiyle 
sona erdi.

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

UMURBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 
GEMLİK'TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.
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GEMLİK’TEEŞİBENZERİOLMAYANBOOKİŞİLİKBALOSALONUve 
«ItpHMULHAMHIŞİNlMOIUri ?■’

MUHTEŞEMBALOSALONLARINIARATMAYACAKNİTELİKTEKALİTE 

veHİZMETSTANDARTLARIİLEKARŞINIZDAYIL

HM İÇİ CEMİYETLERİNİZİÇİNPEŞİN fffl
KRE0İKARTINA12AYTAKSİTİMKANI

kİ

6oo KİŞİLİK ORGANİZASYONUMUZ

HAFTA SONU

IOYTL

2.5®<0YTL

YERİNE 2.500.00 YTLl

HAFTA İÇİ

YERİNE 2.000.00 YTL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 
AYRICA 

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

*rsin süreri
İnş. Zeytincilik Turizm San. Tk. Itd. 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
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Radar Cad. No: 170 YALOVA 
Tel : (0.226J 811 04 74 (PBX) 
Faks : (0.226) 811 43 71 
www.yucebilgili.com

Yalova’dan dünyaya açılan pencere
IcİeaLİnİ d ün yay a açiLmaIc oLaraI< belİRleyEN okulumuz 1997'dEN bu 
yANA YaLovaMa çaqin qEREkTİRdiqi İmKanIarIa hedefİNE yÜRÜyoR 

Geleceğinizi yeni ufuklara açıyoruz
YaLova'cIa YÜCEBİLCİLİ demek

AnaJoIu VE Fen LİseLerînî
I İ l nininız>i olLul M t İYİ 1
KAZANdlRMAdA BİRİNCİ BAŞARI DEMEK

25Ykr.11 Mayıs 2007 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com

Marmarabirlik nakit 
para dağıtacak

Marmarabirlik ..Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim 
Aksoy yaptığı açıklamada; pazartesi 
gününden itibaren ilaç yardımı 
almayan ortaklara 300 YTL ile 3 bin 
YTL arasında zeytin teslimatına göre 
değişen oranlarda nakit para dağıtıla
cağını bildirdi. Haberi sayfa 3’de

Dün Plan ve Bütçe Komisyonuna verilen teklif onaylanarak kabul edildi.

Denizcilik Yüksek Okulu için onay çıktı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Milletvekilliğine iki aday
Dünkü yazımın üzerinden kaç saat geçti 

bilmiyorum ama, habercilerimiz dün 
akşam toplanan DYP ANAP yönetim 
kurulları ortak toplantısında 22 Temmuz 
2007 genel seçimlerinde milletvekilliğine 
aday adayı olacak iki isim üzerinde durula
cağını öğrendim.

ANAP’tan İlçe Başkanı Ferhat Kurt, 
DYP’den eski İlçe Başkanı Diş Hekimi 
Peyami Çağlar.

Kararlarından dönmezlerse şimdilik 
Ankara’ya iki adayımız var demektir.

Devamı sayfa 5’de

W Gemlik Uludağ Üniversitesi’ne yapılması planlanan Denizcilik Yüksek Okulu 
yapılması kararının Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçmesinin ardından açıklamada 
bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gemlik'te Denizcilik Yüksek 
Okulu açılmasının önü açılmıştır diyerek, AKP Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu tarafından verilen önergenin Plan Bütçe Komisyonundan geçme 
sinden dolayıda Gemlik'in güzel bir fırsat daha yakaladığını söyledi. Sayfa 5’de

ANAP İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt Milletvekili 
aday adaylığını açıkladı 
dün akşam saatlerinde Anavatan Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı, Anavatan Gemlik İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt'un ANAP'ın Bursa Bölgesi milletvek
ili aday adayı olduğu açıklandı. Haberi sayfa 5’de
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gül nasıl büyüdü ? Dikenleri kim ayıkladı ?
Dünya dönüyor..
Dönen her gün yeni olaylara yeni oluşum* 

lara neden oluyor..
Dün olanlar ...Bugünleri hazırlıyor..
Bugün olanlar da yarınları..
İçinde ABDullah Gül.Turgut Özal,Vecdi 

Gönül,Kemal Unakıtan,Recep Tayyip 
Erdoğan'ında olduğu bir trenle zaman tüneline 
girelim..

12 Eylül 1980 askeri darbe sonrası. 80'li yıl
ların ilk yarısı. O tarihte, doğal olarak, hiç kims
enin dikkatini çekmeyen ilginç beraberlikler, 
bugünün tarihini yazmaya uzanıyor.

Dönemin Kocaeli Valisi Vecdi Gönül, 
bugünkü Milli Savunma Bakanı ve bir ara

Cumhurbaşkanlığı adaylarının favori isim
lerinden.

Dönemin SEKA Genel Müdür Yardımcısı 
Kemal Unakıtan, bugünkü Maliye Bakanı.

Tayyip Erdoğan, Unakıtan'ın mali müşavirlik 
bürosunda, onunla birlikte

çalışıyor. "Kemal Ağabey", lik buradan geliy
or.

Aynı dönemde, Erdoğan, Unakıtan, Gönül 
üçgeninde, kenarda duran tanıdık biri daha var.

Onlarla siyasal alış verişte bulunan 
Abdullah Gül.

Gül, o günlerde Sakarya Meslek Okulunda 
okutman. Ders veriyor. Günün birinde, öğren
cilere din propagandası gerekçesiyle.gözaltına 
alınıyor, İzmit'te 15. Kolordu tutuk evinde bir 
hafta kalıyor. Sonra, yargılanmak üzere, İstan
bul 1. Ordu'ya gönderiliyor.

Askeri yönetimin Başbakan Yardımcısı 
Turgut Özal. Askerlere rağmen, ekonomide tek 
söz sahibi o. 24 Ocak ekonomik kararlarının 
mimarı. 24 Ocak kararları her ne kadar, Demirel 
Hükümeti'nin imzasını taşıyorsa da, orada 
tartışmasız tek isim Özal.

Askeri yönetim, 24 Ocak kararlarını uygula
maya devam kararı verince, gene-raller Ozal'ı 
Başbakan Yardımcılığına getiriyor. Özal, aynı 
ekonomik programı yürütmekle görevli. Onun 
IMF ve Dünya Bankası ile ilişkilerinde tek bir 

gölge yok.
Arkasındaki bu güçle, Özal, Abdullah Gül 

için devreye giriyor. Gül, Özal'ın askeri yöne
time ricasıyla serbest bırakıh-yor. Sonra, İslam 
Kalkınma Bankası'na gidiyor.

Özal'ın devreye girerek, Gül'ün serbest 
kalmasını sağlaması, Gül'ün siyasal yaşamında 
önemli dönemeçlerden biri.

Bugün yaşananların hiç biri tesadüf değil. 
Bugünkü birlikteliklerin hiç biri bugüne ait 
değil. Bu ilişkilerin tarihi geçmişi ve dayanış
ması var.

Özal o sırada patron. Erdoğan ile Gül çırak. 
Türkiye bugün, o günkü çırakların hege
monyasını yaşıyor. Ama, onlara yolu açan özal. 
Eski milli görüş ekibinden.

Daha öğrenci iken, daha milli görüşün genç
lik kollarında iken, sokaklara pankart asmakla 
başlayan siyasal yaşam, siyasetin en alt 
kademesinden başlayıp, bütün dar sokakların
dan geçerek Erdoğan-Gül İkilisini ülkenin en 
tepe noktasına getiriyor.

Nasıl?
öykü ilginç değil mi?
Değerli okurlar...
Dünya dönmeye devam ediyor...
22 Temmuz'da önünüze seçim sandığı geliy

or..
Oyunu bozmak için "Oyu"nu kullan.

Oy kullanmak için önemli bir uyarı..
Muhtarlıklarda 08.05.2007 Sah günü 14.00 

den sonra seçmen listeleri asıldı.. 12 gün 
süreyle askıda kalacak..

Listede adınızın karşısında T.C.Kimlik 
numaranız yazmıyorsa bu süre içerisinde 
yazdırmanız gerekiyor..

Yoksa oy kullanamayacaksınız..

BUSKI
BUSKI tarafından 
açılan yollar yeniden 
yapılmayınca tozunu 
yutmak vatandaşa 
kalıyor.
İlçenin bir çok 
yerinde kazılan yollar 
olduğu gibi bırakılın
ca rüzgarla kalkan 
tozlar evlerin içine 
kadar giriyor.
Muammer Ağım Sahil 
Devlet Hastanesi ile 
Verem Savaş dis
panserine giden 
yolda döşenen büyük 
arıtma sorusu için 
kazılan yol taş ile 
döşenmeyince ortaya 
korkunç bir görünüm 
çıkıyor.
Araçların geçmesiyle 
birlikte kalkan tozlar 
hastane içine kadar 
girerek yatan hasta
lara zarar veriyor. 
GEMDAŞ'ın doğalgaz 
için kazdığı yolları 
hemen yapması için 
yapılan baskıları 
hatırlatan vatan
daşlar aynı durumun 
BUSKİ içinde geçerli 
olmasını istiyorlar. 
Kazılan yerlerin 
BUSKİ müteahhidi 
tarafından hemen 
taşla döşenmesi 
gerekirken gerekli 
önlemlerin neden 
hala alınmadığı 
merak konusu oluy
or. Özel firmalar 
kazdığı zaman yol-

ların hemen yapıl
ması istenirken şimdi 
neden aynı baskının 
ilgili firmaya yapıl

madığını soran çevre 
sakinleri sıcak yaz 
aylarında evlerinin 
pencerelerini

açamadıklarını 
belirterek tepki gös
teriyorlar.

Fatih Mehmet Güler’in bilinmeyen sanatçı yönü

Umurbey’in ressam
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
çok iyi bir ressam 
olduğunu pek 
bilen yoktur, 
öğrencilik hayatında 
başlayan resim 
merakı başkan 
Güler'in siyasi 
yaşamına renk kattığı 
gözlenirken stresini 
yenmek için tuvalin 
önüne geçerek bir
birinden güzel resim
ler yaparak kendini 
tanıyanları şaşırt
maya devam ediyor. 
Hacı Etem Ağa'yı 
anma ve pilav günü

etkinliklerinde 
Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
bahçesinde açılan 
resim sergisinde 
yer alan 
bir tablo görenleri 
hayrete düşürüyor. 
Tarlasında ekinleri 
biçen ve günün 
yorgunluğuyla 
orağını omzuna 
atarak evinin yolunu 
tutan bir çiftçiyi 
düşleyerek çizen 
Fatih Mehmet Güler, 
böylece siyasetin 
dışında başka 
meziyetlerinin de 
olduğunu 
göstermiş oldu.

Gemlik Körfez

’l

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim Aksoy, nakit para 
olarak alacakları kredinin ödeme faiz oranının yüzde 19 olduğunu açıkladı

Marmarabirlik nakit
para dağıtacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Marmarabirlik 
Genel Merkezinin 
talimatıyla ortaklara 
dağıtılan ilaç 
yardımından 
faydalanmayanlara 
nakit para 
desteği yapılacak. 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Başkanı İbrahim 
Aksoy yaptığı 
açıklamada; 
pazartesi gününden 
itibaren ilaç yardımı 
almayan ortaklara 
300 YTL ile 
3 bin YTL arasında 
zeytin teslimatına 
göre değişen

oranlarda nakit para 
dağıtılacağını bildirdi. 
Kooperatifin 
dağıttığı yardımından 
faydalanmamış 
olanların ister ilaç 
isterse nakit para 
olarak alacakları 
kredinin ödeme

faiz oranı ise yüzde 
19 olarak açıklandı. 
Daha önce ilaç alan 
ortakların limitlerini 
doldurmaları 
durumunda nakit 
ödemeden 
faydalanamayacak
larını bildiren

Aksoy, dağıtılacak 
nakit paranın
1 milyon 110 bin YTL 
olduğunu söyledi. 
Bu miktarın yaklaşık 
150 bin YTL'sinin 
daha önce ilaç 
yardımı olarak 
dağıtıldığını 
söyleyen Aksoy, 
kalan kısmın ise 
nakit olarak 
ödeneceğini bildirdi. 
Kredi talebinde 
bulunmak isteyen 
ortakların daha önce
ki başvurularında 
olduğu gibi yine 3 
kişilik gruplar 
halinde başvuruda 
bulunacakları 
bildirildi.

Denize atlayarak ölamü seçti
Ercüment ESEN
Dün sabah 
saat 07.00 sıralarında 
Kayıkhane semtinde 
yaşanan üzücü 
olayda bir kadın 
kendini denize 
atarak intihar etti. 
Edinilen bilgiye 
göre; Yeni Mahalle 
Tepe Sokakta 
oturduğu 
belirlenen Gülseren 
Kayın (27) isimli 
kadın sabahın 
erken saatlerinde 
geldiği Kayıkhane 
mevkiinde bir süre 
sahilde dolaştı. 
Kayalıklara çıkan 
kadının denize 
düştüğünü gören 
vatandaşlar 
durumu hemen 
polise haber 
verdiler.
Olay yerine 
gelen polis 
ekipleri 
denizde sandallarla 
genç kadını aradılar. 
Yaklaşık yarım 
saat süren arama 
sonunda ölüsü 
bulunan Gülseren 
Kayın Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

YazıYORUM

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Soyguncular....

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 
sık sık şu oyun oynanıyor.

Borsanın kurtları, borsaya para yatırma 
gafletinde bulunan saf ve bakir Türk halkı
na "gel gel" yapar, fiyatını şişirdikleri belli 
hisse senetlerini onlara satar, sonra da fi 
yatı pat diye düşürerek aynı hisse senet
lerini ucuz ucuz toplardı.

Şimdilerde borsadaki hisse senetlerinin 
yüzde 70 'i yabancıların elinde.Ama yerli 
kurtların yerini yabancı kurtlar aldı.

Yabancı kurtlar fakir Türk halkının cebini 
boşaltıyorlar.

Ne yapmak istiyorlar? gibi konularına 
bilgi sahibi olmanız gerekir.

Piyasacıların niyeti kötü...
Şu anda Türkiye denilince akla 

"piyasalar" geliyor.
Piyasa denilince de döviz fiyatı, borsa 

endeksi ve Merkez Bankası/Hazine faizi...
Bunlar dışındaki şeyler önemsizdir.
Ülkede üretim artıyor mu, işsizlik ne 

durumda, tarım çöktü mü, gelir dağılımı 
bozuldu mu, sosyal huzursuzluk var mı, 
anarşi ve terör tırmanıyor mu?

Bunlar sorun değil. Siz piyasalara bakın.
Paradan para kazananlar memnun mu? 

Üst tarafı boş.
Piyasanın baş oyuncuları yabancılardır.
Türkiye şimdilerde dünya üzerinde 

dövize en yüksek reel getiriyi sağlayan bir 
ülke...

Reel getiri denilen şey faizdir. Kâr 
payıdır. Ranttır.

Onlar da bu halkın cebinden çıkar.Bunları 
ödeyen halk fakirleşir...

Bunlar önemli değil... Şimdi ki hükümet 
için Önemli olan, yabancı piyasa oyuncu
larının memnuniyetidir.

Cumhurbaşkanlığına şu gelirse böyle 
olurmuş, seçim sonuçları böyle olursa 
öyle olurmuş...

Bunlar piyasa kurtları için önemli değil. 
Onların derdi,

Türkiye'deki bu düzenin sürmesi, çarkın 
dönmesidir.

En uygunu da Sayın Erdoğan'ın cumhur
başkanı olması ve de seçimde AKP'nin oy 
çokluğunu sağlayarak tek başına hükümet 
kurmasıdır. Bunun için çalışıyorlar, 
piyasaların dalgalanması, fiyatların inip 
çıkması gerekir.

2006 yılı içinde dolar fiyatı 1.55YTL çizgi
lerine çıktığında yabancı kurtlar dolar sattı. 
Bu fiyatta dolar alanlar hapı yuttu.

Şimdi dolar fiyatının düşürülmesi aşa
masındayız.

Dolar fiyatı 1.30 YTL'ye kadar düşürüle
cek.

Kurtlar bu noktada alıma geçecekler.
Alımda dolar fiyatı 1.35'ya yükselinceye 

kadar devam edecekler.
O noktada kurtlar duracaklar ve 

doların fiyatının (cumhurbaşkanlığı seçimi 
sonunda) 1.50 çizgisine kadar yükselmesi
ni bekleyecekler.

Dolar bu fiyata yükselince doları satacak
lar.

Yüzde 20 faizli bono satın alacaklar.
Milletvekilliği seçimi sonucuna kadar da 

bonoda bekleyecekler.
Milletvekilliği seçimi sonuçlarına göre 

tekrar döviz piyasasına dönerek fakir halkı 
soyma operasyonlarına devam edecekler.
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Özürlüler haftası başladı
Seyfettin SEKERSÖZ 
10-16 Mayıs 
sakatlar Haftası 
nedeniyle Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları 
Koruma Derneği 
üyeleri Atatürk 
anıtına çelenk 
koyarak 
saygı duruşunda 
bulundular.
Sakatlar deyince 
bardakta su bırak
mayanların bu 
anlamlı güne 
diğer günler 
kadar önem ver
medikleri 
gözlendi.
Çelenk sunma 
törenine Dernek 
Başkanı Tamer 
Sivri ve Özel 
Türe Özel Kurs 
Merkezinde eğitim 
gören özürlü 
çocuklarla 
öğretmenleri 
ve aileleri katıldı. 
Özürlü çocuklara 
yönelik hayırsever 
işadamlarının 
verdiği desteğe 
teşekkür eden 
dernek başkanı

Sakatlara 
saygımız kalmadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Sakatlar Haftası 
nedeniyle Atatürk 
anıtına gelen aileler 
sakat çocuklarını 
caddeye çıkarmakta 
zorlandılar.
Parkın içinden iskele 
meydanına çıkışta 
belediye tarafından 
kaldırıma yapılan 
sakat geçişine 
park eden araçlar 
nedeniyle çocuğunu 
çıkaramayan bir 
anne adeta 
isyan etti.
Sakatlara yönelik 
hiçbir saygının 
kalmadığı 
gözlenirken bu

gibi yerlere araçlarını 
park eden sürücü
lerin ise bu 
düşüncelerden 
uzakta kalmaları 

insanın aklını kur
calamaya yetiyor. 
Yasaların mı uygu
lanmadığı yoksa 
uygulamanın mı 
yapılmadığı yada 
saygısızlığa ortakmı 
olunmak istendiği 
pek bilinmezken en 
azından sakatlar 
haftasında bu 
insanlarımıza 
saygı göstermesini 
öğrenmemiz lazım 
geldiğini hatırlatmak 
gerekiyor.
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Denizcilik Yüksek Güne Bakı

Okulu için onay çıktı
Ercüment ESEN
Uludağ Üniversitesi 
Yerleşkesi’ne açıl
ması planlanan 
Denizcilik Yüksek 
Okulu için dün 
Plan ve Bütçe 
Komisyonuna 
verilen teklif onayla
narak kabul edildi. 
Dün, ülke genelinde 
açılması planlanan 
yeni 12 üniversite 
konularının 
görüşüldüğü Plan 
Bütçe Komisyonuna 
AKP Bursa 
Milletvekili Alatn 
Karapaşaoğlu 
tarafından Gemlik 
Uludağ Üniversitesi 
Yerleşkesine 
Necati Kurtuluş 
Denizcilik Yüksek 
Okulu açılması 
önergesi verildi. 
Plan Bütçe 
Komisyonunda 
yapılan görüşmeler 
sonucunda

ANAP İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt Milletvekili
aday adaylığını açıkladı

Elemanlar aranıyor

Ercüment ESEN
22 Temmuz 2007 
tarihinde yapılacak 
genel şeçimlerinde 
milletvekilliği 
aday adayları 
ülke genelinde 
olduğu gibi 
ilçemizdede 
merakla bekleyiş 
devam ediyor. 
Siyasi arenada bir 
çok isimler ağızdan 
ağıza dolaşırken, 

t dün akşam saat
lerinde Anavatan 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Anavatan 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt'un 
ANAP'ın Bursa 
Bölgesi milletvekili 
aday adayı 
olduğu açıklandı. 
Bursa Bölgesi 
Millletvekili 
aday adayı olduğu 
açıklanan ANAP

AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu'nun 
vermiş olduğu 
Uludağ Üniversitesi 
Yerleşkesi’ne Necati 
Kurtuluş Denizcilik 
Yüksek Okulu 
açılması önergesi 
kabul edildi. 
Gemlik Uludağ 
Üniversitesi’ne 
yapılması planlanan 
Denizcilik Yüksek 
Okulu yapılması 
kararının plan 
bütçe komisyonun
dan geçmesinin 
ardından açıklamada 
bulunan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik'te Denizcilik 
Yüksek Okulu 
açılmasının önü 
açılmıştır diyerek, 
AKP Bursa Millet 
vekili Altan 
Karapaşaoğlu 
tarafından verilen

İlçe Başkanı aday adaylığı
Ferhat Kurt ise konusunda
Milletvekilliği gazetemize

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

önergenin plan 
bütçe komisyonun
dan geçmesinden 
dolayıda Gemlik'in 
güzel bir fırsat 
daha yakaladığını 
söyledi.

Şayet bu önerge 
ilave edilmeyip 
kanuna geçmeseydi 
ilçemizde 
Denizcilik Yüksek 
Okulu açılamazdı 
diye konuştu.

Milletvekilliğine iki aday
Önümüzdeki günlerde iktidar partisi 

AKP’nin içinden de aday çıkmasını bekli 
yoruz.

Nüfusu 80 bin olan bir ilçede, milletvekili 
nin olmaması siyasi bir ayıptır.

Siyasi partiler bunun için çaba harcamalı 
ve il yönetimlerine baskı yaparak, seçilebile
cek yerlere girmeleri sağlanmalıdır.

DYP ile ANAP’ın birleşmesinden doğacak 
olan Demokrat Parti’den iki kişinin aday adayı 
olması, Gemlik için olumlu bir gelişimdir.

DENİZCİLİK YÜKSEK OKULUNA
NECATİ KURTULUŞ ADI
Dün, gazetemize gelen bir haber ile 

Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi içinde kurulacak olan Denizcilik 
Yüksek Okulu için, Plan ve Bütçe 
Komisyonu’ndan karar çıktığını öğrendik.

Bu arada Gemlikli Milletvekili Altan Kara 
paşaoğlu, üniversitelerle ilgili bir yasa öner
gesi görüşülürken verdiği bir önerge ile 
Denizcilik Yüksek Okulu’nun ardının Kurtuluş 
Savaşımızın unutulmaz Gemliklilerinden 
Necati Bey (Kurtuluş)’un adının verilmesini 
önermiş ve yasa maddesi kabul edilmiş.

Önergede, Rektörlüğe bağlı olan “Gemlik 
Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksek Okulu” 
diye söz edilmiş.

İş, isimle ve Bütçe Komisyonu’ndan 
görüşülüp karar alınmasıyla bitmiyor.

Konu daha Bakanlar Kuruluna gidecek, 
birçok aşamadan geçtikten sonra okula kuru
luş izni çıkacak.

Bu ilk adım sayılır.
Uludağ Üniversitesi Gemlik Kampüsüne 

hayırsever işadamı Asım Kocabıyık’ın büyük 
katkıları geçti.

ülüdâg Üniversitesini’ de O yaptırıyor.
Denizcilik Yüksek Okulunu da onun yap

ması beklenirken, bu isim önerisi nereden 
çıktı böyle çok merak ediyorum.

Bugüne kadar hiç hatırlanmayan Necati 
Kurtuluş, birden neden hatırlandı acaba?

yaptığı açıklamada 
şunları söyledi. 
"Önceki gün 
Anavatan Partisi 
Bursa il başkanlığın
da 
10 ilçe teşkilatı 
ile yaptığımız 
toplatıda çevre 
ilçelerin Anavatan 
Partisi İlçe 
Başkanlar/ ve 
il teşkilatı beni 
Bursa bölgesinden 
Milletvekili aday 
adayı olarak gösterdi. 
Partili arkadaşlarımı 
zın ve il teşkilatımızın 
ısrarlı baskısına 
evet diyerek 
Gemlik'ten 
milletvekili aday 
adaylığımı koymuş 
bulumaktayım ve 
resmende aday 
adaylığı içinde 
müracaat ettim" dedi.

Döküm Taslama 
isinde çalışacak 

BAY elemanlar aranıyor.
Maaş dolgundur. 

SSK + Servis mevcuttur.
Tel: (0.532) 546 01 71

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Milli Eğitim Bakanlığı 
Çıraklık ve Yaygın 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü ile Anne 
Çocuk Eğitimi Vakfı 
işbirliğinde Halk 
Eğitimi Merkezlerinde 
5-6 yaş çocuğu olan 
okuma yazma bilen 
her anneye yönelik 
açılan kursta başarı 
gösterenlere serti
fikaları verildi.
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim okulunda 
açılan ve 28 hafta 
boyunca her hafta 
3 saat ücretsiz olarak 
verilen Anne Çocuk 
Eğitiminin öğretmen
liğini Nilgün 
Atasayar yaptı. 
30 kursiyerin devam 
ederek tamamladığı 
kursta anne ve 
çocuklarına düzenle
nen törenle serti
fikaları verildi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu ile okul 
müdürlerinin de 
katıldığı törenin açılış 
konuşmasını yapan 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu

Müdürü Hayrettin 
Minare, kurs hakkın
da bilgiler verdi. 
Çocukların okul 
öncesi çağlardaki 
gelişiminin gelecek
leri açısından çok 
önemli rol oynadığına 
dikkat çeken Minare, 
"Çocuk okul öncesi 
çağlarda çevresi 
tarafından yeterince 
desteklenmezse 
bedensel, zihinsel ve 
duygusal gelişimi 
tam olmaz, okulun 
başarısı istenilen 
düzeye ulaşmaz. Bu 
sorunu çözmek ve 
ailelere çocuklarını 
desteklemek 
konusunda yardımcı 
olmak amacı ile

Anne-Çocuk Eğitimi 
Programı geliştirildi. 
Çocukların gelişi
minde ve okul 
başarılarında çok etk
ili olduğu kanıtlanan 
bu program Türkiye 

genelinde uygulan
maktadır” dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de konuş
masında toplumun 
temel direğinin aile 
olduğunun altını çiz
erek "Ailelerin 
dağılımıyla çocuklar 
kaybediliyorlar, kötü 
yollara itiliyorlar. Bu 
programda emeği 
geçenleri kutluyo
rum. Toplumumuz 
bunun faydalarını 
görecektir" şeklinde 
konuştu.
Anne Çocuk Eğitimi 
kursunu başarıyla 
tamamlayan kursiyer
lere törene katılan 
misafirler tarafından 
sertifikaları verildi.

“Binbir surat” yakalandı
Bursa'da, 4 kişiyi 
"sigorta prim dağıtıy
or" diyerek 
dolandırdığı iddia 
edilen 'binbir surat' 
lakaplı Ekrem A. (58) 
polis tarafından yaka
landı. Gerçek kimliği
ni ailesinin bile 23 yıl 
sonra öğrendiği zanlı 
Ekrem A, daha önce 
de "Dünya bankası 
yardım dağıtıyor. Pul 
ve dosya parası 
gerekiyor" diyerek 
dolandırıcılık yapmak
la suçlanmıştı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, banka önünde 
bekleyen emekli 
vatandaşları kendi
sine kurban seçen 
"binbir surat" lakaplı 
Ekrem A, bankamatik
ten para çeken 
kişilere "Sigorta prim
leri yattı mı?" diye 
sorup güven kazanıy
ordu. Emekli vatan
daşlara sigortanın 
prim dağıttığını 
söyleyen Ekrem A, 
bunun için gerekli 
dosya ve pul parası 
için 4 kişiden 5 bin 
400 YTL çalmıştı. 
Oyaladıkları kişileri 
atlatıp kaçmayı 

başaran Ekrem A, 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Bürosu 
ile sokak 
timleri tarafından tak
ibe alındı.
Vatandaşların başvu
rusu üzerine harekete 
geçen polis, sabıkası 
bulunan Ekrem A.’yı 
terminalde otobüse 
binmek isterken yaka
landı. Bursa'da çok 
sayıda kişiyi 
dolandırdığı iddiasıy
la gözaltına alınan 
zanlının Yalova’da 
yaşayan dini nikahlı 
eşi ve 2 çocuğu, 
"Yüksel Oztürk" 
olarak bildikleri 
babalarının gerçek 
kimliğinin "Ekrem A" 
olduğunu 23 yıl sonra 
öğrenmişti. Poliste 5 
ayrı isimle kaydı 
olduğu öğrenilen zan
lının Muş'ta resmi 
nikahlı bir eşi ve 5 
çocuğu da bulunduğu 
bildirildi. Emniyetteki 
sorgusu tamamlanan 
zanlı Ekrem A. 
"Tavcılık suretiyle 
dolandırıcılık" suçun
dan adliyeye sevk 
edildi.

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 Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bm Sok. Akbank Aralığı kg: İt GENLİK Tıl: (Offl) S1Î İt li Fıı: [0.2!4j 513 İS İS

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
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AK Parti’den halkoyu için önerge
AK Parti dün TBMM 
Genel Kurulu'nda 
onaylanan ilgili ikiye 
ayrılarak onaylanan 
Anayasa paketinin 
tümüyle halkoyuna 
gitmesi için önerge 
verdi.
TBMM Genel 
Kurulunda, Anayasa 
değişikliği teklifinin 
"Cumhurbaşkanı 
seçimine ilişkin getir
ilen yeni düzen
lemelerin 11.
Cumhurbaşkanı seçi
minde de uygulan
masını" öngören 6. 
madde içinde yer 
alan geçici 19. mad
desi, 374 oyla kabul 
edildi.
Anayasa değişikliği 
teklifinin 2. turunda, 
teklifin 6. maddesine 
bağlı geçici 19. mad
denin gizli oylaması
na, 375 milletvekili 
katıldı. Maddeye ret 
oyu çıkmazken, 1 
milletvekili çekimser 
kaldı. Söz konusu 
geçici 19. maddeye 
göre, 11.
Cumhurbaşkanı seçi

‘Haydi kadınlar meclise’
Bıyıklı kadın 
fotoğraflı kampanya 
ile dikkatleri çeken 
Ka-Der, kadınların 
'kaderinin* değişmesi 
için tüm kadınlara 
yapılacak erken 
seçimler için çağrıda 
bulundu.
Kadın Adayları 
Destekleme ve 
Eğitme Derneği (Ka- 
Der), tüm kadınları 
yapılacak erken 
seçimler için aday 
adayı olmaya davet 
etti ve "Haydi 
Kadınlar Meclise" 
çağrısında bulundu. 
Dernekten yapılan 
yazılı açıklamada, 
seçimlerin erkene 
alındığı anım-______

minin ilk tur oyla
ması, kanunun 
Resmi Gazetede 
yayımını takip 
eden 40. günden 
sonraki ilk pazar 
günü, ikinci tur oyla
ması ise ilk tur 
oylamayı takip eden 
ikinci pazar günü 
yapılacak. 
Anayasanın 101. 
maddesince göster
ilen adaylar, yazılı 
muvafakatları, 
Anayasadaki şartları 
içeren ve diğer ilgili 
belgelerle, ilk tur 

satılarak, kadınların 
1997 yılından beri 
"olumlu destek poli
tikaları" yani"kota" 
için yasal düzen
lemeler istediği belir
tildi. Açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
"Kadınlar daha çok 
aday olmalı, parti 
yöneticileri kadın 
adayları listelerin alt 
sıralarına koymamalı, 
kadınlar daha çok 
seçilmeli. TBMM'de 
şu andaki kadın tem
sili oranı yüzde 4.4 
olsa da 14 Nisandan 
beri açıkça 
göründüğü gibi 
sokağa çıkan, 
konuşan, isteyen, 
reddeden, davran- 

oylama tarihinden 
30 gün önce 
TBMM Başkanlığına 
başvuracak. 
Adayların başvuru
larında eksik bilgi ve 
belge tespit edilmesi 
halinde, TBMM 
Başkanlığı tarafın
dan, eksikliklerin 
giderilmesi için 
3 günlük kesin süre 
verilecek. Bu süre 
içinde eksikliklerin 
giderilmemesi 
halinde adaylar, 
kendiliklerinden 
çekilmiş sayılacak.

maya geçen kala
balıkların ezici 
çoğunluğu kadın." 
Açıklamada, siyasi 
partilerin kadın kol
larından, STK'lardan 
ve bürokrasiden çok 
sayıda kadının aday 
adayı olacağının 
görüldüğü de 
kaydedilerek, 
"Yıllardır siyaset 
alanından uzak 
duran, hatta oy ver
meye gitmeyerek 
siyasi partileri ve 
yönetim şekillerini 
pasif direnişle 
protesto eden kadın
lar, artık siyasette biz 
de varız diyorlar" 
denildi.

Sezer: “Partimizde muhalif yok”
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Bir tane bile muhalif yok 

bizim partimizde. Farklı görüşleri konuşuyoruz, 
bu demokrasinin gereği" dedi.

Parti genel 
merkezinde gazete
cilerle sohbet toplan
tısı yapan Sezer, 
soruları da yanıtladı. 
Sezer, bir 
gazetecinin, CHP- 
DSP iş birliği 
görüşmelerini hatır
latarak, "Birleşin slo
ganları var. Halk sizi 
zorluyor diyebilir 
miyiz?" sorusu üzer
ine, halkın bu 
söylemlerinden yak
laşık 1 yıl önce 
DSP'nin, güç birliği 
olması gerektiğini 
söylediğini hatırlattı. 
Sezer, "Çünkü AKP, 
Türkiye'yi karanlığa 
götürüyor. Bir 
cumhurbaşkanı seçi
mi, nerelere 
dayandı? önümüzde
ki parlamento, 
hemen cumhur
başkanı seçecek. 
Biz, bu aşamaya 
gelineceğini 3 yıldır 
görüyorduk.
Son 1 yıldır da çok 
ıieı Afçıyı ucu ua 
bulunuyoruz. 
Çağrımıza son gün, 
son gece yanıt geldi 
ama olumlu bir 
gelişme" dedi.Sezer, 
"CHP ile iş birliğiyle 
ilgili DSP'de bir 
memnuniyetsizlik 
öldüğünün" 
söylendiğinin ifade 
edilmesi üzerine, 
DSP'nin varlığının, 
Türkiye'nin güvence
si olduğunu, 
Türkiye'nin en önem
li düşünen entelek
tüel kesimlerinin de 
bunu söylediklerini 
belirten Sezer, 
"öyleyse DSP'nin 
varlığını etkin bir 
şekilde koruyup 
geleceğe aktarmak 
önemli. Belli 
kaygıları olan 
arkadaşlarımız ola
bilir, doğal karşılıyo
rum" diye konuştu.

Sezer, "CHP ile iş 
birliği sürecinin 
neden uzadığı" 
sorusuna karşılık, 
bunun önemli bir 
karar olduğunu ifade 
etti.Sezer, bir 
gazetede yer alan 
haberde milletvekili 
adayı olmamasının, 
DSP'deki muhal
iflerin, "istifa eders
eniz kurultayı toplar, 
yeni genel başkan 
seçer yolumuza 
devam ederiz" 
tehdidinden kay
naklandığının iddia 
edildiğini 
belirterek, şunları 
kaydetti: 
"Farklı görüşleri 
konuşuyoruz, bu 
demokrasinin gereği. 
Ama bir arkadaşımız 
yok ki, şöyle olursa, 
şöyle yapar... Tam 
tersi tüm 
arkadaşlarımız, 'hep 
birlikteyiz' diyor. Bir 
kişi bile bunun dışın
da gösterilemez. 
Kişisel durumlarımızı 
da aşmamız 
lazım."Baykal'ın 
Pazar günkü mitinge 
kendisini 
çağırdığının hatırlatıl
ması üzerine, 
basın üzerinden 
cevap vermek 
istemediğini belirten 
Sezer, DSP'nin 
Cumartesi günü 
Amasya'da miting 
yapacağını söyledi. 
Bir başka soruyu 

yanıtlarken de CHP 
ile birleşmediklerini 
ifade eden Sezer, 
"Biz kendi kim
liğimizi koruyup 
güçlendirerek, 
cumhuriyeti koru
maya karar verdik" 
diye konuştu. CHP 
ile görüştükleri bu 
süreçte başka her
hangi bir parti ile 
görüşmediklerini, 
bunun aksi bir 
davranışın şık olmay
acağını dile getiren 
Sezer, "Bizim 
düşüncemiz, çok 
daha geniş bir birlik
telikti, soldan da 
başka kesimlerin 
katılabileceği,. 
gerekiyorsa sağdan 
da" dedi.
Sezer, yaptıkları 
görüşmede 
Baykal'ın, SHP Genel 
Başkanı Murat - 
Karayalçın'a soğuk 
baktığı yönündeki 
söylentilerin anım
satılması üzerine, 
"CHP'nin buna sıcak 
bakmadığını herkes 
biliyor, benim söyle
meme gerek yok” 
diye konuştu.
Sezer, "İş birliği 

çalışmaları 
yürümezse DSP 
seçime tek başına mı 
girecek" sorusuna 
da, "DSP tek başına 
seçime hazır, hem de 
en hazır parti" 
yanıtını verdi.

KRŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

OSAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK istiklal Caddesi Bora Sokak No: 318 GEMLİK Tel: (O) 513 98 83 Fax: 513 35 95
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Birleşik
Bağımsız adayların, 
22 Temmuzda 
yapılacak milletvek
ili genel seçiminde 
birleşik oy pusu
lasında yer alması
na ilişkin birinci 
madde TBMM 
Genel Kurulu'nda 
430 oyla kabul edil
di.
TBMM Genel 
Kurulu'nda, 
Anayasa değişikliği 
teklifinin 2. tur 
oylamasında, 22 
Temmuz'da yapıla
cak genel seçimde, 
bağımsız adayların

oy pusulası kabul edildi
birleşik oy pusu
lasında yer 
almasını öngören 
birinci maddenin 
gizli oylaması 
yapıldı. Oylamaya 
456 milletvekili 
katılırken, 
sözkonusu madde, 
20 ret oyuna 
karşılık 430 oyla 
kabul edildi.
Bağımsız adayların 
birleşik oy pusu
lasında yer 
almasını 
düzenleyen teklifin, 
yürürlüğe ilişkin 
ikinci maddesi ise,

13 ret oyuna 
karşılık, 418 oyla 
kabul edildi.
Bağımsız adayların 
22 Temmuz'da 
yapılacak milletvek
ili genel seçiminde 
birleşik oy pusu

lasında yer 
almasını 
düzenleyen 
Anayasa değişikliği 
teklifinin tümü ise, 
12 ret oyuna 
karşılık, 429 oyla 
kabul edildi.

Korgeneral görevi kötüye kullanmış
Korgeneral 
Ethem Erdağı, 
"görevi 
kötüye kullan- 
mak"tan 
11 ay 25 gün 
hapis, 213 
YTL adli para 
ve 2 ay 28 gün 
memuriyetten 
men cezasına

mahkum edildi, ceza
sı paraya çevrildi 
Elazığ'daki 8. Kolordu 
inşaat ihalesine 
ilişkin davada 
3. Kolordu Komutanı 
Korgeneral Ethem 
Erdağı, "görevi 
kötüye kullanmak"tan 
11 ay 25 gün hapis, 
213 YTL adli para ve

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN |
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
f

i
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
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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 nr
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

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

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Serbest Kürsü
Berkay KARABULUT

Ekonomi üzerine

2 ay 28 gün 
memuriyetten 
men cezasına 
mahkum edildi, 
cezalar paraya 
çevrilerek 
ertelendi. 
Genelkurmay 
Askeri 
Mahkemesi'ndeki 
davanın bugünkü 
duruşmasına 
Korgeneral Erdağı 
katılmazken, 
sanıklardan bazıları 
ile sanık avukatları 
hazır bulundu. 
Mahkeme Başkanı 
Albay Turgay Çağlar, 
Korgeneral 
Erdağı'nın "görevi 
kötüye kullanmaktan" 
suçlu bulunduğunu 
açıkladı.
Albay Çağlar, 
Korgeneral Erdağı'nın 
11 ay 25 gün hapis, 
213 YTL adli para 
ve 2 ay 28 gün 
memuriyetten men 
cezasına mahkum 
edildiğini bildirdi. 
Cezalar paraya 
çevrilerek ertelendi. 
Mahkeme Başkanı 
Albay Turgay 
Çağlar, ayrıca 
toplam 216 bin YTL 
tutarındaki Hazine 
zararının yüzde 
10'luk bölümünün 
Korgeneral 
Erdagı'ya 
ödettirilmesine 
karar verildiğini 
bildirdi.

Gemlik KRrfez

ABONE 01 
OKUYUNOKUIUN

Her zaman vurguluyorum ye vurgula
maya da devam edeceğim.Üniversite böl
geye hayat verir, kan verir. Üniversite 
öğrencileri esnafın en büyük geçim kay
nağı, yatırımcının odak noktası, kültür 
değerlerinin can damarıdır. Yıllarca 
Gemlik’ten Üniversiteyi dışlayan zihniyet, 
sonunda aydınların inadına yenildi. 
Değerli iş adamı Asım Kocabıyık’ ın 
katkılarıyla bu ülkenin gençleri 
Gemlik’imizde modern binalarda eğitim 
görecekler. Kendisine eğitime katkıları 
için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum.

Bu hafta ekodiyalog programını takip 
edebilenleriniz, programın 
Afyonkarahisar’dan yayınlandığını anım
sayacaklardır. Gemlik’te boş koltuklara 
verilen konferanslara nazaran, Çoğunluğu 
öğrencilerin oluşturduğu grup, ülkenin 
seçkin ve çok değerli profesörlerini adeta 
soru yağmuruna tuttu. Oturumda; ekono
minin yanlışları, doğruları bir kez daha 
tartışıldı.

Ekonomimiz; bugün baktığımızda biraz 
tedirginlik içinde olsa da, yaklaşan genel 
seçimler ve ardından yapılacak cumhur
başkanlığı seçimi göze alınacak olursa bu 
dalgalanmaların olumlu bile olabileceği 
söylenebilir .Asaf Savaş Akat’ın da ifade 
ettiği gibi Avrupa’nın oturmuş ekonomi
lerinde dahi her seçim öncesi büyük 
çapta sarsıntılar ve dalgalanmalar olmak- 
ta.Örneğin İtalya’da bir önceki cumhur
başkanlığı seçimlerinde enflasyonun %3 
dolaylarında olmasına karşın faiz oranının 
%16, %17 dolaylarına sıçradığını görebili
riz.

Bugün baktığımızda ihracatımız Türkiye 
tarihinde olmadığı kadar büyük olduğunu 
aşikardır. Ama ne üzücüdür ki ithalatımız
da Türkiye tarihinin en büyük oranlarına 
ulaşmaktadır. Örneğin Türkiye dışarıya 
büyük oranlarda buzdolabı satabilmekte 
ama buzdolabını üretmek için gerekli olan 
kapak lastiklerini yurt dışından tedarik 
etmektedir. Bu da cari açığımızın 
büyümesini durduramamaktadır. Deniz 
Gökçek burada cari açığın büyümesinin 
kuşku verici olduğunu, ama beş yıl önce
sine göre büyümenin yavaşladığını ifade 
ediyor.

Ekonomi sizlerinde bildiği gibi çok 
geniş bir alan...Hükümet; yıllar sonra faiz 
dışı fazla vererek yeniden borçların faiz
lerini ödeyebilmeye başladı. Faiz dışı fazla 
verebilmek için de kemer sıkıyor, kamu 
harcamalarını ve tüketici ödeneklerini 
kısıyor...Bu nedenden dolayı da ekonomik 
gelişmeler cebe yansımıyor. Özelleştirme 
ile kâr ediliyor, ama yanlış özelleştirme 
kamuya zarar veriyor. Ama ortada bir 
realite var ki Türkiye ilk defa 6 yıllık bir 
ekonomi programına harfiyen 
uydu.(Derviş ve tek başına iktidar dönemi)

İşte bir günün özeti kısaca 
buydu...Bunun dışında Cem Uzan’ın vaat
lerine Deniz Gökçek esprili bir dille ve çok 
kısa bir yanıt verdi...İşsize 350 YTL 
maaş,emekliye 14 maaş, mazotl YTL ola
cak...Tabii Yerseniz...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KEY hesapları ödenecek ÇİZİYORUM
İmar Bankası'ndan 
bono alan 20 bine 
yakın vatandaşa 
ödeme yapılmasına 
ilişkin tasarı Meclis'e 
sevk edilirken, şimdi 
de 5-6 milyon insanı 
ilgilendiren 
Konut Edindirme 
Yardımı hesaplarının 
tasfiyesi yeniden gün
deme geldi.
KEY hesaplarının 
ödenmesi için 
takvim 2008 yılı 
olarak öngörülürken, 
ödemelerin seçimler
den önce yapılması 
için çalışma 
başlatıldı. KEY 
hesabında 
386.9 milyon YTL 
bulunduğu belir
tilirken, kişi başına 
500 YTL düzeyinde 

ödeme yapılması 
planlanıyor.
Seçimlerin öne alın
masıyla birlikte, 
Hükümet, vatandaşın 
gönlünü alacak 
düzenlemeleri bir bir 
Meclis gündemine 
almaya başladı. 
KEY kesintileri 
1987-1995 arasında 
çalışanları konut 
sahibi yapmak için 
ücretlerinden kesinti 
yapılmıştı. 
Bu ödemeler 
yaklaşık 5-6 milyon 
kişiyi ilgilendiriyor. 
TBMM gündeminde 
bekleyen tasarı kap
samında ödemelerin, 
belirlenen süreler 
nedeniyle en erken 
2008 yılında yapılması 
öngörüldü.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Şenol SATI

ELEMAN ARANIYOR
Zeytin pazarlama işinde 

çalışmak üzere 
Diksiyonu düzgün 

Giyimine özen gösteren 
İkna kabiliyeti yüksek 

BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat Tel: 525 17 00

iSkbrsîn süreri
ln$. Zeytindik Tur. Son. Be. Ltd. Şti.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

Kiralık Çay Bahçesi]
Karacaali Çamlık 

Sitesi’nde 140 haneli 
siteye hitap edecek 

çay bahçesi ve kantin 
KİRALIKTIR.

0.532 736 91 27

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 

bay ■ bayan aranıyor 
Tel: 514 0766 

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

ELEMANLAR ARANIYOR
CNC, Ûniversal 
torna ve freze 

tezgahlarında çalışacak 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ARANIYOR
IŞIK MAKİNA 

MAKİNA YEDEK PARÇA İMALATI 
Küçük Sanayi Sit. E/Blok No:11 - GEMLİK 

TEL: 0.224 S24 74 86

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hafta sonu Gemlik’te futbol
Hafta sonu yapılacak 
futbol karşılaş
malarında Gemlik 
takımlarından sadece 
üç tanesi puan 
mücadelesine çıka
cak.
Bu hafta sadece 
Cumartesi günü 
oynanacak olan 
maçlarda şampiyon
luk hedefinden uzak
laşan Gemlikspor 
deplasmanda 
Dikkaldırım ile 
mücadele edecek.

Bağlarbaşı sahasında 
oynanacak maç saat 
16.00 da başlayacak. 
Yine Cumartesi günü 
ilçe stadında iki maç 
oynanacak. Saat 
14.00 de Kumla 
Belediyespor ile 
Cihanspor 
karşılaşırken saat 
16.00 da Umurspor 
düşme hattından kur
tulmak için Ayyıldız 
karşısında 3 puan 
mücadelesi verecek.

Gemlikspor

PFDK’dan G.Saray’a ceza
Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu 
(PFDK), Galatasaray 
Kulübü'ne 3 bin YTL 
para cezası verdi. 
PFDK, 6 Mayıs'ta 
oynanan Galatasaray- 
Antalyaspor maçında 
çıkan saha olayları 
nedeniyle Galatasaray 
Kulübü'ne 3 bin YTL 
para cezası verdi. 
Kurul, ayrıca Çaykur 
Rizesporlu futbolcu 
İbrahim Said'in 5 
Mayıs'ta oynanan 
Kayseri Erciyesspor- 
Çaykur Rizespor 
maçında, oyun kural
ları gereği hakem 
tarafından kırmızı kart 
uygulaması yapılarak 
müsabakadan çıkarıl
ması nedeniyle Futbol 
Disiplin Talimatı’nın 
65/b fıkrasına göre 
otomatik olarak takip 
eden ilk resmi müs
abakaya katılmama 
cezasının iptaline 
ilişkin talebinin yasal 
koşullar oluşmadığın

dan reddine karar 
verdi. PFDK'nın 
verdiği diğer cezalar 
şöyle:
2 ay hak mahrumiyeti: 
Volkan Tan (Artvin 
Hopaspor idarecisi) 
20 gün hak mahru
miyeti: Fuat Alpsar 
(Yimpaş Yozgatspor 
A.Ş. kulüp görevlisi) 
4 maç: Olgun Barsbay 
(Artvin Hopaspor fut
bolcusu), A. Alp 
Pehlivan (Kahra-

manmaraşspor kaleci 
antrenörü)
3 maç: Sami Bayram 
(Giresunspor futbol
cusu), Abdulkerim 
Durmaz
(Kahramanmaraşspor 
teknik sorumlusu)
1 maç: Mustafa Beşir 
(Arsinspor futbolcusu) 
20 bin YTL: Elazığspor
3 bin 500 YTL: 
Eyüpspor
2 bin YTL: Kartalspor

Barbarosça
■ Barbaros BALMUMCU

Gemlik’in futbolda şansı kalmadı
Bu yazıyı yazarken inanın utanç duyuyo

rum. 16 senelik spor hayatımda böyle ter
biyesizce işlere rastlamadım bunun suçu
nun kimde olduğununun bulmak içen derin
lere inmek lazım.

Takımın durumu saha içinde ne olursa 
olsun hakemin üzerine yürümek caiz 
değildir. Ben bu maçı seyredemedim çok iyi 
bir futbol adamından aldığım duyumları 
yazıyorum. Gemlik’in futbolda bu sezon 
sonu gelmiştir.

Doktorun tavsiyesi üzerine Şile’de bir 
hafta tatil yaptım. Bu sebepten maçı 
seyremedim. Telefonla görüşmemde bu 
üzücü hadiseyi öğrendim çok üzüldüm. 
Sporculuk hayatında külhanbeylik olmaz. 
Bu sebepten dolayı siz okuyuculardan özür 
dilerim. Gönül isterdi ki iyi şeyler yazalım. 
Maalesef olmadı ileri daha güzel şeyler 
yazamak ümidiyle.

Cabbar Hoca’nın işine son verilmekte 
biraz geç kalındı galiba! Hayırlı olsun.

Beşiktaş taraftarı yerli istiyor 
Beşiktaş'ta sezon 
sonunda ayrılacağını 
açıklayan teknik direk
tör Jean Tigana'nın 
yerine siyah-beyazh 
taraftarlar, gelecek 
sezon için yerli teknik 
direktör istiyor. 
"Iigtv.com.tr" adresli 
internet sitesinde 
yapılan ve halen süren 
"Beşiktaş'ı yeni sezon
da Türk teknik direktör 
mü yabancı teknik 
direktör mü 
çalıştırsın?" şeklinde
ki ankete katılan 
taraftarların yüzde landı. Beşiktaşlı 36'si ise yabancı
64 uyarlı teknik direk- taraftarların yüzde çakştıncıı istedi,
torden yana oy kul-

Boks tarihinin en pahalı dövüşü
Bir Amerikan kablolu 
televizyon kanalından 
yapılan açıklamada, 
Floyd Mayweather ve 
Oscar de la Hoya 
arasında yapılacak 
boks mücadelesinin 
120 milyon dolarlık 
bütçesiyle dövüş tari
hinin en pahalı maçı

olacağı bildirildi.
Cumartesi günü Floyd 
Mayweather ve Oscar 
de la Hoya arasında 
La Vegas'ta yapılacak 
ünvan maçı için New 
York'ta bulunan Home 
Box Office adlı 
kablolu televizyon 
kanalına 2 milyon 150

bin kişinin başvuruda 
bulunduğu ve bunun 
da bir rekor olduğu 
bildirildi. Maçın 
toplam gelirinin 120 
milyon dolar olacağı 
ve bu gelirin boks tari
hinin en yüksek 
rakamı olacağı belir
tiliyor.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı 
MUTLULUK 
CESUR BALIK

(Rezervasyon Tel! 513 33 21) 
Seanslar
14.oo - 16.30 - 20.30
12.00- 14.00- 16.15-20.30

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

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

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
KARA KİTAP SEANSLAR 12.00 - 14.00 -16.00 - 18.00 - 20.30

www.elkoyun.com

Iigtv.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elkoyun.com
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Kanser hücresini hedef Diş macununa alternatif sirke
alan yöntem geliştirildi

Avustralya'da bir biy- 
oteknoloji firması, 
kanser ilacını doğru
dan kanser hücreler
ine zerk eden bir 
yöntem geliştirdiğini 
açıkladı.
Bu yöntem 
sayesinde, kemoter- 
api ilaçlarının, halen 
kullanılan kemoter- 
api yönte- 
mindekinden çok 
daha az dozlarda 
verilmesinin 
sağlanacağı belirtil
di. Böylece, kemoter- 
api tedavisinin olum
suz etkilerinin de 
asgariye indirilmesi 

hedefleniyor. 
Nanoteknolojinin 
kullanıldığı bu yön
temde, insan 
hücresinden çok 
daha küçük "nano 
hücrelerin" görev 
yaptığı kaydedildi. 
Firma, yöntemin ilk 
denemelerinde 
başarı sağlandığını 
ve kanserde ger
ileme görüldüğünü 
açıkladı. Onay çık
ması halinde insan
lar üzerinde dene
menin bu yıl içinde 
başlatılması plan
lanıyor.

Kayseri'de özel bir 
lisenin öğrencileri 
elma ve üzüm 
sirkesinin ağız ve diş 
sağlığını koruduğunu 
kanıtladı.
Lise öğrencileri Pınar 
Muhtaroğlu, Sümeyye 
lltekin, Kübra 
Karabulut ve Şengül 
Akdoğan, TÜBİTAK'ın 
düzenlediği liseler
arası proje yarışması 
için yaptıkları çalış
mada, diş macunu ve 
diş suyundaki 
kimyasal maddelerin 
zararlarına karşı alter
natif çözüm yollarını 
araştırdılar.
Araştırma grubu 
öğrencilerinden 10. 
sınıf öğrencisi Pınar 
Muhtaroğlu, elma ve 
üzüm sirkesinin ağız 
ve diş temizliğinde

Türkiye’de ilaç tüketimi arttı
Türkiye'de, 2005 yılın
da, üretici fiyatlarıyla 
92 dolar olan kişi başı 
ilaç tüketimi 2006 
yılında 95 dolara yük
seldi.
İlaç Endüstrisi İşv
erenler Sendikası 
(İEİS) Genel Sekreteri 
Turgut Tokgöz, 2006 
yılında reçeteli ilaç 
pazarının bir önceki 
yıla göre, tutar 
ölçeğinde yüzde 11,5 

faydalı olduğunun 
bilindiğini, ancak 
kötü kokusu 
nedeniyle kullanıla
madığını hatırlattı. 
Sirkenin ağız ve diş 
sağlığının korun
masında kullanıl
masını sağlamak 
şiçin çalıştıklarını 
ifade eden 
Muhtaroğlu, şu bilgi
leri verdi:
"Elma ve üzüm sirke
si, ağız ve diş sağlığı 
için son derece 
önemli doğal çözüm
lerdir. Ağız ve dış 
sağlığını korumak 
için kullandığımız diş 
macunu, temizleme 
suları veya par
latıcılar birçok 
kimyasal madde 
içeriyor. Bu kimyasal 
maddelere maruz 

büyüyerek 9,5 milyar 
YTL'ye, kutuda ise 
yüzde 7,5 büyüyerek 
1,2 milyara ulaştığını 
belirtti.
Şubat 2005 sonundan 
itibaren SSK mensu
plarının ayakta 
tedavilerde ilaçlarını 
serbest eczanelerden 
temin etmeye başla
maları nedeniyle 
mart-aralık dönemi 
alınarak belirlenen

kalmadan doğal yol
larla ağız ve diş 
sağlığını korumanın 
yollarını araştırdık. 
Bu nedenle elma ve 
üzüm sirkesi 
üzerinde yoğunlaştık. 
Belirli dozajlarda yap
tığımız deneyler 
sonucunda öncelikle 
sirkeyi sulandırdık. 
Daha sonra kötü 
kokusunu önlemek 
için çilek, vişne, por
takal gibi doğal 

gerçek büyümenin, 
tutar ölçeğinde yüzde 
10.3, kutuda ise 
yüzde 4.8 olduğunu 
anlatan Tokgöz, 
pazarın, dolar 
ölçeğinde yüzde 5 
büyüyerek 6,6 milyar 
dolara ulaştığını 
söyledi.
Tokgöz, geçen yıl 
3,01 milyar dolar 
değerinde ithalat, 311 
milyon dolar 

meyve aromaları kat
tık. Böylece hoş 
kokulu bir madde 
ortaya çıkmış 
oldu.*'Elde ettikleri 
karışımı okuldaki 
arkadaşlarının 
katılımıyla test ettik
lerini bildiren 
Muhtaroğlu, elma ve 
üzüm sirkesini belirli 
süre kullanan tüm 
öğrencilerin olumlu 
görüş bildirdiğini 
kaydetti.

değerinde ihracat 
yapıldığını ifade 
ederek, 2005 yılına 
göre ithalatın yüzde 
5,8 oranında, ihra
catın ise yüzde 
10 oranında 
büyüme kay
detmesiyle 2005 yılın 
da yüzde 9,9 olan 
ihracatın ithalatı 
karşılama oranının 
yüzde 10,3'e yük
seldiğini vurguladı.

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 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 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 id. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tanm Müd. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5131° 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 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00

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
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 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

İl Mayıs 17 Cuma

MESLIS ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2746 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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İstanbul 2010’a 
hazırlanıyor

Kadınlar, 4-5 saat ekran başında

İstanbul'u 2010 
yılındaki kültür 
başkenti projesine 
hazırlamak için 
yasal düzenleme 
yapılıyor.
Proje kapsamında 
Atatürk Kültür 
Merkezi'nin de 
yıkılarak, yerine 
yenisinin yapılması 
öngörülüyor.
Meclis Milli 
Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor 
Komisyonu'nda 
kabul edilen 
tasarıya göre, 
İstanbul 2010 
Avrupa Kültür 
Başkenti Ajansı 
kurulacak.
Ajans, İstanbul'u 
2010 yılı "Avrupa 
Kültür Başkenti" 
olarak hazırlamak, 
2010 yılında 
yapılacak 

etkinlikleri 
planlamak, 
yönetmek, 
kamu kurum 
ve kuruluşlarının 
bu amaçla 
yapacakları 
çalışmalarda 
koordinasyonu 
sağlamakla 
görevli olacak. 
Tasarıyla, Beyoğlu 
ilçesinde bulunan 
Atatürk Kültür 
Merkezi yıkılarak, 
yerine İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yeni bir 
Atatürk Kültür 
Merkezi 
binası yapılacak. 
İstanbul'un 
Eyüp ilçesindeki 
Rami Kışlası, 
İstanbul 
Kütüphanesi olarak 
düzenlenecek.

Türkiye'de kadın 
izleyicinin günde yak
laşık 4.5 saatini ekran 
karşısında geçirdiği 
ve yüzde 58.6'sının 
yerli dizi izlemeyi ter
cih ettiği ortaya çıktı. 
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) 
tarafından 21 ilde 4 
bin 86 kadın üzerinde 
yapılan "Kadınların 
Televizyon İzleme 
Eğilimleri" araştır
masının sonuçları, 
toplantı ile duyu 
ruldu.
Toplantıda konuşan 
RTÜK Başkanı Zahid 
Akman, Türkiye'de 
kadın nüfusunun 
nispeten erkeklerden 
fazla olduğunu 
belirterek, ancak 
bunun sorunların 
fazlalığında da ortaya 
çıktığını kaydetti. 
Akman, şunları 
kaydetti: 
"Ülkemizdeki hanım
larımızın, anneleri 
mizin, kızlarımızın, 
kız kardeşlerimizin 
gerçek manada 
ciddi sorunları var. 
Bunların başında da 

eğitim sorunu 
gelmektedir. 
Eğitimsizliğin ve 
özellikle de işsizliğin 
getirdiği bir doğal 
sonuç olarak kadın
larımız ülkemizde 
neredeyse günün 
yaklaşık 4,5 saatini 
ekran karşısında 
geçiriyor.
Televizyon karşısında 
geçen boş zaman 
faaliyetleri olarak 
değil, bilgisi, eğitim 
eksikliklerini gider
mek, yaşamış olduk
ları topluma tutun
maya çalışmak, 
köyden kentlere göç 
etmiş kadınlarımızın 
kentlileşmesine de 
toplumsallaşmasına 
katkı sağlayacak bir 
ilgi, kadınlarımız 
tarafından yayınlara 
gösterilmektedir." 
Araştırmanın 
sonuçları arasında 
yerli dizilerin, kadın
ların en çok izlediği 
programlar olduğu
nun ortaya çıktığına 
dikkati çeken Akman, 
kadın programlarıyla 
ilgili geçmiş

dönemde gelen 
şikayetlerin de 
yapımcılar tarafından 
değerlendirildiğini 
söyledi. Akman, "Bu 
araştırmanın ortaya 
koyduğu önemli bir 
bulgu da kadınlarımız 
eskisi kadar kadın 
kuşak programların
dan şikayetçi ve 
rahatsız değiller" 
diye konuştu. 
En çok yerli dizi 
izliyorlar 
"Kadınların 
Televizyon İzleme 
Eğilimleri" adlı 
araştırma, kadınların 
günde ortalama 4.43 
saat televizyon 

izlediğini ortaya 
koydu. Ayrıca, yak
laşık yüzde 20'lik bir 
kitle 6 saat veya daha 
fazla televizyon izli 
yor. Evli kadınlar 
bekarlardan, ilkokul 
mezunu kadınlar yük
sek eğitimlilerden, 
işsiz kadınlar çalışan
lardan, metropolde 
yaşayan kadınlar 
taşrada yaşayanlar
dan, emekliler ve ev 
hanımları çalışan 
kadınlardan daha 
çok televizyon 
seyredi yor. Kadın 
seyircinin yüzde 
58.6'sı yerli dizileri 
tercih ediyor.”

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

UMURBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 
GEMLİK'TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.

... ...

SATENGİYDİRILHİŞSANDALYEVEMASALAR

1.KALİTESERVİSMA12EIAELERİ

ûcretsizulaşim
? MEŞRUBAT

J 13KATLIPASTA

ÇEREZVEYADOHDURIAA 

PROFESYONELEKİPTENOLUŞANORKESTRA

VİDEOÇEKİMIERİ

GEMLİK’TEEŞİBENZERİOLMAYANBOOKİŞİLİKBALOSALONUve 

400KİŞİÜKTERASSALONUİLETANINMIŞENBÜYÜKOTELLERDEKİ 

MUHTEŞEMBALOSALONLARINIARATMAYACAKNİTELİKTEKALİTE 

veHIZMET$TANDARTLARIİLEKAR$INIZDAYIZ. o KİŞİLİK ORGANIZASYOiyumuz
HAFTA SONU

HAnAİÇİCENİYETLERİNİZİÇİNPEŞİNFİYATINA 
WtEDİKARTINA12AYTAKSİTİI«UUfl

3.owao YTL

[0 YTL

YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA İÇİ
YERİNE 2.000.00 YTL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 
AYRICA 

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.

>rsin süren
İnş. Zeytincilik Turizm San. Tk. Itd. Şii.

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
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Bilim adanılan Marmara 
fayının kalbine inecek
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü nün 
(MTA), Collage de France'ın "Le 
Atalante" adlı gemisiyle yapacağı 
araştırmalar kapsamında, küçük bir 
denizaltı gemisiyle gerçekleştirilecek 
dalışlarla bilim adamları ilk kez Mar 
mara Denizi'ni yakından çıplak gözle 
inceleyecek. Haberi sayfa 12’de

Gemlik Belediye Meclîsî’nîn Mayıs ayı ikinci toplantısı yapıldı

Otopark ücretleri belirlendi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Necati Haşan Kurtuluş kimdir?
Dün gazetemizde çıkan Uludağ Üniversite

si Sunğipek Yerleşkesi’nde açılacak olan 
Denizcilik Yüksek Okulu’na "Necati Kurtuluş" 
adı verildiğini öğrendik.

AKP Bursa Milletvekili hemşehrimiz Altan 
Karapaşaoğlu, 15 yeni Üniversitenin açılması 
için hazırlanan yasa tasarısı sırasında, Plan ve 
Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde bir ek 
madde önergesi ile Denizcilik Yüksek Oku 
lu’na Necati Kurtuluş adını koymuş.

Dünkü yazımda bunu eleştirmiştim.
Kurtuluş Savaşı kahramanı olan Necati 

Kurtuluş’u Gemlikliler tanımıyor.
Devamı sayfa 5’de

w Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, Bütçe Plan Komisyo 
nu’ndan gelen rapor görüşülerek, Belediye’ye ait katlı otoparkın tarifeleri belir
lendi. Buna göre; girdi çıktı 3 saate kadar 1,50 YTL, bunun dışında 1 saat 2 YTL, 
2 saat 3 YTL, 4 saat 6 YTL, 8 saat 1 YTL, 24 saat 10 YTL ve aylık 100 YTL olarak 
kabul edildi. Belediye Meclis üyelerinden ücret alınmayacak. Haberi sayfa 3’de

Muhtarlara belediyeden bilgisayar

14 mahalle muhtarına Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut tarafından bilgisayar ve 
yazıcıları teslim edildi. Haberi syf 2’de

315, nci kısa dönem erbaşlar ant içti

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Ko 
mutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 315’İn 
ci kısa dönem 62 erbaş yemin etti. Syf4’de

OVO v' MICIR ÇEŞİTLERİ
■■O■HuAHİ 1 NUMARA ■ 2 NUMARA - 1 NUMARA 
TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. KIRMA Kl)M S DUVAR TAŞI 
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Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA
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Ş Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Muhtarlara bilgisayar verildi
Atatürk’ün Çocukları....

Türkiye aydınlanıyor..
Yurttaş uyanıyor...
Cumhuriyete ve Cumhuriyeti kuranlara daha 

fazla sahip çıkılması gerektiğini eylemleri ile de 
gösteriyor..

Bireysel eylemler toplumsal kasırgalara 
dönüşüyor..

Gençlik duyarlı... Yurttaş duyarlı...
Duyarlılığını Tandoğan'da, Burhaniye'de, Çağ 

la yan'da, Manisa'da, Çanakkale'de gösterdi..
Şimdi sıra İzmir'de, Amasya'da, Samsun'da...
Çoban ateşleri bir bir yanıyor..
Ülkenin üzerindeki kara bulutlar dağılıyor..
Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak olan, nitelikli tep

kiler her geçen gün çığ gibi büyüyor..
Genç arkadaşımın yazıp da gönderdikleri 

karanlığın üzerine bir güneş gibi doğuyor..
"Ata'sını özlemle ve minnetle anan,damar

larında yeryüzündeki en asil kanı taşıdığını asla 
unutmayan nesil, senin yolumuzu aydınlatan 
fikirlerinin yardımıyla, bu milletin üzerindeki 
kara bulutları dağıtıp, tekrar gözlerinin rengine 
çevirecek gökkubbeyi. Koca dünya duramadı 
önümüzde. Şimdi bu üç beş yobaza mı bıraka
cağız meydanı.. Senin inandıklarının peşinden 
gidicek gençler hala var ve ayaktalar. Atam sana 
söz veriyoruz bu bayrağı devleti koruyup daha 
da yücelteceğiz."

Bir diğer genç arkadaşım da geleceğin ışık 
saçan çiçeği olduğunu şu duygularıyla anlatıyor..

"Büyük Atatürk;
Seni göremedim. Ama sanki sen benimleymiş 

sin gibi çağdaş Türkiye idealinin, kurduğun cum 
huriyetin temel dayanağı olan ilke ve fikirlerini 
taşıyarak örnek olacağım ve senin yolunda yürü 
yenlerle birlik olup daha güçlü bir şekilde seninle 
mücadele edenlerin karşısında olacağım. Bunun 
için sana şeref sözü veriyorum. Biliyorum ki beni 
duyuyorsun. Ve sende, ben ve benim gibi düşü
nenlerin yanındasın.

Yaşadığım müddetçe sana ve idealine bağlı 
kalacağım.

Hepimizin içinde bir Atatürk var.
Ve bu ülkenin de Atatürklere ihtiyacı var. " 
Çağlayan'daki Cumhuriyet Mitingini 

düzenleyen kadınlar...
Cumhuriyete, laikliğe, çağdaşlığa sahip çıkan 

kadınlar..
Aşağıdaki düşünceler de bir Cumhuriyet 

kadınına ait..
"Atam..
Sevgili Mustafa Kemal Atatürk..
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu, 

İstiklal Savaşı Başkumandanı, insanlık tarihinin 
sahip olduğu nadir lider varlığına, bize verdikler
ine, lider olarak sana hayranım.

Yaşadığım her gün ve olgunlaştıkça bu 
hayranlığım artıyor.

Senin bizler için yapabildiklerinin küçücük 
bir örneğini yaşamda var edebilmeyi, bile 
kendim için bir başarı addediyorum.

Her sabah ama her sabah uyandığımda özel
likle Çağdaş Türk Kadını olarak sana teşekkür 
ediyorum.

Beni var eden değerlere, ülkeme olan bağlılı 
ğıma kendime olan güvenime ve dünyadaki mil
yarlarca kadından önde bir konumda olmama 
senin sayende yalnızca senin sayende sahip 
oldum.

Bu bilinçle yaşamım boyunca Türkiye Cumhıı 
riyeti devleti'ne hizmet etmeye ve senin bize 
aşıladığın ilkelerini değerlerini korumaya, onları 
çağdaş vizyona göre uygulayarak yaşatmaya w 
geliştirmeye varlığım adına söz veririm."

Atatürk ilkelerinin ışığında yürüyen gençler...
Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin çağ 

daş insanları...
Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya durdukça 

yaşaması İçin, emperyalizme geçit vermemek 
için 22 Temmuz'da Oyunu kullan..

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe içinde BUSKİ 
tarafından başlatılan 
yeni su hattı 
kazıları şimdilik 
durduruldu.
Vatandaşlardan 
gelen yoğun 
şikayetleri göz 
önüne alan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yaptığı 
girişimler sonucu 
açılan yerlerin 
üzerlerinin taşla 
kaplanmasına 
kadar yeni kazıların 
yapılmayacağını 
söyledi.
İlçe içinde her 
yerin toz toprak 
içinde kaldığını 
ve insanların 
şikayetlerini BUSKİ 
Genel Müdürlüğüne

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gelişen teknolojiye 
uyum sağlamak 
amacıyla atılan 
adımlara bir yenisi 
daha eklendi. 
Gemlik'te bulunan 
14 mahalle muhtarına 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından bilgisayar 
ve yazıcıları alınarak 
teslim edildi.
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
muhtarların 
katılımıyla düzenle
nen teslim töreninde 
konuşan Başkan 
Turgut, verdiği 
sözü yerine 
getirdiğini belirterek, 
"Muhtarlarımız 
teknolojiye ayak 
uydurabilmeleri için 
mutlaka bilgisayar 
sistemine geçmeleri 
gerekiyor. Belediye 
meclis üyelerimize

destek oldukları 
için ayrıca 
teşekkür ediyorum. 
Teknolojinin iş 
hayatımıza girdiği 
günümüzde bu 
teknolojiden hem 
muhtarlarımız 
hem de belediyemiz 
ortak olarak 
faydalanacaklardır. 
Onların bilgilerine 
belediyemizin 
ihtiyacı var. İşçilerin

maaşını ödeyemeyen 
belediye konumun
dan şimdi hizmet 
üreten belediye 
konumuna geldik" 
dedi.
Gemlik Belediye 
si’nin başta eğitim 
olmak üzere 
sağlık gibi birçok 
konularda 
hizmetlerinin 
sürdüğünü 
söyleyen Başkan

Turgut, ilçenin 
çeşitli yerlerinde 
belediye tarafından 
kamulaştırılmakta 
olan yerlerde 
yapılacak binalarda 
muhtarlara da 
ofis vermek 
istediklerini söyledi. 
Başkan Turgut, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanındaki 
arsada yapılacak 
bina için ihalenin 
yapılmakta 
olduğunu bildirirken, 
Hisar Mahallesinde 
ilçeye giriş için 
düşünülen 
kavşak projesinin 
karayolları 
tarafından 
onaylandığını ve 
ilgili firmanın 
kendisine gelerek 
imza aldığını ve 
yakın bir zamanda 
çalışmalara 
başlanılacağını 
bildirdi.

BUSKİ kazıları durduruldu

ileten Başkan gelerek durumu
Mehmet Turgut, yerinde inceledikleri-
bir heyetin ni ve kâzım işini

yapan ilgili 
müteahhide 
durumu bildirerek 
çalışmaların 
durdurulduğunu 
söyledi.
Açılan yerlerin 
üzerine dökülen 
toprağın toz 
halinde çevreye 
zarar vermesiyle 
başlayan 
tepkiler 
son günlerde 
bir hayli çoğalmıştı. 
Yaşanan bu 
durumun 
Müteahhit 
tarafından kay
naklandığını 
söyleyen Başkan 
Mehmet Turgut, 
yeni çalışmaların 
taş döşeme işi 
bitirildikten sonra 
başlayacağını 
bildirdi.
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Gemlik Belediye Meclisi’hin Mayış ayı ikinci toplantısı yapıldı

Otopark ücretleri belirlendi
Dün yapılan 
Belediye Meclisi 
Mayıs ayı ikinci 
toplantısında ihaleye 
verilecek katlı 
otoparkın ücret 
tarifesi kabul edildi. 
Meclisin Pazartesi 
günkü toplantısında 
Komisyona havale 
ettiği ücret tarifesi 
hakkında Bütçe 
Komisyonu 
Başkanı Murat 
Yavuz bilgi verdi. 
Ücret tarifesinin 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
otoparkların 
baz alınarak 
hazırlandığını 
söyleyen Murat 
Yavuz belirlenen 
ücretlerin üst limit 
olduğunu söyledi. 
Buna göre 
otopark tarifesi 
girdi çıktılar için 
yani 3 saate 
kadar 1.5 YTL.
Bunun dışında 1 saat
2 YTL. 2 saat 3 YTL.
4 saat 6 YTL. 8 saat 7 
YTL. 12 saat 8 YTL.
24 saat 10 YTL ve 
aylık 100 YTL olarak

VE Belediye Meclis 
üyelerine ücretsiz 
olmak kaydıyla oy 
birliğiyle kabul edildi. 
Meclis imar korniş

yonu başkanı Cemal 
Aydın Ay bey, 
komisyonda 
görüşülen konular 
hakkında bilgi

verirken bazı 
konular için ek 
süre isteği oy 
birliğiyle kabul 
edildi.

Sosyal Yaşam Merkezi Fikir Projesi görücüye çıktı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik 
Belediyesi'nin 
Dere Boyu’nda 
Avcı Ailesinden 
satın aldığı alanda 
düşünülen Gemlik 
Sosyal Yaşam 
Merkezi için fikir 
projeleri Başkan 
Mehmet Turgut 
tarafından meclis 
üyelerine tanıtıldı. 
Hazırlanan 3 adet 
avam projesinin fikir 
bazında olduğunu 
hatırlatan başkan 
Turgut, meclis 
üyelerinden düşün 
çelerini kendisine 
bildirmelerini istedi. 
İçinde kapalı yüzme 
havuzu, balık lokan
taları, yapay göl, 
dükkanlar, grupların 
faaliyetleri için sahne 
ve alanı, meydan 
satranç bölümü, 
sportif faaliyetler 
için dağcılık 
tırmanma parkuru,

paten alanı, 
gölde deniz 
kayağı ve sıcak 
su getirildiğinde 
termal tesisi bulunan 
fikir projeleri hakkın
da meclis üyeleri

görüş ve fikirlerini 
bildirecekler.
Başkan Turgut, mec 
lis üyelerini bilgilen 
dirirken bölgeye 
kendi konumundan 
daha iyi merkezlerin

getirilmesiyle 
canlanma 
yaşanacağını, 
hareket ve şeklinin 
değişebileceği 
düşüncesinde 
olduğunu söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Ben bu kara yüzleri tanıyorum....

Ben bir görgü tanığıyım...
Size Trabzon daki "rahip cinayeti"nin, 

Hrant Dink suikastinin ve Malatya'daki 
misyoner katliamının azmettiricilerini tek 
tek söyleyebilirim..

Bu cinayetleri işleyen çocukları kurup, 
suç makinesi haline getiren "büyükleri 
anlatacağım size...

Bu işin ağa babaları önce "kadayıfın 
altını kızartacağız" diye işe başlayanlardır 
elbette...

Kadayıfı kızarttılar...
Kızartmakla kalmadılar, yaktılar...
GÜZELİM ATATÜRK TÜRKİYESİNİŞ DE 

YAKTILAR.
Hepimizin "kutsal"ı olan "din"i, siyasetle 

ve ticaretle iç içe soktular...
Din sömürüsü yapıp, ceplerini doldurdu

lar. Trilyonları götürdüler..
Suçüstü yakalandılar, yargılanıp mahkûm 

oldular, ama bu kez de "yaşlan yırttılar!
Yetim -kul hakkı yediler,yüzleri kızarmadı.
Onlardan biri Alman turistlerden söz 

ederken, "Onların da dinini şey edeyim" 
dedi önce, sonra tepki görünce "dilim 
sürçtü" diye kıvırdı; ama neye yarar?

Bu sözler "gemi" veremediğimiz ama 
ellerine silah tutuşturduğumuz ufacık 
çocuklarımız tarafından "bizim dışımızdaki 
dinler şey edilebilir" diye alaı.lan.dj^, L

Ve "şey etmeye" karar verdiler;
Ceplerine veda mektupları koyarak! 
Bir diğeri 21 yaşındaki imam hatipli, 

bıyıklı gençlere Çocuk Bayramı'nda temsili 
olarak koltuğunu devretti...

Sonra "Neden dindar bir cumhur
başkanımız olmasın” tartışmasını başlat
tı...

Sanki daha önceki cumhurbaşkanlarımız, 
örneğin Turgut Özal ve Süleyman Demirel 
dindar değilmiş gibi!

Onun bu sorgulaması, küçücük beyinler 
tarafından "Dinci cumhurbaşkanımız 
olmalı" diye algılandı elbette...

Ve "dinci bir cumhurbaşkam"nın olabile
ceği ülkede nasıl olur da misyonerler 
faaliyet gösterebilirdi? Öyle ya..

Bu yüzden sarıldılar bıçağa, ceplerine 
veda mektupları koyarak...

Çocuk Bayramı'nda, dünya çocuklarının 
şenliklerine ev sahipliği yapan

Atatürk Spor Salonu'nda bu yıl aynı gün 
"Kur'an Okuma Yarışması" düzenleyenler 

bunlar...
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'le 

dalga geçercesine, onun adını taşıyan bir 
salonda, hem de 23 Nisan gibi bir günde 
"egemenliklerini" ilan etmeye kalkışanlar!

Bunları ben tanıyorum...
Denizli'deki 8-10 yaşındaki kız çocuk

larının başını bağlayıp, ilahiler eşliğinde 
"kötülüğü" temsil eden dört başlı canavarı 
öldürtenler onlar!

Hem de Vali Yardımcı'sının önünde...
Üstelik iktidar partisinin il örgütünün ve 

il müftülüğünün himayesinde!
Daha çnlarca, yüzlerce, binlerce örnek 

vereyim isterseniz...
Katil çocukları tek tek içeri tıkmakla 

önlenemez çünkü bu ayıp; azmettiricileri 
bulmanız gerek.

Ben onları biliyorum, tanıyorum.. 
Aslında Hepimiz biliyoruz.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


12 Mayıs 2007 Cumartesi Gemlik Karffez

Elif ESMEN
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi 
Komutanlığı'nda 
eğitimlerini 
tamamlayan 
315'inci kısa 
dönem 62 erbaş 
yemin etti. 
Törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ve aileler katıldı. 
Şehitler için 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla 
başlayan törende 
Askeri Veteriner 
Okulu ve 
Eğitim Merkez 
Komutanlığına 
ilk katılan 
Veteriner Onbaşı 
Alper Şahin 
tarafından dönem 
plaketini yaş 

ı kütüğüne çakmasının 
ardından, belge 
ve hediyesini 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
elinden aldı. 
315. kısa dönem 
62 erbaşın yemin 
etmesinin ardından

konuşan Askeri 
Veteriner Okulu 
ve Eğitim 
Merkez Komutan 
vekili Veteriner 
Hekim Albay 
Mahmut 
Tunçbilek ailelere 
bu coşkulu güne 
katılarak bu 
gurur tablosunu 
paylaştıkları için 
teşekkür etti.
Albay Tunçbilek, 
"Bize teslim ettiğiniz 
evlatlarınızı dört 
hafta önce şefkatle

bağrımıza bastık, 
insan onuruna yakışır 
şekilde karşıladık, 
eğittik ve şimdi 
her türlü görevi 
yapmaya hazır 
karşınızda durmak
tadırlar. Bu tablonun 
oluşmasını 
sağlayan tüm 
personelime teşekkür 
ediyorum" dedi.
Albay Mahmut 
Tunçbilek, "Milletlerin 
gücü; bireylerin 
birlik ve beraberlik 
içerisinde yaşaması

na ve bu uğurda, 
gerekirse canını 
seve seve 
verebilecek 
evlatlarının bulun
masına bağlıdır. 
Bu gün içtiğiniz 
andınız yüce 
milletimize, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine 
ve sizlere hayırlı 
olmasını diliyorum" 
şeklinde konuştu. 
Tören geçişinin 
ardından ailelere 
ikramda 
bulunuldu.
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Güne Baku

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, Anneler 
Günü nedeniyle 
gece düzenlediler. 
Birinci sınıfların 
okuma bayramının 
Anneler Günü ile 
birleştirildiği 
gecede, anasınıfı 
öğrencileri yıl 
boyunca öğrendikleri 
dans, gösteri, 
vals, tiyatro, halk 
oyunları gösterileri 
ile annelerine en 
büyük hediyeyi 
sahneden verdiler. 
Gösteriler, 
Anasınıfı ve birinci 
sınıf öğrencilerinin 
oluşturduğu 
koronun seslen 
dirdiği şarkılarla 
devam etti.

Anasınıfı öğrenci
lerinin mezun 
olarak kep giydikleri 
törende ise, en 
mutlu anlar yaşandı.

Minikler, keplerini 
havaya atarak 
mezun olmanın 
sevincini yaşadılar. 
Birinci sınıflar ise

okuma bayramlarının 
ardından sınıf 
öğretmenlerinden 
başarı ve okuma 
belgelerini aldılar.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Haşan Necati Kurtuluş kimdir?
Bu öneriye Üniversite camiası da şaşırdı.
Kendilerinin böyle bir isimden haberdar 

olmadıklarını söylediler bana.
Bu konu sanırım zamanı gelince yine 

konuşulacak ama ben Haşan Necati 
Kurtuluş’un kimliğini Yılmaz Akkıhç’ın hazır
ladığı Bursa Ansiklopedisinden sizlere öğre 
nesiniz diye sunuyorum.

“KURTULUŞ, Haşan Necati,
(Gemlik Küçük Kumla 1882-1956) Asker ve 

siyasetçi. 1. ve 2. dönem Bursa milletvekili. 
Harbiye’yi bitirdi. Kosova da avcı ve takip 
taburlarında görev aldı. Arnavutluktaki ayak
lanma sırasında Üsküp’ü işgal ederek Abdül 
hamit ll’nin yeniden tahta dönmesini sağla
mayı amaçlayan asileri durdurdu. Balkan 
Savaşı’na katıldı. Birinci Dünya Savaşı 
öncesinde İran Azerbeycam’ndaki Rus işgal 
gücünün merkezi olan Urumiye Konsolos 
luğuna özel görevle katip olarak atandı.

Bu sırada Ruslara ve Ermenileri karşı 
direnişi Örgütledi. Tutsak düştü. Iran ve Rusya 
da iki kez idama mahkum edildi. Kaçarak 
Türkiye’ye döndü. “Teşkilat - ı Mahsusa’da 
görevlendirilmesi dolayısıyla 14 Haziran 1915’ 
te Yzbaşı rütbesinde iken ordu ile ilişiği kesil
di. İttihat ve Terakki’nin Ankara Temsilciliğine 
atandı. TBMM'nin ilk toplandığı yer olan 
binanın parti merkezi olarak yapılmasına katkı 
sağladı. Mondros’dan sonra Bursa’da ilk 
direniş örgütleri, “Reddi İlhak” daha sonra 
“Müdafaa-i Hukuk” çalışmalarında görev aldı. 
Bursa milletvekili seçilerek TBMM katıldı. 
Sivas ve Samsun da kurulan- İstiklal Mahke 
melerinde görevler aldı. Bursa milletvekili seçi 
lerek Cumhuriyet’i ilan eden TBMM’de bulun
du. Müdafayi Milliye ve Posta -Telgraf encü
menlerinde çalıştı. 1925’de Terakki Perver 
Cumhuriyet Fıkrası’nın kurucuları arasında yer 
aldı. 1926’da Atatürk’e düzenlenen “İzmir 
Suikastı” davasından suçlandı, tutuklandı, 
yargılandı ve aklandı. Politikadan ayrıldı. 
Ticaretle uğraştı Gemlik’e döndü. 10 Mart 1956 
günü Gemlik’te öldü.”

İşte, Haşan Necati Kurtuluş bu.

Elemanlar aranıyor
Döküm Taslama 
isinde çalışacak 

BAY elemanlar aranıyor.
Maaş dolgundur. 

SSK + Servis mevcuttur.
Tel: (0.532) 546 01 71

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TSO Gazi İlköğretim Okulu Korosu coşturdu
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Türk Halk 
Müziği Korosu’nun 
verdiği Türk Sanat 
Müziği konseri 
izleyenlere Türkü 
gibi akşam yaşattı. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen geceye 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile

GÜNDE DAVETİ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in yanı 
sıra çok sayıda 
öğrenci velisi 
ilgi gösterdi. 
Müzik Öğretmeni 
Hülya Atagün'ün 
rehberliğinde hazır
lanan çoğunluğunu 
öğrencilerin oluştur
duğu Türk Sanat 
Müziği Korosu’nun 
açılış konuşmasını 

yapan Okul Müdürü 
Haşan Arı, geleneksel 
hale getirilen 
konser için yapılan 
çalışmalardan 
bilgiler verdi.
İki bölümden oluşan 
konserin birinci 
bölümü koronun 
seslendirdiği İzmir'in 
Kavakları ve Tekirdağ 
yöresine ait İnce 
Giyerim İnce isimli 
türkülerle başladı. 
Konserin solo 
bölümünde ise Esin 
Albay'ın Tokat yöre
sine ait "Deymen 
Benim Gamlı yaslı 
Gönlüme" Öznur 
Damar'ın Biga yöre
sine ait "Çemberimde 
Gül Oya" ve Melda 
Tutal'ın Kerkür yöre
sine ait "Altın Hızma 
Mülayim" adlı

türkünün ardından 
koro Hendek yöresine 
ait "Elmayı Top Top 
yapalım" isimli 
türküyle devam etti.

<1.

Hilal Güre'nin 
Erzurum yöresine ait 
"Eledim Eledim 
Höllük Eledim" 
Berkay Buluç'un

Muğla yöresine ait 
"Ormancı" ve Anıl 
Çan'ın Bodrum 
yöresine ait 
"Çökertme" isimli 
türküleri oku
malarının ardından 
ilk bölüm koronun 
seslendirdiği 
Adana yöresine ait 
"Çukurova" isimli 
türküyle sona erdi. 
Konserin ikinci bölü 
mü yine öğrenci 
solistlerin koro 
eşliğinde seslen 
dirdikleri türkülerle 
sona erdi.

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

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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DOĞRU YOL PARTİSİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Yarın Anneler Günü....
Herşeyimizi borçlu olduğumuz 

annelerimizin günleri kutlu olsun....

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI
Faruk GÜZEL

Anneler Günü ülkemizde 1955 yılından beri kutlanıyor

Yarın Anneler Günü... Annenizi öpmeyi unutmayın
Anneler Günü 
kendini 1600'lü 
yıllarda ingilizler'in 
"Mothering Sunday" 
(Anneler Pazarı) 
kutlamalarında 
gösterdi. 
Hıristiyanlığın 
Avrupa'ya yayıl
masından sonra 
"Anneler Pazarı" 
kutlamaları ruhani 
bir güç sayılan 
"Anneler Kilisesi"ni 
onurlandırmak 
amacıyla düzenlen 
meye başlandı, 
doğurganlık ve inanç 
yine bir araya geldi. 
İçinde bulundukları 
dönemde zor koşullar 
altında yaşayan 
ve çoğu zaman 
çalıştıkları yerlerde 
barınan Ingilizler 
bu özel günde izinli 
sayılırlar ve tüm

günlerini evlerinde 
anneleri ile geçirirler
di. Hatta biraz da 
hıristiyan aleminin 
yortu geleneğinin 
etkisiyle olsa gerek 
"mothering cake" 
adını verdikleri bir tür 
pasta götürme adeti 
yerleşmişti.
Hıristiyanlığın 
Avrupa'da yaygınlaş
masından sonra bu 
kutlama, onlara hayat 
veren ve kötülükler
den koruyan ruhani 
bir güç sayılan 
"Anneler Kilisesi"ni 
onurlandırmak 
amacıyla değişti. 
Zamanla kilise festi
vali Anneler pazarı 
kutlamaları ile bir- 
leşerek, beraber kut
lanmaya başlandı. 
Anneler Günü resmi 
olarak ise ilk kez

Amerika Birleşik 
Devletleri'nde 1872 
yılında kutlandı. 
Şair Julia Ward Howe 
bundan böyle her 
Paskalya Yortusu'nun 
dördüncü Pazan'na 
denk gelen tarihin 
kendi şehrinde

Anneler Günü 
olarak kutlanacağını 
ilan etti.
Philedelphia'da 
yaşayan Ana Jarvis 
adındaki genç kız, 
annesinin ölüm 
yıldönümü olan 
Mayıs ayının ikinci

Pazar'ının tüm 
eyalette "Anneler 
Günü" olarak 
kutlanmasını istedi. 
Politikacılara, 
bakanlara ve iş 
adamlarına kendisine 
yardımcı olmaları için 
mektup yazdı. 
Jarvis'in gösterdiği 
gayret 1911 yılında 
semeresini verdi ve 
her yıl Mayıs ayının 
ikinci Pazar gününün 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nin 
tüm eyaletlerinde 
"Anneler Günü" 
kutlanması hükümet 
kararıyla kesinleşti. 
Böylece 
Mezopotamya ve 
Anadolu uygarlık
larının binlerce 
yıl önce başlattığı 
gelenek 20. 
yüzyılın başından

itibaren dünya 
çapında kabul 
görmüş oldu. 
Ülkemizde ise 1955 
yılından beri mayıs 
ayının ikinci pazar 
gününde anneler 
günü kutlanıyor. 
Türkiye, Danimarka, 
Finlandiya, İtalya, 
Avustralya ve 
Belçika'da da aynı 
tarih kabul edilme
sine rağmen 
Ingiltere'de ve 
diğer birçok ülkede 
Anneler Günü 
ulusça belirlenen 
değişik tarihlerde 
kutlanmaktadır.
Yarın 13 Mayıs 2007 
Pazar yani Anneler 
Günü.
Siz de annenize bir 
demek çiçek sunup, 
yanaklarından 
öpmeyi unutmayın.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gerhlikkorfezgazetesi.com

http://www.gerhlikkorfezgazetesi.com
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“Annelik dünyanın en kutsal görevidir”
Seyfettin SEKERSÖZ 
Anneler Günü 
nedeniyle yazılı 
açıklama yapan CHP 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek, "Annelik 
dünyanın en kutsal 
görevi ve yüce 
duygusudur" dedi. 
Anneler gününün 
aslında bir çocu 
ğun, Anna Jarvis'in 
kendi annesini 
anmasının bir yolu 
olarak başladığını 
hatırlatan Akyürek, 
"12 yaşındayken 12 
Mayıs 1907'de 
kilisede annesinin 
anısına bir tören 
düzenlenmesini 
sağladı. Takip eden 
yıl boyunca poli
tikacılara ve rahip 
lere mektuplar 
yazarak bu günün 
gelenekselleştirilme
si isteğinde bulun
du. 1908 yılı içinde 
Mayıs ayının ikinci 
Pazar Günü’nün 
Amerika' d a ki tüm 
eyaletlerde Anneler 
Günü olarak kutlan

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

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

j ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ | 

l 120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE İ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
i Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE | 
| Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 | 
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
İ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _ I
S Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan g
| Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. E 
i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik E

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

| SEKER SİGORTA | 
I MacideOMLP j 

| Tel: 51324 74 Fax: 51410 21 i

masına karar verildi. 
Artık Anneler Günü 
resmi bir gün 
olmuştu. Anneler 
günü ülkemizde 
1955 yılından bu 
güne kadar kutlan
maktadır" dedi.
Anneliğin dünyanın 
en kutsal görevi ve 
en yüce duygusu 
olduğunun da 
altını çizen 
Erdem Akyürek, 
açıklamasında 
"Annelerimizin 
bize aşıladığı insani 
değerler, bir ömür 
boyu yol gösterici 
olur. Geleceğimizin 
güvencesi olan 
çocuklanmızın iyi 

şekilde yetişmeleri 
için hiçbir fedakar
lıktan kaçınmayan 
anneler toplumu- 
muzun en değerli 
varlıklarıdır. Bizlere 
laik ve demokratik 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini armağan 
eden ve çağdaş 
Türk kadınını yani 
annelerimizi yeniden 
yaratan ulu önderi 
miz Mustafa Kemal 
Atatürk'ü bir kere 
daha minnet ve 
şükranla anmahyız. 
Annelerimiz, 
Atatürk'ün bıraktığı 
ilkelerin takipçisi, 
laik demokratik 
cumhuriyetin

koruyucusu 
olacak ve Türkiye 
Cumhuriyetinin 
sonsuza kadar 
yaşaması için 
gücüyle mücadele 
edecektir. Çocuk
larımızı ve gençle 
rimizi ilimde, fende, 
teknoloji ve sanatta 
başarılı insanlar 
olarak yetiştirmeye 
çalışacaktır.
Adımları hep ileriye 
doğru olacaktır. 
Zaten Atatürk'e 
ve Cumhuriyete 
bağlılığını annele 
rimiz Cumhuriyet 
mitinglerinde 
fazlasıyla , 
göstermiştir.
CHP Gemlik İlçe 
örgütü olarak 
terörün acısını 
yüreğinde hisseden 
ve terör felaketini 
yakından tanıyan 
annelerimizi 
saygıyla anıyor, 
acılarını paylaşıyor 
ve tüm anneleri 
mizin anneler 
gününü kutluyoruz" 
dedi.

Bursa’da 
şüpheli 
ölüm
Bursa'da çocuklarının 
nakliye dükkanında 
eşya taşıdıktan sonra 
fenalaşan yaşlı adam 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
emekli Cumhur Cin 
(68), merkez Osman 
gazi ilçesi Genços 
man Ayakkabıcılar 
Sitesi’nde nakliye 
dükkanı bulunan oğlu 
Orhan Cin (42) ve 
Recep Çin'i (36) 
ziyarete geldi. 2 
oğluyla birlikte 
işyerinde bir süre 
eşya taşıyan yaşlı 
adam, soda ayran 
istedi. Meşrubatı içen 
yaşlı adam aniden 
fenalaşarak 
yere yığıldı.
Çocuklarının haber 
vermesi üzerine olay 
yerine gelen 112 ekip
lerinin incelemesiyle 
yaşlı adamın öldüğü 
anlaşıldı. Polis, olay 
yerine güvenlik şeridi 
çekerek vatandaşları 
uzaklaştırdı. Yaşlı ada 
mın çocukları, cenaze 
başında gözyaşı dök 
tü. Cumhur Çin'in 
cesedi Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
incelemesinin 
ardından otopsi için 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı.

Trafik canavarı 
Orhangazi’de 

can aldı
Orhangazi’de bir 
kamyonetin yayalara 
çarptığı kazada 1 kişi 
hayatını kaybetti, 2 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Çeltikçi 
istikametinden 
gelen Mustafa K. (31) 
idaresindeki 16 ZJ 
980 plakalı kamyonet 
tipi araç, çarpmamak 
için frene basınca 
savrularak, yayalara 
çarptı. Kamyonetin 
çarptığı 5 yaşındaki

Elektrik direğinden
düşerek öldü

Orhangazi’de 
elektrik direğinden 
düşen işçi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bligiye 
göre, olay önceki 
gün saat 19.00 
sıralarında 
Orhangazi'ye bağlı 
Gemiç köyü altındaki 
bir zeytinlikte 
meydana geldi. 
Uludağ Elektrik'in 
alt taşeron fir
malarından birisinde 
işçi olarak çalışan 
Yusuf Yılmaz (27), 
elektrik nakil hat
larını taşıyan bir 
elektrik direğine 
onarım için çıktı. 
Genç işçi, enerji

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
GEMLİK ÖZEL 

AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 
MÜDÜRLÜĞÜ

2007-2008 ÖĞRETİM YILI 
ÜCRET İLANI

SINIFLAR FİYAT
ANASINIFI 3.750 YTL.
1. SINIF 4.400 YTL.
2. SINIF 5.250 YTL.
3. SINIF 5.250 YTL.
4. SINIF 5.250 YTL.
5. SINIF 5.250 YTL.
6. SINIF 5.250 YTL.
7. SINIF 5.250 YTL.
8. SINIF 5.250 YTL.
NOT : Bu ücrete EĞİTİM - ÖĞRETİM,
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

B-

Umut Sami 
Durmuş hayatını 
kaybederken, annesi 
Şengül Durmuş (37) 
ile anneannesi 
Necla Sesigüzel (56) 
yaralanarak Orhan 
gazi Devlet 
Hastane si'ne 
kaldırıldı.
Kazadan sonra 
jandarma tarafından 
gözaltına alınan 
sürücü Mustafa K. 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı.

bulunmayan elektrik 
direğinde çalıştığı 
esnada, yakın 
bölgedeki özel bir 
şirkete ait jener
atörün çalışması 
sonrasında elektrik 
gelen kablolara 
temas edince 
çarpılarak yaklaşık 
5 metre yüksekten 
yere çakıldı.
Yılmaz olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Evli ve 1 çocuk 
babası olan Yusuf 
Yılmaz'ın cesedi 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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4 aılılt bütçe açığı
M

Nisan ayında 
bütçe açığı, geçen 
yılın aynı ayına 
oranla, yüzde 31,2 
düşerek, 2 milyar 
48 milyon YTL oldu. 
Yılın ilk dört ayında 
ise bütçe, 5 milyar 
380 milyon YTL 
açık verdi. Bu 
dönemdeki faiz 
dışı fazla da 13 
milyar 667 milyon 
YTL olarak 
gerçekleşti.
Maliye Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
Nisan ayındaki 
2 milyar 48 milyon 
YTL tutarındaki 
bütçe açığının aylık 
hedeflerle uyumlu 
olduğu belirtildi.
Yılın ilk dört ayında

ise bütçe, 5 milyar 
380 milyon YTL 
açıkverdi. 
Bu rakam 
geçen yılın aynı 
döneminde 
4 milyar 27 
milyon YTL idi. 
Ocak-Nisan döne
minde bütçeden 
65 milyar 805 
milyon YTL tutarında 
harcama yapıldı. 
Buna karşılık 
46 milyar 757 
milyon YTL gelir 
elde edildi.
Bu dönemde, faiz 
giderleri 19 milyar 
47 milyon YTL oldu. 
Faiz dışı fazla ise 
13 milyar 667 
milyon YTL olarak 
gerçekleşti.

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM

Sayfa 9

7 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR «ANUKveMUK
Zeytin pazarlama işinde 

çalışmak üzere 
Diksiyonu düzgün 

Giyimine özen gösteren 
İkna kabiliyeti yüksek 

BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat Tel: 52517 00

fersin sure
in?. Zeytindik Tur. Son. Tk. Ltd. Şti.

Kiralık Cav Bahçesi
Karacaali Çamlık 

Sitesi’nde 140 haneli 
siteye hitap edecek 

çay bahçesi ve kantin 
KİRALIKTIR.

0.532 736 91 27

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

eleman aranıyor
Akaryakıt

İstasyonunda çalışacak 
bay-bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 
Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

ELEMANLAR ARANIYOR
CNC, Üniversal 
torna ve freze 

tezgahlarında çalışacak 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ARANIYOR
IŞIK MAKİNA 

MAKİNA YEDEK PARÇA İMALATI 
Küçük Sanayi Sit. E/Blok No: 11 - GEMLİK 

TEL: 0.224 524 74 86

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başkan Şahin’den sağduyu çağrısı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursaspor’un 
Beşiktaş’la 
oynayacağı maçta 
taraftarları sağduyulu 
olmaya çağırdı. 
Geçtiğimiz yıllarda 
Sakarya’da yaşanan 
olaylar sonrasında 
kulübün aldığı 
cezanın Bursaspor’a 
getirdiği sıkıntıyı 
hatırlatarak, Beşiktaş 
maçında benzer 
tatsızlıkların 
yaşanmamasını

“Olimpiyakos’ta forma giyebilirim”
Fenerbahçeli 
futbolcu Tuncay 
Şanlı, takımı ile 
sözleşmesinin sona 
ermek üzere olduğunu 
ve Yunanistan'ın 
Pire Olimpiyakos 
takımında forma 
giyebileceğini söyledi. 
Atina'da yayımlanan 
g’ûnTÜK spor 
gazetesi Fos'a 
demeç veren Tuncay, 
Fenerbahçe'deki 
gelişmeler ile 
Olimpiyakos'un 
kendisini transfer 
etme isteğine 
yönelik haberlere 
değindi ve kariyeri 
konusundaki 
düşüncelerini 
dile getirdi. 
"Fenerbahçe ile 
sözleşmesinin 
yenilenmediğini ve 
ayın 27'si itibariyle 
takım ile bağlantısının 
kalmayacağını" 
söyleyen Tuncay, 
Sarı-Lacivertli 
kulüp tarafından 
doldurulmak üzere 
boş mukaveleye 
imza attığına dair 
söylemlerin ise doğru 
olmadığını belirtti. 

isteyen Başkan 
Şahin, “Öfke ateşi 
sahibini yakar, sonra 
kıvılcımı düşmana 
ya varır, ya da var
maz. Bursaspor 
futboluyla Beşiktaş’a 
dersini vereceğine 
inanıyorum.
Beşiktaş’a 
dersini sahada 
verelim. Stat içinde 
ve dışında en ufak 
taşkınlık Bursa’ya 
ve Bursaspor’a 
zarar getireceğini 
unutmayalım.
Taraftarlarımızdan

Tuncay, "Fenerli 
olarak doğdum. Bu 
takımı seviyorum ve 
şampiyonluk coşku 
sunu yaşamak 
istiyorum. Bundan 
hemen sonra ise 
yönetim ile konuşa
cağım. Bu benim ilk 
önceliğim, ancak 
şu ana kadar 
Fenerbahçe'den 
herhangi bir öneri 
elime ulaşmış değil ve 
ger çek olan şu ki 
ben de kariyerime 
Avrupa'da devam 
etmek istiyorum. 
Eğer ekonomik 

olay çıkmasını 
bekleyenleri 
yanıltarak, Türkiye’ye 
centilmenlik 
dersi vermesini 
istiyorum” dedi. 
Bursaspor 
taraftarının tribündeki 
coşkusunun bütün 
kulüpler tarafından 
imrenildiğini 
vurgulayan Şahin, 
“Türkiye’nin gözü 
üzerimizde olacak. 
Taraftarımızın 
tepkisini takımı 
destekleyerek vere
ceği güçle göster- 

açıdan iyi bir teklif 
alırsam Avrupa'ya 
gideceğim" ifadesini 
kullandı.
Olimpiyakos'un 
kendisi ile yakından 
ilgilendiğini bildiğini 
kaydeden Tuncay, 
"Olimpiyakos'dan da 
Avrupa'dan da 
gelecek iyi teklifler 
ilgimi çekiyor" 
şeklinde konuştu. 
Menajerinin Yunan 
tarafıyla görüştüğünü, 
ancak Kırmızı- 
beyazlılar'dan 
resmi bir teklifin 
henüz eline ulaş- 

meşini bekliyorum. 
Taraftarımız öfkesini 
takıma destek ver
erek göstersin.
Yapılacak en 
ufak taşkınlığın 
faturasını kalan 
maçlarımızda ve 
gelecek sezonda 
ağır öderiz.
Ben futbolcu 
kardeşlerime 
güveniyorum. 
Taraftarımızdan da 
sadece takımlarını 
desteklemelerini 
istiyorum” 
diye konuştu.

madığını sözlerine 
ekleyen Tuncay, 
"Kendisine Pire 
Olimpiyakos 
renklerinin 
yakışıp yakışmaya
cağı" şeklindeki 
soruya ise "Kırmızı 
bana yakışıyor, üstelik 
Türk Milli Takınrn'riın 
da rengi-'' yanıtını 
verdi.
Tuncay, "Olimpi 
yakos'un benim de 
içinde bulunacağım 
büyük bir takım 
kurmak istemesi 
beni onurlandırıyor. 
Teşekkür ederim, 
ancak kendi çıkarıma 
bakmam gerek.
Yanlış yapmamam 
gereken bir yaştayım. 
Menajerim 
Avrupa'daki diğer 
takımlar ile de 
görüşmelerini 
sürdürüyor.
Şu anda karar 
verdiğim tek şey, 
beni gerçekten çok 
istediğini gösterecek 
ve ekonomik olarak 
tatmin edecek bir 
takımda forma 
giymek" diye 
konuştu.

Fenerbahçe’den
Lippi yalanlaması

Fenerbahçe Kulübü, 
basında iddia 
edildiği gibi, teknik 
direktör Lippi ile 
görüşmediklerini, 
futbolcular Mehmet 
Topuz ve Egemen’e 
de imza attırmadık
larını açıkladı. 
Kulübün internet 
sitesinden yapılan

Hakem atamasına tepki
Kayserispor yönetimi, 
pazar günü oynana 
cak Gaziantepspor 
maçına atanan 
hakeme tepki göster
di. Kayserispor yöne
timinden yapılan yazılı 
açıklamada, Gazian 
tepspor maçının hem 
UEFA Kupası'na katıl
mak için mücadele 
eden takımları, hem 
de küme düşmeme 
mücadelesi veren 
en az 10 takımı 
ilgilendirdiği belirtildi. 
Bugüne dek sporda 
anarşi ve kaos 
yaratmamak için 
Kayserispor'un sabırlı 
olduğu belirtilen açık
lamada, şu görüşlere 
yer verildi: 
"Haftanın en önemli 
müsabakasına ismi 
spor camiasında 
tedirginlik yaratan bir 
hakemin atanması, 
kulübümüzü ciddi 
şekilde rahatsız 
etmiştir. Ayrıca, bu 

iki ayrı açıklamada, 
"Teknik direktör 
Lippi ile görüşmedik' 
ve "Mehmet 
Topuz ve Egemen ile 
imza atmadık" 
denilerek, bazı 
gazetelerde bu konu 
hakkında yer alan 
transfer haberleri 
yalanlandı.

haftaki hakem ata
malarına Türkiye 
Futbol Federasyonu'n 
daki en üst düzey 
kişilerin de müdahale 
ettiği söylentileri 
ayyuka çıkmıştır.
Bugüne dek kulübü 
müz ligin ve kupanın 
tüm kritik eşiklerinde 
geri itilmiştir. Ancak, 
biz hep sabırlı olduk. 
Anlıyoruz ki bizim fair 
play anlayışımız Türk 
futboluna her gün 
yara veren sistemin 
işleticilerinin umurun
da bile değildir. 
Oynayacağımız müsa 
bakada, şüphelerimizi 
doğrulayacak en 
ufak bir hareket 
olması halinde, 
sahadan çekilmek 
veya bir sonraki 
maça gitmemek gibi 
demokratik hakları 
mızı hukuk 
çerçevesinde kullan
mayı kulübümüz 
gözden geçirecektir." |

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜftÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı

MUTLULUK 

CESUR BALIK

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 

Seanslar

14.00 - 16.30 - 20.30

12.00 - 14.00 ■ 16.15 - 20.30

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

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

TUTKU SİNEMASI

KARA KİTAP
(Rezervasyon Tel: 513 64 06)

SEANSLAR 12.00 ■ 14.00 ■ 16.00 - 18.00 ■ 20.30

www.elkoyun.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elkoyun.com
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Aspirin bağırsak 
kanseri riskini

azaltıyor

Çileğin yararlarını biliyor musunuz?

İngiliz bilim 
adamları, uzun 
süreli aspirin kul
lanımının bağırsak 
kanserini önleye
bildiğim tespit etti. 
Oxford üniversitesi 
bilim adamları, 
sonuçlarını tıp 
dergisi The 
Lancet'de yayım
ladıkları araştır
malarında, beş 
yıl süreyle günde 
300 miligramlık 
doz aspirin kul
lanımının, bu 
süreyi takip eden 
15 yılda bağırsak 
kanserine yakalanma 
ihtimalini yüzde

74 oranında 
azalttığını gördü. 
Mide rahatsızlıkları 
ve hatta mide 
kanamasına 
kadar varan yan 
etkilerinden 
dolayı uzun 
süreli aspirin 
kullanımının I
ancak bağırsak 
kanserine 
yakalanma riski 
yüksek olan 
kişilere tavsiye 
edilebileceğini 
belirten bilim 
adamlan, 
araştırmalarını 
7500 kişi üzerinde 
yaptı.

Çileklerin son 
derece lezzetli 
olduklarını biliriz 
ama aynı zamanda 
besleyicidir.
Günlük diyetinize 
ekleyerek, mis 
kokulu çileğin 
keyfini çıkarın. 
Uzmanlar, en az 
beş defa taze 
meyve veya sebze 
yenilmesini öneriyor 
ama ne yazık ki 
insanların çoğu 
bunların yanına 
bile yaklaşmıyor! 
Çileği beslenme 
listenize 
eklediğinizde, 
vücudunuza 
olan yararlarının 
yanı sıra,bağışıklık 
sisteminizi de 
güçlendiriyor.
Neden çilek? 
Çilekler, C vitamini 
içeren besin 
zincirinde ilk 
sıralarda yer alıyor. 
Antioksidan ve 
bitki özleri yüksektir. 
Kırmızılığı koyulaşan 
çileklerin antioksidan 
özelliğinin daha fazla

Mantar zehirlenmelerine dikkat
Ağaç oyukları, kırlar 
ve tarla kenarlarında 
ortaya çıkan mantar
lar bilinçsiz toplanıp 
tüketildiğinde sonu 
ölüme kadar varan 
bir tablo ortaya 
çıkabiliyor.
4-5 çeşit zehirli man

olduğunu sanılıyor. 
Hücrelere zarar 
veren, kanser 
türlerine neden olan 
serbest radikallere 
karşı koruyucu... 
C vitamininin yanı 

sıra, mükemmel bir 
folik asit, manganez, 
potasyum, roflavin, 
B5 ile B6 vitamini, 
magnezyum, 
omega-3 yağ 
asiti, bakır ve K 
vitamini kaynağı.. 
Çilek her yerde 
kullanılabilir! 
Çilekleri birçok 
şekilde tükete
bilirsiniz. Tek 
kusurları çabuk 
bozulmaları.. 
Bu yüzden bir iki 
gün içinde tüketilme
si gerekiyor. 
Çilek zamanında 
bu nadiren sorun 
oluyor. Fakat yılın 
diğer zamanlarında 
tüketmek için derin 
dondurucunuza 
çilek koyabilirsiniz. 
Diğer meyvelerin 
tersine çilekler 
toplandıktan 

tar türü var. özellikle 
bir türü karaciğer ve 
böbrek yetmezliğine 
neden olmakta ve 
öldürücü. Mantar da 
bir aile tarafından 
topluca tüketildiği 
için aile facialarına 
neden oluyor.

sonra daha fazla 
kızarmaya, 
olgunlaşmaya 
devam etmez. 
Bu nedenle koyu 
kırmızı, bol 
çekirdekli, tarlada 
yetiştirilmiş çilekleri 
tercih edin. 
Çoğu kişi orta 
boy çilekleri daha 
büyüklerinden 
daha lezzetli buluyor, 
önceden paketlenen 
çilekleri alırken, 
çok sıkı bir şekilde

Zehirli mantarları 
tanımak kolay değil. 
Zehirli - zehirsiz 
mantar ayrımında 
vatandaşın doğru 
bildiği yanlışlar var... 
Örneğin çok çekici 
görüntüde olan 
mantarın yenilebile- 

ezilecek şekilde 
paketlenmediğine 
dikkat edin.
Diğer tüm 
meyveler gibi 
çileği de yemeden 
veya saklamadan 
önce yıkayın. 
Çileklerinizi 
yuvarlak bir 
kaseye koyun, 
streç film ile üstünü 
kapatın ve 
buzolabınızda 
sadece bir kaç gün 
için saklayın. I

ceğine inanılıyor. 
Bu son derece 
yanlış.
Yabani hayvanlar 
tarafından yenmeyen, 
belirli bölgelerde 
yetişen, pişirilirken 
gümüş çatal 
batırılınca kararan 
mantarların zehirli 
olduğuna da 
inanılıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

tfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli 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. 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 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 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 51316 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_____________ 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
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 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
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Bilim adamları Marmara 
fayının kalbine inecek Barsalılar tiyatroda Musri
İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) 
ve Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü'nün 
(MTA), Coliage de 
France'ın "Le 
Atalante" adlı 
gemisiyle yapacağı 
araştırmalar kap* 
samında, küçük bir 
denizaltı gemisiyle 
gerçekleştirilecek 
dalışlarla bilim 
adamları ilk kez 
Marmara Denizi'ni 
yakından çıplak 
□özle inceleyecek. 
İTÜ Maden Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve 
Proje Koordinatörü 
Prof. Dr. Naci Görür, 
İTÜ ve MTA'dan bir 
grup bilim adamıyla 
Karaköy Limam'na 
yanaşan "Le 
Atalante" gemisiyle 
Marmara Denizi'nde 
araştırma çalışmaları 
başlatacağını 
bildirdi.
Görür, çalışmalara 
pazar günü 
başlayacaklarını 
belirterek, geminin 
üzerinde bir tane 
de insanlı dalış 
yapabilen ve

"kapsül" olarak 
adlandırılan 
küçük bir denizaltı 
bulunduğunu 
söyledi.
Daha önce yaptıkları 
benzer çalışmalarda, 
insansız denizaltı 
araçlarıyla çekilen 
video görüntülerini 
inceleme imkanı 
bulduklarını hatırla
tan Görür, "Bu 
geminin en önemli 
görevi, Marmara'nın 
tabanında aktif ve 
canlı olan, en fazla 
tehlikeli olabileceğini 
düşündüğümüz kırık
lara bir kapsül ile 
dalışlar yapmaktır" 
dedi.
Görür, araştırma 

kapsamında, 
Tekirdağ çukurluğu, 
orta Marmara ve 
Çınarcık çukurluğu
na dalışlar yapıla
cağını ifade ederek, 
"Bu faylar bizzat bi 
lim adamları tarafın
dan gözle görülecek 
ve incelenecek. Bu 
fay kırıkları boyunca 
derinlerden yüzeye, 
deniz tabanına çıkan 
gazlar var. Bu gazlar 
daha çok metan 
gazlarıdır.
Ayrıca buralardan su 
çıkıyor. Bu gaz ve 
sulardan örnekler alı
nacak. Bunların nasıl 
çıktığı, ne miktarda 
çıktığı incelenecek" 
diye konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu bu hafta, 
"Çocuğum" ve 
"Yansımavvv 
(Bir Kedi Gecesi 
Rüyası)" adlı 
oyunlarla tiyatro 
severlerin karşısına 
çıkacak.
Komedi Sevenler 
İçin: "Çocuğum" 
Margareth 
Mayo'nun yazdığı, 
Cihat Türkoğlu'nun 
Türkçe'ye 
çevirdiği komedi 
türündeki 
"Çocuğum" adlı 
oyunu Mustafa 
Kurt yönetiyor. 
Evlilik ilişkisi ve 
kıskançlık üzerine 
yazılmış en iyi 
komedilerden 
biri sayılan oyunda, 
eşinin kıskançlık 
krizlerinden 
kurtulmak için 
sürekli yalan 
söyleyen 
ve her yalanını 
başka bir yalanla 
saklamaya çalışan 
bir kadının neden 
olduğu olaylar 
dizisi, mizahi bir 

dille sahneye 
aktarılıyor.
Oyun, Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
bugün ve
15 Mayıs tarihlerinde 
saat 20.30'da 
izlenebilecek.
Bir Oyun da 
Çocuklar İçin 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, bu 
hafta çocuklar 
için de "Yansımavvv 
(Bir Kedi Gecesi 
Rüyası)" adlı oyunu 
sahneleyecek, 
öyküsü Ertan

Akman ve Altuğ 
Görgü'ye ait 
oyunu Altuğ 
Görgü yönetiyor. 
Oyunda, VVilliam 
Shakespeare'nin 
diyalog dizgesi 
ile bir hurdalığı 
kendilerine yurt 
edinen kedilerin 
iktidar savaşı 
ana tema olarak 
işleniyor.
Oyun, Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
16 Mayıs tarihinde 
saat 14.00'de 
gösterime 
sunulacak.
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HAFTA SONU
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sİziere geleceği sunuyoruz

Radar Cad. No: 170 YALOVA 
Tel : (0.226) 811 04 74 (PBX) 
Faks : (0.226) 811 43 71 
www.yucebilgili.com

Yalova’dan dünyaya açılan pencere
İdEAlİNİ d ün yay a açiLmaI< oLaraI< belİRlEyEN okulumuz 1997'dEN bu 
yANA YaLoVaMa ÇAÇIN ÇEREİCTİRdİçİ İmUanLarLa hEdEFİNE yÜRÜyOR

Geleceğinizi yeni ufuklara açıyoruz
YaLovaMa YÜCEBİLCİLİ demek 

ANAdolu VE Fen LİseIerİnİ İ^gÎ £fmfk 
KAZAN d IRM Ad A BİRİNCİ BAŞARI DEMEK

G E MLİK ’ İ N İLK G ÜN L ÜK SİYASİ GAZ E T E S İ
14 Mayıs 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com . info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Gençlik Yürüyüşü 
ilgi görmedi

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafın 
dan Gençlik Haftası nedeniyle 
organize edilen ve dün yapılan yürü 
yüşe halktan kimsenin katılmaması 
dikkat çekti. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Üniversitesi Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği'nin genel kurulu yapıldı

İlk hedef kız öğrenci
'^^GÜYAD'ın genel 

kurulunda, Yerleşke 
içinde Kız Öğrenci 
Yur du yapması 
kararı alındı. Prof. 
Abdurrahim Korukçu, 
Yerleşke’nin su sıkın
tısı çektiğini söyledi. 
Denizdik Yüksek 
Okulu’nun adının 
Necati Kurtuluş 
olması konusu da 
eleştirildi.

Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER

E:kadri_guler@hotmail.com

GÜYA D Genel Kurulu
Dün, Gemlik Üniversite Yaptırma Yaşatma 

ve Koruma Derneği’nin birinci genel kurul 
toplantısı yapıldı.

Katılanlar az olsa da, çok olgun ve nitelikli 
bir genel kurul gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Müfit 
Parlak, Haşan Batmaz ve Yüksel Büke, 
Abdurrahim Korukçu genel kurula konuk 
oldular.

Sayın Prof. Korukçu, Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nin kuruluşunu ve bu günlere 
gelişini özetledi konuşmasında.

Gemliklilerin Yerleşkenin yurt sorununa 
destek olabileceğini söyledi. Devamı 5’de

yurdu

Eşref Dinçer Mahallesinde yaşanan üzücü olayda rüzgarın etkisiyle 
kökünden çıkan kavak ağacı çevrede oynayan Habip Dadal'ın

w üstüne devrildi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin bahçesinde oynayan 
l(9V9k Hab'P Dadal, kökleri çürüyen kavak ağacının esen rüzgarın etkisiyle
nflVCm aniden devrilmesiyle kaçamayınca altında can verdi. Vücudunun■I ı İ ıı büyük bölümü ağacın altında kalarak ezilen talihsiz çocuk, çevrede3ltlH0â KfflOI bulunanlar tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yolda ha

yatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor._______
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Gemlik Ksrffez

Buluşma
I Gürhan ÇETİNKAYA

Garip bir durum vahim 
duruma dönüşmesin..

Ortalıkta garip ve herkesin yorumlamakta 
güçlük çektiği rüzgârlar esiyor..

AB, Şemdinli olayları, Van, Kıbrıs, kapkaç, 
türban, hükümetle devlet arasındaki gergin
likler,iş dünyasının yalpalayan duruşu, 
Ordu'nun uyarısı, Cumhurbaşkanlığı seçim
lerinin kilitlenmesi....

Seçime doğru hızla gidiş...
Seçim sistemine zamansız ve acil müda

hale ler..
Tüm bunlar büyük bir değişimin, büyük 

bir altüst oluşun habercileri mi?
Eğer böyle bir değişim olursa ne zaman 

ve ne yönde olur?
Bu sorulara yanıt vermek çok zor..
Türkiye ulus birliğinden hızla uzaklaşıyor 

ve ne yazık ki dincıler-milliyetçiler-kürtler 
olarak üçe ayrılıyor.

Beceriksiz yöneticiler, ihtiraslı siyasetçiler 
ve akhevvel iktidar sahipleri Türkiye'yi bu 
duruma getirdiler....

Uluslar üstü irade Türkiye'de laik 
cumhuriyetin sona ermesini istiyor.

Bize biçilen rol Ortadoğu'da, Batı çıkar
larını koruyan bir İslam ülkesi olmak.

Düne kadar bu kuşkular vardı...
Şimdi...
Yurtseverlerin estirdikleri rüzgarlar plan

ları bozuyor..
Senaryoları değiştiriyor..
Ancak...
Yine de çok uyanık olmak., dik durmak 

gerekiyor..
22 Temmuz'da gerçekleşecek olan seçim 

çok önemli..
Türkiye o seçimde gerçek duruşunu 

gösterecek..
Çok keskin bir tercih...
Rejim tercihi...
Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında par

layan bir Cumhuriyet mi?
Giderek kararan ve dehlize düşen bir 

Türkiye mi?
Oylar hep önemlidir..
Ancak bu kez durum çok vahim..
Üniversitelerden yükselen ses...
Ordunun "gümbürtülü" uyarısı..
Yargı'nın isyanı..
İşçinin, memurun, emeklinin feryadı..
Tümünün de gerekçeleri aynı...
Rejim sorgulanıyor..
Cumhuriyetin değerleri dinamitleniyor..
Bugün...
Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarına 

daha büyük bir görev düşüyor..
Öncelikle dipten gelen dalgaları dikkate 

almak..
Türkiye'yle ilgili senaryoları iyi okumak ve 

anlamak..
Seçim kampanyalarında öne sürülenlere 

dikkat kesilmek..
Ve ...
Sandık başında doğru karar vermek..
22 Temmuz...
Kravatı beline bağlayıp, meclis yolunu 

tutan ve Cumhuriyet'e küfür edenlerin yöne- | 
time gelmesini engellemek için....

önemli bir gün...
Verilecek karar ulusun kaderini tayin ede

cek..

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gençlik Yürüyüşü'"6 ilgLolmadı

İVRÜK JtâMMÂN

I “atmürk’ü anma halk yürüyüşü ” ■ 
_.r GEMLİKGENÇ*-k',E3’,ORİLÇEMQDöfe6u

kYÜRÜYÜŞÜ’

Seyfettin SEKERSÖZ
Her yıl yapılmakta 
olan Gençlik ve 
Halk Yürüyüşüne 
bu yıl beklenen 
ilgi olmadı.
Gençlik Spor 
İlçe Müdürlüğü 
tarafından Gençlik 
Haftası nedeniyle 
organize edilen 
yürüyüşe halktan 
kimsenin katılma
ması dikkat çekti. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
de katıldığı 
yürüyüş İskele 
Meydam’ndan 
başlayarak 
Orhangazi Caddesi 
üzerinden ilçe 
stadında son buldu. 
İlçe stadında 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşıyla 
devam eden 
etkinlikler öncesinde 
konuşan Kaymakam 
Mehmet Baygül 
halkın katılımının 
olmamasından 
üzüntü duyduğunu 
dile getirdi.
Öğrencilerin 
katıldığı etkinliklerde 
kız ve erkeklerin 
koşuları ile halat 
çekme müsabakası 
yapıldı.
100 metre kızlarda 
1- Zelal Taşdemir 
2- Ceren Satılmış 
3- Simge Boğazköy 
ilk saraları alırken, 
100 metre 
erkeklerde 
1- Eyüp Çakır 
2- Bahri Atar 
3- Orhan Pamuk ilk 
sırayı paylaştılar. 
200 metre erkekler 
koşusunda 
1- Samet Özdemir 
2- Mehmet Yaşar 
3- Veysi Ballıkaya 
400 metre 
erkeklerde ise 
1- Metin Yoğurtçu 
2- Serkan Çukur 
3- Eyüp Çakır 
ilk sıraları aldı.
Koşuların 400 metre 
kızlar bölümünde ise 
1- Deniz Tutum 
2- Ceren Dilşat 
3- Gizem Bozan 
ilk üçü sırayı aldı. 
Etkinliklerin

100 metre 
Veteranlar yarışında 
işe Orhan Evyurt 
birinci Şaban 
Karaca ikinci Tamer 
Sivri üçüncü olarak

bol bol alkış aldılar. 
Kızlar ve Erkekler 
halat çekme 
müsabakalarıyla 
sona eren 
Gençlik Haftası 
etkinliklerinde

derece alan 
öğrencilere 
madalyaları 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ve protokol 
tarafından verildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Üniversitesi Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği'nin genel kurulu yapıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Halkım oyuna gelme....

1

İlk hedef kız öğrenci yurdu 
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kısa adı GÜYAD olan 
Gemlik Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma ve 
Koruma Derneği'nin 
birinci olağan genel 
kurulu dün yapıldı. 
Genel Kurulda 
yeni yönetim 
kurulu seçildi. 
Divan Başkanlığını 
İnan Tamer'in yaptığı 
GÜYAD genel kurulu
na, Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Müfit 
Parlak, Veteriner 
Fakültesi Dekanı 
Haşan Batmaz ile
Sunğipek Gemlik 
Yerleşkesi Rektör 
Temsilcisi Prof. 
Abdurrahim 
Korukçu ile çok 
sayıda kurucu üye 
ile izleyiciler katıldı. 
Sunğipek Fabrikası 
Gemlik Yerleşkesi 
Rektör Temsilcisi 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, üniversite 
alanında yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgiler verirken, en 
büyük sıkıntılarının 
su olduğunu söyledi. 
Korukçu, kendisinin 
su uzmanı olduğunu, 
göreve geldiği 
günden beri 
Yerleşkenin su soru
nunu çözmek için 
uğraştığını söyledi. 
İznik Gölü’nden 
Sunğipek Fabrika 
sı’na gelen suyun, 
şimdiki sahibi 
Gemlik Gübre A.Ş. 
yöneticileri 
tarafından kesilmiş 
olduğunu söyledi. 
Zamanında Sunğipek 
Fabrikası’na getirilen 
ve daha sonra ek 
protokol ile Azot 
Sanayi kuruluşu ile 
ortak kullanılan 
suyun özelleştirme 
lerden sonra 
protokolde yer 
almaması nedeniyle 
halen sahibinin 
Gemlik Gübre 
olduğunu ifade 
eden Korukçu, yolun 
üstünde bulunan 
depodan sürekli 
denize su akıtıldığını 
ancak üniversiteye 
su verilmek isten
mediğini söyledi. 
Prof. Korukçu, genel 
kurulda görüşülen ve 
Gemlik'te kurulması 
istenilen Metalürji 
Fakültesi'ne de açık
lık getirdi. Türkiye'de 
böyle bir fakültenin 
bulunmadığını ancak,

Mühendislik Fakülte 
si içinde bölüm bulun 
duğunu söyledi.
Korukçu, Derneğin 
ihtiyaç olan kız 
Öğrenci Yurdu'nu 
yaptırabileceğini, 
bunun ise Gemlikli 
lerin desteği ile sağla 
nabileceğini belirtti. 
NECATİ
KURTULUŞ ADI 
Gazeteci Kadri Güler, 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu’ndan 
geçen, Denizcilik 
Meslek Yüksek 
Okulu'nun Gemlik'te 
açılması için Bursa 
Milletvekili Atlan 
Karapaşaoğlu tarafın
dan verilen önergede, 
Yüksek Okulun 
adının Necati 
Kurtuluş olarak belir
tilmesinin Yüksek 
Okullar ve Hukuk 
Fakültesi’ni yaptıran 
Asım Kocabıyık'ı 
üzebileceğin!, Necati 
Kurtuluş'un bir ulusal 
kahraman olmasına 
karşın, başta beledi 
yelerin bu kişinin 
adını bugüne kadar 
hiç hatırlamadığını, 
şimdi ise kimsenin 
haberi olmadan bu 
adın Denizcilik 
Yüksek Okulu’na 
verilmesi konusunda 
Belediye Başkanının 
genel kurula bilgi 
vermesini istedi. 
Konu hakkında bilgi 
veren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, üniversite 
tarafından kendisine 
yapılan taleplere 
destek olduğunu 
belirterek, 
AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu 
tarafından verilen 
yasa teklifi ile 
Okulun adının ancak 
yasa ile değişti 
ilebileceğini, Asım

Kbcabıyık'in da 
bu konuda incin
meyeceğini söyledi. 
Konu hakkında söz 
alan Yerleşke Rektör 
Temsilcisi, Prof. 
Abdurrahim Korukçu, 
Denizcilik Yüksek 
Okulu’nun açılması 
için yapılan talebin 
üniversite senatosun
dan çıkıp YÖK'e 
ulaşmasına rağmen 
şimdiye kadar 
yasalaşmamış 
olmasının üzücü 
olduğunu belirtti. 
Prof. Korukçu, 
üniversite ve okulları
na verilen isimlerin 
ancak yasa ile 
belirlendiğine dikkat 
çekti. Bu konuda 
çok titiz davranıl
masın! iyi araştırma 
yapılmasını, 
kendilerine 
konu hakkında 
hiçbir bilginin ve 
rilmediğini söyledi. 
Gemlik Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma ve 
Koruma Derneği 
Başkanı Hakkı Çakır 
ise yaptığı konuşma
da nüfusu 10 bin olan 
Keleş ilçesinde bile 
üniversite için her 
türlü desteğin veril 
mekte olduğuna dik 
kat çekerek, Gem 
lik'in bu yönde sınıfta 
kaldığını söyledi. 
Çakır, öncelikli olarak 
üniversite alanına 

yurt yapılması için 
yardım kampanyası 
açılmasını istedi. 
Divan Başkanı İnan 
Tamer'de İznik 
Gölü’nden gelen su 
için araştırılma 
yapılmasını 
isterken, bize 
verdiği bilgilerle 
taktir ettiğimiz 
Sayın Teyfik Solaksu 
başı'nın Üniversiteye 
maddi olarak da 
destek vermesini 
beklediklerini 
söyledi.
Tamer, konuşmasın
da Gemliklilerin 
ilçenin önemli konu
ların da hiçbir siyasi 
parti gözetmeden 
kenetlendiğini, 
gerektiğinde siyasi 
mücadelede 
birbirlerini en 
sert bir şekilde 
eleştirdiğine 
dikkat çekti.
Açık oyla yapılan 
seçimlerde ise 
yönetim kuruluna 
Hakkı Çakır, 
Hâşan Başaran, 
Mehmet Çelik, 
Fehmi Karacan, 
Kemal Akıt, Faruk 
Güzel ve Adnan 
Tekin seçilirken, 
Denetim Kurulu 
üyeliklerine İnan 
Tamer, Mehmet 
Dillioğlu ve 
Mahmut Solaksubaşı 
seçildiler.

Hayatta durmadan yeni şeyler öğreni 
yoruz.

Durmadan kendimizi denetliyoruz.
Durmadan herkesi yeniden tanıyoruz.
Ben yeni yeni yazarlar arasına girmeye 

çalışıyorum..
Bu meslekte çok iyi yazarlar, çizerler 

tanıdım.
Fitne, fesada bulaşmadan hakikat adına, 

halkının yararı adına, ezilmişler, hakkı 
yenenler adına akıl ve emek harcıyorlardı.

Her türlü riski göze alıp, doğruları konuş
turuyorlar, yiğitçe, insan onuruna yakışır 
şekilde hep doğruları yazıyorlar, 
bazılarının, rant peşinde koşuşan küçük 
adamların tehditlerine, pis pis bakıp, 
aşağılık konuşmalarına aldırmadan yazıyor 
yazıyorlar...

Bazı yazarları incelerken gün içinde 
yeniden şunu da gördüm:

Gazetelerin bazı köşelerinde Alçaklık diz 
boyu.

Alçaklık dizleri çoktan aşmış.
Bunca kalleşlik ibretliktir.
Bunca fırdöndülük lanetliktir.
İktidar oyunu oynayan bir yığın yamuk, 

iktidar odaklarının bizzat kendilerinden 
kendi küçük iktidarları yahut uşaklıkları 
için bin bir takla atan; birbirine dolanmış, 
kâh saç saça kâh baş başa, size adalet, 
hukuk, hakkaniyet, dürüstlük, doğruluk, 
yiğitlik, kahramanlık gösterisi yapıyorlar..

Hepsi boyanmış, sahte, hepsi maskeli... 
Gösteri yapıyorlar..

Halkı uyutmaya çalışıyorlar.
Yerseniz, bunların oyunlarına, kelime 

canbazhklarına gelirseniz...
Özgürlük, hakikat, sorumluluk, dayanış

ma, mertlik filan...
Hepsi onlar için boş kelimeler...
Gülüp geçtikleri şeyler..
Yaşadıkları hayatta hiçbir kıymetleri yok 

bunların.
Acı olan; bu memlekette milyonlarca 

mağdurun, mazlumun, sesi kısılmışın, 
ümüğüne basılmışın, hakkını gözetmesi 
gerekenlerin önemli kısmı, en iyi ihtimalde 
dahi numara yapıyor.

Kıble, ilke, yön, ölçü, tutarlılık...
Hepsi hikâye.
Hepsi masal..
Siyasetten medyaya.
Bürokrattan gazeteciye.
iktidarın, iktidar didişmesinin yahut ikti

dar hülyaları ile uşaklıklarının insanı 
kafasını, içini bozduğunu biliyoruz zaten.

insanı insan olmaktan çıkarıyor.
Başka bir şey olmuş, salyalar akmakta, 

vicdanı tükenmiş, yalanın bini bin para, 
akbaba, akrep, halleri işte, zehir zıkkım 
saçmakta...

Tehdit, şantaj, tezgah dünyası içinde hızlı 
hızlı yuvarlanmalar.

Ne diyeyim ben bu zavallılara. "
Çok kızgınım. *
Siz de cesur yazıların içindeki içten 

pazarlıkları, küçük hesapları, büyük 
nemalar ile ayrımcılıkları da görüyorum, 
karnım tok..

Halkımda bunları görmeli, ayırt etmeli... 
Gazetecilik harbiden, öyle kalbinden, 

yiğitçe, halk için numarasız, tezgahsız, vic
danın tam içinden özgürlük işidir.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Planör yapımını öğrenenler sertifikalarını aldı

___

Elif ESMEN
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Havacılık 
Kulübü öğrencileri 
2006-2007 kurs 
dönem sonu "planör 
yapımı öğrenme" ser
tifikalarını Türk Hava 
Kurumu’nda düzenle
nen törenle aldılar. 
Törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen,

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, Cumhuri 
yet İlköğretim Okulu 
Müdürü Cemal 
Kurt'un yanı sıra 
öğrenciler ve 
velileri katıldı. 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Rehberlik 
Öğretmeni Üzeyir 
Özmüş rehberliğinde 
açılan kursa katılan 
28 öğrencinin yapmış 
olduğu planörleri 

inceleyen Kaymakam 
Mehmet Baygül 
çocukları gösterdik
leri başarıdan 
dolayı tebrik etti. 
Kursun ilk etabı olan 
"planör yapımını" 
öğrenerek bir üst 
seviyeye geçmeye 
hak kazanan 
öğrencilerden Ömer 
Faruk Aras'a serti
fikasını Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Deniz Yağcı'ya İlçe

Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Tuğba Doğan'a Cum 
huriyet ilköğretim 
Okulu Müdürü Cemal 
Kurt, Zeki Turgut 
Kırlak'a Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu 
verirken diğer öğren
ciler sertifikalarını 
Türk Hava Kurumu 
Şube Başkanı Besim 
Uzunoğlu'nun 
elinden aldılar.
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İzmir’de ‘Cumhuriyet’ mitingi Güne Baku
İzmir'de yapılan 
Cumhuriyet mitingine 
katılanlar Gündoğdu 
Meydanı'na sığmadı. 
Kordonboyu'nun da 
tamamen dolduğu 
mitingde sık sık 
“Solda Birleşin” 
sloganı atılırken, 
yapılan konuşmalar
da da Atatürkçülerin 
sandıkta birleşmesi 
gerektiği vurgusu 
öne çıktı.
Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin öncülü 
ğünde düzenlenen ve 
birçok sivil toplum 
kuruluşunun yanı sı 
ra siyasi partilerin de 
destek verdiği miting 
için vatandaşlar 
sabah saatlerinden 
itibaren Gündoğdu 
Meydanı'na gelmeye 
başladı. Mitingin 
başlamasına saatler 
olmasına karşın 
Gündoğdu meydanı 
tamamen dolarken 
diğer katılımcılara 
izdiham yaşanma
ması için meydana 
doğru ilerlememeleri 
anonsu yapıldı. 
Katılımcılar trafiğe 
kapatılan Kordon 
boyu'nu da tamamen 
doldurdu. Katılımcı 
sayısının 2 milyona 
yaklaştığı ifade edildi. 
Şehir dışından da 7 
bin kadar otobüsün 
sabah saatlerinde 
geldiği İzmir'de yo 
ğun güvenlik önlem
leri de dikkat çekti. 
"ARTIK BİRLEŞİN"

Mitingde solda bir
leşme vurgusu da ön 
plana çıktı. Sık sık 
“Solda birleşin” slo
ganlarının atıldığı 
mitingde yapılan 
konuşmalarda da sol 
güçlerin birleşmesi 
gerektiği vurgulandı. 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, par
tisinin kurmayları ve 
100'ün üzerinde mil
letvekili ile birlikte 
deniz yolundan mitin
gin yapılacağı mey
dana geldi. Baykal, 
“Artık Birleşin Yarın 
Çok Geç Olacak” slo
ganıyla karşılandı. 
Baykal'ın ardından 
miting alanına gelen 
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer de aynı 
sloganla karşılandı. 
Prof. Dr. Alparslan 
Işıklı da platformda 
yaptığı konuşmada 

sandıkta birleşmenin 
önemine değindi. 
Işıklı, Cumhuriyet 
Mitinglerinin değişik 
siyasal oluşumları bir 
araya getirdiğini 
belirterek, 
“Birleşme kadar 
hangi noktada 
birleşileceği de 
önemli. Önemli olan 
sandıktan Atatürkçü 
lüğün çıkmasıdır” 
dedi. Prof. Dr. Birgül 
Ay man Güler ise 
konuşmasında, 
Cumhuriyet miting
lerinin Kurtuluş 
Savaşı'nda olduğu 
gibi dünya halkların
ca coşkuyla karşı
landığını, onları 
cesaretlendirdiğini 
söyledi. 
BAYRAK 
AÇMAYANLARA 
TEPKİ 
İzmir'de tarihi bir 

gün yaşanırken, alan
da toplanan yüzbin- 
ler, bazı işyerlerine 
de bayrak açmadık
ları için tepki 
gösterdi.
Mitinge geç kalanla 
rın koşarak gelmesi 
dikkat çekerken, mi 
ting düzenleme 
saatin den önce 
Cumhuriyet Meyda 
m'ndaki Türk 
Telekom İzmir İl Mü 
dürlüğü binasının 
yüzeyindeki yaklaşık 
200 metrekarelik dev 
Türk bayrağının top 
lanması halkı isyan 
ettirdi. Türk 
Telekom'un girişinde 
ki güvenlik görevlileri 
bayrağın Ankara'dan 
gelen talimat üzerine 
sabah saatlerinde 

toplandığını belir
tirken, vatandaşlar 
Cumhuriyet 
meydanında 
yaklaşık 5 bin kişi 
ile protesto göste 
risinde bulundular. 
‘Türk Telekom 
şaşırma sabrımızı 
taşırma', ‘Telekom 
baksana bayrağı 
açsana' ve ‘satılmış 
telekom' sloganları 
atılması üzerine yet 
kililer 15 dakika 
sonra bayrağın 
açmak zorunda kaldı. 
Telekom binasının 
önündeki direğe 
asılı olan eskimiş 
ve uçları yırtık 
Türk bayrağı da 
tepki çekti.

RJBdLk ■ H ■ I ■ m
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GÜYA D Genel Kurulu
Yerleşke’nin ciddi bir su sorunuyla karşı 

karşıya olduğunu söyledi.
BUSKİ’nin suyunu kesmek için Yerleşke’ye 

görevli yolladığını söyledi.
Sunğipek Fabrikası’nın Üniversite’ye devri 

sırasında İznik Gölü’nden gelen suyun, ihtiyacı 
olan o zamanlar özelleştirilmemiş durumdaki 
devlete ait Azot Fabrikası’na bırakıldığını, kendileri 
nin bu sudan yararlanamadığını belirtti ve çözüm 
aradıklarını söyledi.

Sizin anlayacağınız Sunğipek Yerleşkesi’nin 
yeşilini koruyabilmesi için suya gereksinimi var.

BUSKİ, karşılarına yüksek fatura ile çıkıyor.
Korukçu’ya göre, Asım Kocabıyık, Yüksek 

Okullar binasını, Hukuk Fakültesi’ni, Dekanlık 
binasını ve beklemede olan Denizcilik Yüksek 
Okulu’nu yapacak.

Yerleşkeye bugüne kadar hiçbir Gemliklinin 
madde desteği olmamış.

Kurulan bu dernek, öncelikle Kız Öğrenci Yurdu 
yapımı için gerekli desteği verebilirse amacına 
ulaşır.

Kız Öğrenci Yurdu neden önemli.
Aslında yurtlar neden önemli.
Şundan. Türkiye de yurtlar, tarikat ve cemaat

ların denetiminde.
Rektör Yurtkuran bunu açılışta belirtti ve 

“Çocuklarımızı kurda kuşa yem etmiyeceğiz” dedi.
Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş kişiler, 

bunun için elini çabuk tutmalı.
Çünki cemaat ve tarikat örgütlenmeleri bir 

ahtapot gibi yurdu sarmış durumda.
Gemlik’teki yurtlara bakarsanız bunu 

görürsünüz.
Denizcilik Yüksek Okulu’na bir gece yarısı 

yasası gibi, birkaç kişinin kararıyla, ulusal bir 
kahraman olan Necati Kurtuluş’un adının veril 
meşinin yanlışlığı da konuşuldu genel kurulda.

Prof. Abdurrahim Korukçu, bu konuda dikkat
leri çekti ve okullara adların nasıl verileceğini 
dinleyenlere güzelce anlattı.

Bugüne kadar Yerleşke’nin kapısından bir adım 
bile atmayanlar, kaş yaparken, göz çıkarmasınlar. 
Çünki hep köstek oldular.

Hiç olmazsa, bugünden sonra destek olsunlar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Lisesi öğren
cilerinin düzenlediği 
"Gönül Penceresi’n 
den" adlı programa 
öğrenciler büyük

ilgi gösterdi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen 
gecede Gemlik 
Lisesi öğrencileri

bir yıl boyunca 
yaptıkları çalışmaların 
karşılığını arkadaşla 
rina sunmanın 
mutluluğunu 
yaşadılar.

Okul öğrencilerinden 
oluşan orkestra 
eşliğinde güzel 
sesleriyle konuklarına 
müzik ziyafeti 
çeken Gemlik

Lisesi öğrencileri 
arkadaşlarından tam 
not aldı.
Gece boyunca 
birbirinden güzel 
eserleri seslendiren 

öğrenciler, salondan 
yapılan alkış 
eşliğinde yaklaşık 
2 saat boyunca 
misafirlere eğlenceli 
bir akşam yaşattılar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Anneler Günü’nde doyasıya eğlendiler II

m
 m

 t
 m

 m

Oj 
ti 
O 
C 
S 
o 
ki 
c 
9 h 
n 
t
M

Elif ESMEN
Doğru Yol Partisi 
İlçe Kadın Kollan'nın 
düzenlediği 
"Anneler Günü" 
kutlamasını 
Manastır Sefa Çay 
Bahçesi’nde yaptı. 
Kutlamaya Anavatan 
Partisi Kadın Kolları, 
Doğru Yol Partisi 
üyeleri ve birçok 
davetli katıldı.
Açılış konuşmasını 
yapan DYP Kadın 
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik, annesiz 
gün günsüz anne 
olamayacağının 
altını çizerken, 
sadece bir gün değil 
her günün anlamlı 
olması gerektiğini 
belirtti.
Başkan Çevik, 
"Peygamberimiz 
Hz. Muhammet'in 
dediği gibi cennet 

anaların ayakları 
altındadır. Bu 
nedenle sevgide ve 
saygıda annelerimize 
kusur etmeyelim, 
hayatta olmayan 
annelerimize 
Allah' tan rahmet 
dileyelim. Tüm 
annelerimizi 
sevelim, sevindire
lim" dedi.

Ânneİer Günü’nün 
eğlenerek geçiren 
bayanlar annelik 
duygusunun guru
runu gösterdiler. 
Yılın annesi seçilen 
Saime Çelik 
hediyesini geçen yıl 
yılın annesi seçilen 
Ayfer Kavas'ın 
elinden alırken 
ayakta alkışlandı.

Elif ESMEN
AK Parti İlçe Kadın 
Kolları Gurup 
Aile Çay Bahçesinde 
düzenledikleri 
çayla anneler 
gününü kutladılar, 
özürlü aileler 
için düzenlenen 
çay partisine 
katılan AK Parti 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin tüm 
annelerin anneler 
gününü kutlarken, 
annelere karanfil 
hediye etti. 
Başkan Şahin, 
"Annelik kutsaldır. 
Annelerimiz bizleri 
yetiştiren, bizlere 
en güzel yarınları 
hazırlayan 
bireylerdir. Özürlü 
vatandaşlarımızın 
anneleriyle birlikte 
olmaktan mutluyuz" 
dedi.
AK Parti Kadın 
Kolları Başkanı 
Emine Yalçın, 
fedakar 
annelerimizin 
Anneler Gününü 
kutlamanın mutlu
luğunu yaşadıklarını 
belirtirken 
"Bizde AK Parti 
Kadın Kolları olarak 
en cefakar anneler 
olarak özürlü 
kardeşlerimizin 
annelerini seçtik 
ve onları yalnız

GemlikKErfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

bırakmak istemedik.
Onların bu 
güzel günlerini 
paylaşmak 
gerek beni 
gerekse çok mutlu 
etti. Biz onları 

sadece bu günlerde 
değil her zaman 
hatırladığımızı 
unutmasınlar 
tüm annelerimizin 
anneler günü 
kutlu olsun" dedi.

Minik yürekler Anneler Günü’nü
Elif ESMEN
Nadide Atarrier 
Çocuk Akademisi 
öğrencileri 
hazırladıkları 
programla 
Anneler Günü’nü 
kutladılar.
Nadide Atamer 
Çocuk Akademisi 
bahçesinde 
düzenlenen anneler 
günü kutlamasına 
öğrenci velileri ile 
davetliler katıldı. 
18 küçük öğrenci 
öğretmenleri 
Tülin Örnek, 
Ebru Baysal ve 
Gözde Filiz'den 
öğrendikleri 
Burçak Tarlası, 
Kelebek Rondo, 
şiirler ve piyeslerle 
ailelerine hünerlerini 
gösterdiler.
Gösterinin sonunda 
kendi elleriyle

kutladı
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

1GÜND€ DAV€TİY€ MSIUR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

34 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

hazırladıkları 
hediyeleri annelerine 
verirlerken ilk 
defa anneler günü 
kutlamanın heye
canıyla duygusal 
anlar yaşandı.
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£
i DOĞRU YOl PARTİSİ

GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Sağlıklı toplumlar, sağlıklı bireylerden oluşur.
Sağlıklı olmamız için çaba gösteren 

tüm hemşirelerimizin günleri kutlu olsun....

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI
Faruk GÜZEL

TEŞEKKÜR
Oğlumuz Barış Güler’in 
kırılan kolunu yaptığı ameliyat ile 

sağlığına kavuşturan Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hastanesi hekimlerinden 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Op. Dr. Necdet Çulhaoğlu’na, 

Anestezi Uzmanı
Hülya Karaaslan’a 

ve görevli hemşireler; Nurten Özkan, 
Hüvey da Çaybaşı, MüşerrefAkpolat, 

Havva Bayata’ya ve emeği geçen 
diğer görevlilere teşekkür ederiz.

Serap & Kadri GÜLER

Kan Makinası Halil Tabak’a
Kızılay’dan Teşekkür Plaketi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kızılay'a verdiği kan 
bağışları nedeniyle 
daha önce 
altın madalya 
ile ödüllendirilen 
Halil Tabak'a 
Kızılay Genel 
Merkezi'nden 
teşekkür plaketi 
gönderildi.
Kızılay'a şimdiye 
kadar toplam 
41 kere kan 
bağışında bulunan 
Halil Tabak'ı 
Bursa Kızılay kan 
merkezine davet 
eden yetkililer, 
kendisine Genel 
Merkez tarafından 
gönderilen teşekkür 
plaketini verdiler. 
Kızılay Genel 
Başkanı adıyla 
gönderilen teşekkür 
Plaketinde 
"İnsanlık adına 
Kızılay'a yapmış 
olduğunuz kan 
bağışına teşekkür 
eder, sağlık ve 
mutluluklar dilerim" 
sözleri yer alıyor.

Adeta kan 
makinesi olan 
3 çocuk babası 
Halil Tabak 
geçimini çöplerden 
topladığı atıkları 
satarak kazanıyor. 
İnsanların 
41 kere maşallah

dediği Halil 
Tabak, zor 
şartlarda yaşamını 
sürdürmesine 
rağmen toplumun 
en büyük ihtiyacı 
olan kanı üreterek 
görevini yapmaya 
çalışıyor.
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Vestel Showroom açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Caddesinde 
yeni düzenlen 
Vestel Shovvroom'un 
açılışına büyük 
ilgi gösterildi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile birlikte 
Vestel Dayanıklı 
Tüketim Malları 
Pazarlama Müdürü 
Timur Tuncer ile 
Yardımcısı Vakur 
Kavvasoğlu, 
Marmara Bölge 
Müdürü Sinan 
Yılmaz, Bursa 
Satış Müdürü 
Zeki Varol'un 
açılış kurdelesini 
birlikte kestikleri 
Tahsin Başer'in

işletmeciliğini 
yaptığı Başer 
Ticaret Vestel 
Shovvroom'da

Vestel'in tüm 
ürünleri 
pazarlanıyor. 
Üretiminin Türk

emeğiyle yapıldığı 
Vestel ürünlerine 
vatandaşlar 
tarafından büyük

ilgi gösterilirken 
Showroom'u 
gezen vatandaşlar, 
son ürün

teknolojik aletlere
beğeniyle 
bakma fırsatı 
buldular.

Bursa’da park halindeki araçta şüpheli yangın
Bursa’da park 
halinde bulunan bir 
otomobilde bilin
meyen bir sebeple 
yangın çıktı. Alev 
alev yanan otomobil 

1 BftV HÜSTAFt İZAIP EMUK’TAN i
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL8ATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYI^

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

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, KaskoDask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

F 
I 
i I 
I 
İ

ABONEOLUN 
OKUYUNOKUTUN

tamamen hurda 
yığınına dönerken, 
olay yerinde 
inceleme yapan 
ekipler, aracın ön 
kapısının açık olması 

nedeniyle kundaklan
mış olabileceğini 
belirtti.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine Bağlarbaşı 

Mahallesi Vatan 
Caddesi Papatya 
Sokak girişinde boş 
bir arsada park 
halinde bulunan 
Yasin Atalay'a (55) 
ait 16 K 5896 plakalı 
araçta sabaha 
karşı saat 04.30 
sıralarında 
bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı. 
Otomobilin alevler 
içine kaldığını gören 
vatandaşlar itfaiyeye 
haber verdi.

İ

Kısa sürede olay 
yerine gelen ekipler, 
yangına müdahale 
ederken, alevler 
hemen yanda 
bulunan Gıyasettin 
Balkaya'ya (43) 
ait park halindeki 
sebze yüklü 
16 KB 319 plakalı 
kamyonete sıçradı. 
Kamyonette hafif 
maddi hasar 
meydana gelirken, 
diğer araç ise hurda 
yığınına döndü. 
Olay yerinde 
inceleme yapan 
ekipler, otomobilin 
ön kapısının açık 
olması üzerine kun
daklama ihtimali 
üzerinde duruyor. 
Olayla ilgili 
soruşturmaya 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
başlandı.

Fren yerine gaza 
basınca takla attı

Bursa’da alkollü 
olduğu belirtilen 
bayan sürücü fren 
yerine gaza basınca 
önünde seyreden 
başka bir otomobile 
çarpıp, otomobilin 
takla atmasına 
sebep oldu. 
Takla atan otomobil 
içerisinde bulunan 3 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yeni Yalova yolu 
üzerinde meydana 
gelen kazada, alkollü 
olduğu tespit edilen 
Serap D. (29) 16 Z 
5173 plakalı otomo
bil ile Yalova 
istikametinden 
Bursa istikametine 
giderken, fren yerine 
gaza basınca, 
önünde seyir halinde 
olan ve sürücüsü 
belirlenemeyen 
16 CKZ 03 plakalı 
otomobile çarptı. 
Kazada takla atıp

50 metre sürüklenen 
otomobilde bulunan 
İlkay K. (31), Erhan 
K. (35) ve Hakan P. 
(34) yaralandı. 
Durumları ağır olan 
yaralılar, vatandaşlar 
tarafından araçtan 
çıkartılıp, ambu
lansla Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı 
Bu arada kaza 
sonrası otomobili 
yan yatan sürücü 
Serap D. ve 
yanında oturan 
arkadaşı Gülay 
A. kazadan yara 
almadan kurtuldu. 
Ayakta durmakta 
güçlük çeken Serap 
D. Jandarma ekipleri 
tarafından gözaltına 
alındı. Serap D'nin 
144 promil alkollü 
olduğu belirlendi. 3 
kişinin yaralandığı 
kazayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

likkorfezgazetesi.com
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Döküm Taslama 
isinde çalışacak 

BAY elemanlar aranıyor.
Maaş dolgundur. 

SSK + Servis mevcuttur.
Tel: (0.532) 546 01 71

KİRALIK İŞYERİ
Emin Dalkıran Kordonu’nda 

Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı) 
70 M2 işyeri kiralıktır.

TEL : 0.542 593 61 51

ÖZGÜR TİCARET

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

OSCAR SU ANA BAYI
HABAŞ YETKİLİ BAYİ 

Nuri ÇELİKEL
EVLERE FABRİKALARA 

ve İŞYERLERİNE 
ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA 

DAMACANA SU 
VERİLİR

TALİ BAYİLİKLER DERİ
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR. 
E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları 

TEL: 0.224 513 40 95 - 513 0176
__________ GSM: 0.555 350 52 41 - GEMLİK__________

ELEMAN ARANIYOR
Zeytin pazarlama işinde 

çalışmak üzere 
Diksiyonu düzgün

Giyimine özen gösteren 
İkna kabiliyeti yüksek

BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat Tel: 525 17 00

4 ,4 ersin
i"5- Zeytindik Tur. Son. Tk. Itd. Şii.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Akaryakıt 
İstasyonunda çalışacak 
bay • bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

KURRRNLIKveRDAKlIK
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

ELEMANLAR ARANIYOR
CNC, Üniversal 
torna ve freze 

tezgahlarında çalışacak 
Askerliğini yapmış 

ELEMANLAR ARANIYOR
IŞIK MAKİNA

MAKİNA YEDEK PARÇA İMALATI
Küçük Sanayi Sit. E/Blok No: 11 - GEMLİK 

TEL: 0.224 524 74 86

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


14 Mayıs 2007 Pazartesi SPOR Sayfa 10

Seyfettin ŞEKERSÖZ

JRS1

Birinci amatör 
küme birinci 
grupta düşme 
tehlikesini 
atlatan Kumla 
Belediyespor 
son sıradaki 
Cihanspor'la 
yaptığı maçı 
1-0 kazandı. 
Maça düşme 
tehlikesinden 
uzak çıkan Kumla 
Belediyespor, 
gelecek sezon

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Birinci amatör küme 
üçüncü grupta son 
sırada bulunan Umur 
spor evinde oynadığı 
maçta Ayyıldız'a 3-1 
yenilerek son sıraya 
demir attı. Maça çok 
iyi başlayan Umur 
spor, 45 dakikada 
Tolga'yla bulduğu 
golle ilk yarıyı 1-0 
önde kapadı, ikinci 
yarıda beklenen 
oyunu sergileye
meyen Umurspor 

ikinci amatör 
kümede mücadele 
edecek olan 
rakibi Cihanspor 
karşısında ilk 
yarıyı 32 dakikada 
Hakan'ın penaltıdan 
attığı golle 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda 
yakaladığı 
gollük pozisyonları 
değerlendiremeyen 
Kumla Belediyespor 
maçı 1-0 
kazanarak düşme 
tehlikesi atlattı 

önünde rakip Ayyıldız 
51 dakikada Tamer'in 
penaltıdan attığı golle 
durumu 1-1 yaptı. 
Oyuna ikinci yarıda 
giren Tezcan, 63 ve 
90+2'de attığı 
gollerle maçın 
skorunu tayin etti. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk
HAKEMLER: 
Mehmet Kara (7) 
İhsan Topsakal (7) 
Rüştü Baykal (7) 
UMURSPOR : Deniz 
(4) Ertan (5) Yavuz (4) 

mert (4) Hüseyin 
Subaşı (3) Arif (4) 
Vedat (4) Zafer (5) 
Tolga (5) Hüseyin 
Alkış (4) Emre (5) 
AYYILDIZ : Ensar (5) 
irfan (5) Suat (5) (Uğur 
1) Gürkan (5) İsmail 
Bayrak (5) İsmail 
Yürük (5) (Haşan 2) 
Yılmaz (5) Burak (5) 
Emre (3) (Tezcan 6) 
Tamer (6) Engin (6) 
GOLLER:Dk. 45 Tolga 
(Umurspor) Dk. 51 Pn. 
Tamer Dk. 63-90+2 
Tezcan (Ayyıldız)

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
MUTLULUK 14.oo -16.30 ■ 20.30
CESUR BALIK 12.00 - 14.00 - 16.15 - 20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
KARA KİTAP SEANSLAR 12.00 -14.00 -16.00 • 18.00 - 20.30

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

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

ww.elkoyun.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
ww.elkoyun.com
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Köyler Futbol Turnuvası’nı Şahinyurdu kazandı
Seyfettin SEKERSÖZ 
AK Parti İlçe 
Teşkilatının İkincisini 
düzenlediği 
Köyler arası 
Gençler Hah Saha 
Futbol Turnuvası’nı 
finalde İslamköy'ü 
3-2 yenen 
Şahinyurdu 
takımı kazandı.
Olimpik Hah Saha'da 
oynanan futbol 
turnuvasında birinci 
olan Şahinyurdu 
takımına kupasını 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin verdi. 
Turnuvanın 
üçüncülük maçında 
ise Cihatlı takımı 
Katırlı köyü 
gençlerini 6-1 
yenerek üçüncü oldu. 
Finalde karşı 
karşıya gelen 
Şahinyurdu ile 
Islamköy takımları 
arasındaki maç 
sert ve gergin 
başladı.
İki takımında 
seyircilerden 
etkilenerek sert 
oynamaları futbolcu
lar arasında gergin 
anlar yaşanmasına 
neden olurken 
maçın sonunda 
gülen taraf rakibi 
İslamköy'ü 3-2 
yenen Şahinyurdu 
takımı oldu.
Kupa töreninde 
konuşan AK Parti 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin,

s w o İl

.7^
■

İkincisini 
düzenledikleri 
hah saha futbol 
turnuvasındaki 
amaçlarının 
köy gençlerinin 
birbirlerini tanıyıp

kaynaşmalarını 
sağlamak 
olduğunu 
belirterek turnuvaya 
katılan takımları 
kutlayarak 
teşekkür etti.

■

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt. Md. 5131174 
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. ,513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C. Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■

B

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz ^14 88 70
Totalgaz__________ 51417 0Q

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
BUSKİ 514 57 96
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

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

NÖBETÇİ ECZANE
14 Mayıs 2007 Pazartesi 

AHSEN ECZANESİ

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2748

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV pahil) 
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
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Gemlikspor eli bos döndü 3-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz hafta 
yaşanan olaylar 
nedeniyle yarım 
kalan maçta 
hükmen mağlup 
sayılan ve 
3 puanı silinen 
Gemlikspor, 
Dikkaldırım 
deplasmanından 
3-1 yenik döndü. 
Sezona 
şampiyonluk 
parolasıyla çıkan 
ve evinde 
oynadığı 
Geçit maçında 
galip gelmesi 
halinde süper

lige çıkma 
şansını 
yakalayacak olan 
Gemlikspor, 
hakeme yönelik 
saldırılardan 
onra bu şansını 
kaybetmişti. 
Son deplasmanı 
olan Dikkaldırım 
karşısına hakem 
camiasını da 
karşısına alarak 
çıkan Gemlikspor'de 
beklenen 
yaşandı ve kırmızı 
beyazlı takım 
sahadan 
3-1 yenik 
ayrıldı.

E1\ <

43. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
43. Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu'nda 
Antalya-Alanya 
etabını, Sırbistan'dan 
Der Zolt kazandı. 
İzmir'de 6 Mayıs'ta 
başlayan 43. 
Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu, koşulan 
135 kilometrelik

Antalya-Alanya etabı 
ile sona erdi.
7 etapta toplam 989 
kilometrenin koşul- 
duğu yarışların son 
etabına 13 ülkeden 
64 sporcu katıldı. 
Etabı Sırp sporcu Der 
Zolt, 3.11.37'lik dere
cesiyle birinci bitirdi. 

Aynı derece ve teker
lek parkıyla Rumen 
Diganga Siert ikinci, 
aynı zaman ve teker
lek farkıyla Türk 
sporcu Behçet Usta 
üçüncü oldu. 
Genel klasmanda, 
Makedonya'dan Ivailo 
Gabrovvski birinci 

olurken, 
Slovakya'dan Sam 
Speky ikinci, İran'dan 
Hossein Askari 
üçüncü sırada yer 
aldı. Etap sonunda 
sarı mayo da 
Ivailo'ya verildi. 
Genel takım sırala
masında İran birinci 

sırada yer aldı.
Türk takımı Kocaeli 
Brisaspor ikinci, 
Slovakya ise 
üçüncü oldu.
Turda, Ukrayna'dan 
Andriy Gladkyy en iyi 
sprinter seçilirken, 
bu kategoride 
Sırbistan'dan 
Aleksander Smiç ikin
ci, Türk sporcu 
Selçuk Türkçetin 
üçüncü oldu.

Yokuş puanlamasında fl 
İranh Hossein Askari 
birinci, Sırp Der Zolt 
ikinci, Slovakyah 
Stefan F re i volt 
üçüncü sırada yer 
aldı.
Mert Mutlu'nun, en iyi 
Türk sporcu olarak 
tamamladığı 43. 
Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu’nun en 
centilmen sporcusu 
ise Ali Gülcan seçildi.



* 1 sîzlere geleceği sunuyoruz
™fc01 2006 - 2007 'de

i* ıMevlano'nın izinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyodı'nda DÜNYA 3. lüğü 
Sanat Eğitim Proje Tasarım Olimpiyodı'nda TÜRKİYE1. LİGİ
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde türkiye 3.LÜGÜ

"Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer'

Jyücebilgili
U J İLKÖĞRETİM OKULUM* 1997

Sosyal Bilimler Olimpiyodı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com
Adres : Radar Cad. No: 170 Yalova
Tel: O 226 811 04 74

2005- 2006 ’dcı
2. Türkçe 01 i m pi yad 1 ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİYF 2. LİGİ 

OKS'de Fen ve Anadolu liselerini kazandırmada % 100 BAŞARI 
2004 - 2005 'te

Bilgisayarda DÜNYA 2. LİGİ ve 3. LÜĞÜ 
Matematik te TÜRKİYE 3. LÜĞÜ
Resim de 3 TÜRKİYE DERECESİ

2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Mayıs 2007 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Hizmet Binası’nın 
ihalesi yapıldı

Belediye tarafından kamulaştırılan 
11 Eylül İlköğretim Okulu yanındaki 
arsanın bina yapım ihalesi yapıldı.

Haberi sayfa 5’de

Hemşireler Haftası kutlamaları başladı. Müjdeli haber Başhekim Opr. Dr. Mehmet Küçükkeçe’den geldi.

Devlet Hastanesi’ne Yoğun Bakım Unilesi açılıym

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Milyonların şahlanışı

Cumuriyetimiz Cumhuriyet olalı böyle mi 
tingler görülmedi.

Tandoğan’da, Çağlayan’da, Çanakkale’de, 
Manisa’da ve İktidarın başının, ‘Gavur İzmir’ 
dediği İzmir’de düzenlenen Cumhuriyet miting 
leri, halkın bağnazlığa, gericiliğe, tutuculuğa 
bir haykırışıdır.

Türkiye de milyonları hiçbir güç bu denli 
biraraya getirmemiştir.

Neden bu insanlar ellerinde Türk Bayrakları 
alanlara döküldüler.

Nedir rahatsızlıkları?
Nedir sıkıntıları? Devamı sayfa 5’de

ne Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret eden 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet 
Küçükkeçe üç ay içinde hastaneye Yoğun Bakım Ünitesi açılacağını müjde 
terken, Başkan’dan Pratisyen doktor ve hemşire atanmasında destek iste
di. Başkan yardım sözü verdi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

DVC İaiemiT ✓ MICIR ÇEŞİTLERİ
S = O 1 NUMARA■ 2 NUMARA < T NUMARA
TAAHHÜT TİC. ITD. ŞTİ. S KIRMA KUM -z DUVAR TAŞI
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı -Z DOLGU MALZEMESİ
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA

™ S " « TESİSİ M İZ SAAT AÇIKTIR

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Yerleske'nin sı sorunu M ile ietıil1E9 Gürhan ÇETİNKAYA

Türkiye uyandı...
önceki gün İzmir 'de yer yerinden 

oynadı..
Ulusal güçler Cumhuriyet'in değerlerine 

sahip çıktığını bir kez daha gösterdi..
Tandoğan'dan yola çıkan ırmak önce 

Çağlayan'a dönüştü.. İzmir'de de denize...
Tehlikenin farkına varanların tepkisinin o 

gün geldiğinde "oy"a dönüşmesi ya da 
dönüşme olasılığı insanın yüreğine soğuk 
sular serpiyor.

Bugün içimiz daralıyor..
Yüreğimiz sıkılıyor..
Işık arıyoruz..
Ulusun yönetimini üstlenen "karşı devrim 

hareketine yeşil ışık yakan politikacılar" 
sayesinde Türkiye; Cumhuriyet'in ilanından 
85 yıl sonra tekrar yarı-sömürge durumuna 
düşürüldü.

ABD'nin uyguladığı saldırganlık destekli 
"Sömürgeci" politika Ortadoğu'yu kan 
gölüne çevirdi..

Ortadoğu'da yaşananlar ABD'nin niyetinin 
açıkça ifadesi..

İran... Irak... İsrail... Bölgede yaşayan 
halkları karşı karşıya getirerek ideallerinin 
zeminini hazırladı..

Ihmiı İslam Projesi...
Yeşil Kuşak hattı..
Ortadoğu'yu yörünge haline getirmek için 

planlanan tasarımlar..
ABD'den beslenen "Mütareke" entelek

tüelleri ise ABD'nin sahneye koyduğu 
senaryonun başrol oyuncuları..

Emperyalizmin işbirlikçileri gençlik ile 
diğer dinamik güçlerin arasını açmak için 
çırpınıyorlar..

Ancak aynı düşünceleri ve iradeyi benim
seyen, yani emperyalizmi kovan, feodal 
unsurları tasfiye eden ve Kemalist Türkiye 
isteyen bu ilerici güçlerin arasına konu 
"Cumhuriyet ve Bağımsızhk"olunca 
giremiyorlar..

Kuşkusuz dönem dönem başardılar., 
önceki gün sağ-sol..
Dün Türk -Kürt..
Şimdi de laik-antilaik ayrımcılık yapılıyor.. 
Ancak...
Dün İzmir'de gözlenen o ki;
Türkiye'nin aydınlık insanları "kutuplaş

mak" istemiyor...
İnatla, inançla sürdürüyorlar savaşlarını...
Bu ulusun yurdunu seven insanları aydın

lık, güçlü, nitelikli, uygar bir yaşam 
sürdürmek istiyorlar.

Tandoğan, Çağlayan ve İzmir'de yurtse 
verler; Atatürk için Mustafa Kemal'in Ulusal 
Kurtuluş idealini yaşatmak için, Mustafa 
Kemal devrimine saldıran karanlık güçlere 
dur demek için, ulusça yabancı uşaklığına 
düşmekten kurtulmak için, tam bağımsız 
gerçekten demokratik Türkiye için kucak
laştı.

Şimdi ABD kara kara düşünüyor...
Ama boş durmuyor..
Yeşil elbisenin Türkiye'ye yakışmaya

cağını anladı..
Planlarını yeniden gözden geçiriyor..
Ya AKP...
İnatla ayak diriyorlar...
Temel atma ya da konut teslim törenlerine 

kalabalalıklar toplayarak "karşıtlığı" besliyor
lar...

Kazın ayağının hiç de öyle olmadığını 
seçim sandığının içinde kalınca anlayacak
lar...

Onun için 22 Temmuz'da oyunu kullan 
oyuna gelme...

Kadri GÜLER
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi 
Rektör Temsilcisi 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu, su 
sorunlarının 
BUSKİ ile olmadığını, 
İznik Gölü’nden 
gelen suyun 
kullanım hakkını 
elinde bulunduran 
Gemlik Gübre 
Fabrikası ile 
olduğunu söyledi. 
Prof. Korukçu, 
gazetemizde çıkan 
haber üzerine, 
konunun yanlış 
anlaşıldığı, 
genel kuruldaki 
konuşmasında

Bilgi Yarışması’nda Cumhuriyet birinci oldu
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi'nin 
sponsorluğunda 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
işbirliğiyle 
düzenlenen Bilgi 
Yarışması’nda 
rakiplerini geride 
bırakan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
ekibi birinci oldu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile okul 
müdürleri ve 
öğrencilerin 
izlediği Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
finale 5 İlköğretim 
okulu ekibi katıldı. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu, Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu, Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu, Cumhuriyet 
ve 11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun katıldığı 
bilgi yarışmasında 
ekiplere 15 
soru yöneltildi.

»f

su sorunlarının 
Gemlik Gübre ile

Bir soruya doğru 
yanıt veremeyen 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu ekibi 
yarışmada topladığı 
140 puanla birinci 
olurken ikinciliği 
120 puanla
11 Eylül, üçüncülüğü 
110 puanla özel 
Aykent ile Şükrü 
Şenol alırken, 
dördüncülüğü 
ise Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu ekibi aldı. 
Daha önce yapılan 
yarışlarda grupların
da birinci olan 
ekiplerin yarıştığı 
bilgi yarışmasında 
birinci olan 
Hazal Can, Murat 
Can Evcil ve 
Ozan can Kara'dan 
oluşan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
ekibi ödülleri olan 
Çeyrek Altını 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tan 
alırken Romanya 
gezisine gitme 
müjdesi de aldılar. 
Yarışmada ikinci 
sırada yer alan
11 Eylül İlköğretim 

olduğunu belirterek, 
Gemlik Gübre

ırma 
»1 5 in

Okulu’ndan Cengiz 
han Yağcıoğlu, 
Mustafa özgür 
Korsan ve Melike 
Dilsiz'e yine 
ödülü olan çeyrek 
altını İlçe Milli 
Eğitim Müdürü

—

Fabrikası İznik
Gölü'nden gelen 
suyu bir maliyet

f ile işyerlerine
götürdüğünü,
Yerleşke'den de 
kullanılan 
su için, saat 
takılarak para 
istendiğini bildirdi. 
Konuyla ilgili 
olarak işletme 
ile görüşmelerin 
devam ettiğini de 
belirten Korukçu, 
"BUSKİ ile hiçbir 
sorunumuz yok. 
Hatta gerektiğinde 
bize destek 
olmaktadırlar.
Yanlış anlaşılmaya 
neden olmasını 
istemem" dedi.

Y

Mehmet 
Ercümen verdi. 
Yarışmada 
diğer ekiplere 
ise ADD tarafından 
birer kitap 
seti hediye 
edildi.
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Hemşireler Haftası kutlamaları başladı. Müjdeli haber Başhekim Opr. Dr. Mehmet Küçükkeçe’den geldi.
YazıYORUM

Devlet Hastanesi’ne Yoğun 
Bakım Ünitesi açılıyor

w Hemşireler Haftası kutlamaları kapsamında, Belediye Başkanı ve 
Hastane Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Turgut’u 
ziyaret eden Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Mehmet Küçükkeçe üç ay içinde hastaneye Yoğun Bakım 
Ünitesi açılacağını müjdelerken, Başkan’dan Pratisyen doktor ve 
hemşire atanmasında destek istedi. Başkan yardım sözü verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hemşireler Haftası 
nedeniyle Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u ziyaret eden 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. 
Mehmet Küçükkeçe 
yoğun bakım ünitesi 
açılması için 
çalışmaların sona 
geldiğini müjdeledi. 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunan 
hemşireler daha 
sonra Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’u ziyarete 
gittiler.
Başhekim Dr. 
Mehmet Küçükkeçe, 
Başhekim Yardımcısı 
Dr. Nida Çelenkoğlu, 
Başhemşire Gülay 
Koruyucu, Başhem 
şire Yardımcısı 
Nuran Erdem ve 
hemşirelerle birlikte 
Başkan Turgut'a 
teşekkür eden 
sağlıkçılar, hastane 
çalışmaları 
hakkında da

bilgi verdiler. 
YOĞUN BAKIM 
AÇILIYOR 
Başhekim 
Küçükkeçe, Valilikte 
yapılan toplantıda 
İnegöl Mustafa^* 
Kemalpaşa ve^ 
Gemlik'te Dahiliye 
Yoğun Bakım 
Ünitesi açılmasına 
karar verildiğini 
belirterek, 
tüm projelerin 
hazırlandığını ve 
onayın gelmesiyle 
6 yataklı yoğun 
bakım ünitesinin 
3 ay sonra hizmete 
açılabileceğini 
söyledi.
Başkan Turgut'tan 
yoğun bakım 
için pratisyen 
doktor ile hemşire 
için destek 
isteyen Başhekim 
Küçükkeçe, 
"Yoğun bakım için 
maddi desteği 
döner sermayeden 
karşılayacağız. Bize 
sadece personel 
gerekiyor. İznik,

Orhangazi ve 
Gemlik üçgeninde 
hastanemiz çok 
önemli bir konumda 
bulunuyor. Bize 5 
adet pratisyen ve 
hemşire verilmesi 
lazım, sizden 
destek bekliyoruz" 
dedi.
Devlet Hastanesi’nin 
yapılmasına vesile 
olan kişilerden 
biri olarak insan 
sağlığına hizmet 
veren doktorların 
yanında olduğunu 
belirten 
Başkan Turgut,

"Doktorlarımız 
insanlık için ne 
kadar önemliyse 
hemşireler de o 
kadar önemli.
Hastalarımıza 
özveriyle hizmet 
veriyorlar, hemşireler 
haftasını kutluyorum. 
Onların sadece 
bir günde değil 
başta sorunları 
için de her zaman 
yanlarındayım.
Yoğun bakım ünitesi 
içinde elimden ne 
gelirse yapmpya 
söz veriyorum" 
şeklinde konuştu.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Milletvekilliği....
TÜRKİYE’de siyaset denilince akla gelen ilk şey, 

milletvekili olmaktır.
Milletvekili olmanın dayanılmaz avantaj lan 

vardır. Maaşı yüksektir. Emekli maaşı da öyledir. 
Forsu iyidir. Kendisine ve çoluk çocuğuna devlet 
tarafından ömür boyu sağlık sigortası yaptırılır.

Bir kez seçilen, aile bireyleriyle birlikte ölünceye 
kadar istediği sağlık kurumunda tedavi görür ve 
cebinden beş kuruş ödemez.

Dokunulmazlık kazanır, yargılanmaz. Türkiye’de 
milletin vekili olacak şahısları, çoğu zaman par
tinin genel başkanı seçer. Bu açıdan yüz binlerce 
heveslinin, on binlerce adayın kaderi genel 
başkanın iki dudağının arasındadır. Doğrusu 
genel başkanlar da, ellerine geçen bu fırsatı çoğu 
zaman çok iyi kullanırlar!

Hele seçildikten sonra, milletimizin vekilleri, 
genel başkanın bir çeşit ‘emir kulu, kulu kölesi’ 
olurlar ve böylece otomatik oy makinesine 
dönüşürler! Ne zaman ki yeni seçim zamanı gelir, 
bunlardan en az yarısı saf dışı bırakılır! İşte o 
zaman, yıllarca oy makinesi olarak çalışan 
arkadaşlar bağırmaya, ağlaşmaya başlarlar.

Bunların yeni adı "küskünler" olur. Dışarıda 
bırakılmanın ıstırabı, acısı ve nefretiyle yaşamaya 
başlarlar. Hele önümüzdeki seçim için listeler 
oluşmaya başlasın, aynı olayları yeniden ve hep 
birlikte yaşayacağız! Aslında siyaset kavgasının 
partiler arasında yaşandığını zannederiz ve öyle 
biliriz. Oysa seçim öncesinde asıl büyük kavga 
partilerin içinde yaşanır.

Aday adayları birbirine girer. Herkes öteki aday
lar hakkında konuşur, onun açıklarını ortaya 
çıkarır. Aynı parti içindeki dedikodu mekanizması 
ve aleyhte kam panyalar son haddini bulur. Aday 
listeleri ilan edildiğinde, seçilecek sırada yer kap
mayı başaranlar mutlu, altlara düşen veya listeye 
giremeyen hevesliler mutsuzdur. Onlardan bazı 
lan sandıkta kendi partile rine bile oy vermez!..

Çünkü Türkiye’de siyaset denilince akla gelen 
tek şey, milletvekili seçilebilmektir. Bu amaca bir 
kez ulaşanın sırtı bir daha yere gelmez! 
Dünyalığını doğrultma yolunda büyük mesafe 
aldığını bilir. Kendisini listeye koyup Meclis’e 
taşıyan, genel başkanına kul köle olmaya artık 
hazırdır!..

Taaa ki bir sonraki seçimde liste dışında kalana 
kadar! Nasıl kullanıldığını, vicdanını nasıl bir yana 
bırakıp emir kulu olduğunu o zaman anlar ama îş 
işten geçmiş, piyasayı öteki adaylara kaptırmış 
olur.

Siyasette bir de "öteki takım vardır. Partinin il 
ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, gençlik 
ve kadın kolları...

Buralarda görev yapanların tümünün de amacı 
ve umudu, günün birinde yükselmek, genel 
başkan veya parti üst düzey yöneticilerinin 
gözüne girip milletvekili seçilmektir. Bu olmadığı 
sürece, özellikle iktidar partisi il ve ilçe yönetici
leri, belli işlerle uğraşıp kendilerini tatmin ederler.

Küçük siyasi hesaplarla yörelerindeki atamaları 
yaptırmak, ihalelerden pay kapmak, yakınlarına iş 
bulmak, gerekirse kaymakam ve valiye posta koy
mak, hatta görevden aldırmak!

Hep düşünürüm... Acaba milletvekille rine, 
örneğin en üst düzey devlet memurumaaşı ver
ilseydi... Başka hiçbir parasal hakları olmasaydı... 
Emeklilik maaşında avantajlara sahip 
olmasalardı... Onlara sağlanan sağlık hizmetleri 
devlet memurları ile eşdeğerde olsaydı...

Ve milletvekilliği sadece "manevi tatmin duy
gusu" ile yapılacak bir görev olsaydı!..

Acaba yine böyle rağbet görür müydü?
Milletin vekilleri, genel başkanlarına ve 
parti yönetimlerine bu ölçüde gebe kalır mıydı? 
Her seçim öncesinde bütün partilerden on bin

lerce kişi, sadece ve sadece milletvekili olmaya 
yine böyle hırsla (!) soyunur muydu?

Listelerin oluşması aşamasında yine kıyametler 
kopar, partililer birbirine girer miydi?

Adına "demokrasi" denilen göstermelik 
mekanizma Türkiye’de böyle çalışır! Milletin 
seçme hakkı yoktur. Listelere atama ile sokulan
ları seçmek zorundadır!

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milllyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Karikatür Bienali sokaklara taştı KPSS’ye başvurular başladı
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bu yıl birincisi 
gerçekleştirilen ve 
renkli etkinliklerle 
devam eden 
Uluslararası Bursa 
Karikatür Bienali’nin, 
kentin farklı nokta
larında yapılan atölye 
çalışmaları, 
karikatüristler ile 
sanatseverleri buluş
turuyor.
Bienal’e katılan 
karikatüristler ilk atö
lye çalışmalarına 
mekân olarak, 
Ressam Şefik BursalI 
Sanat Galerisi 
Meydanı ile Kent 
Müzesi bahçesini 
seçtiler. Türkiye’nin 
dört bir tarafından 
gelen ve BursalI 
meslektaşları ile 
buluşan 
karikatüristler, 
BursalIlara eğlenceli 
ve sanat dolu bir 
hafta sonu yaşattı. 
Kurdukları stantlarda 
portre karikatür çalış
maları yapan 
sanatçılar, isteyen 
vatandaşların 
portrelerini birkaç 
dakika içinde kâğıda 
döküp hediye ettiler.

Karikatür sanatına 
meraklı olan 
vatandaşlar ise 
sanatçılar uzun 
uzun sohbet 
ederek, çizim 
teknikleri ve 
karikatürün püf 
noktaları hakkında 
karikatüristlerden 
bilgiler aldılar. 
Karikatüristler 
Zeki Bulut, Tayfur 
Şapolyo, Turgut 
Demir, Mehmet 
Oral, Sait Oktay, 
Mehmet Kahraman, 
Ahmet Aykanat 
ve Derya Uyar, gün

boyunca, Kent 
Müzesi bahçesi ve 
Ressam Şefik Bursa 
Sanat Galerisi

Meydam’nda 
BursalIları 
kâğıtlarına 
konuk ettiler.

Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'na 
(KPSS) başvurular 
başladı.
2007 KPSS, lisans 
düzeyinde yalnızca 
(A) grubu ve öğret
menlik kadroları için 
"Kamu Görevlerine 
İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınav 
Hakkında Genel 
Yönetmelik" hüküm
lerine göre 30 Hazi 
ran ve 1 Temmuz 
2007 tarihlerinde 
yapılacak. Sınav, 
sabah ve öğleden 
sonra olmak üzere 
4 oturumda 81 
il merkezi ile 
Lefkoşa'da 
gerçekleştirilecek.
2007 KPSS sonuçları 
B grubu kadrolar 
için kullanılmayacak, 
bu nedenle 2007 
KPSS’ye sadece (A) 
grubu ve öğretmen
lik kadrolarına 
atanmak isteyen 
lisans mezunları 
girebilecek. 2007 
KPSS’ye başvurma 
işlemleri ÖSYM'nin, 
ÖSYM sınav merkezi 
yöneticiliklerinin ve 
belirli ortaöğretim 
kurumlarının açacak
ları sınav başvuru 
merkezlerince 
yürütülecek.

Adaylar, kılavuz ve 
aday bilgi formun
dan oluşan başvuru I 
evrakını 14-25 Mayıs | 
2007 tarihleri arasın- I 
da 2 YTL karşılığın
da alabilecekler.
Sınav ücreti banka 
lara aynı tarihler ara I 
sında yatırılabilecek. i 
2006-KPSS/Te 
girmemiş olan aday- I 
lar, başvurularını 
başvuru merkezler
ine gitmek suretiyle 
yapacaklar, girmiş 
olan adaylar ise 
internet üzerinden 
de başvuruda 
bulunabilecekler.
2004-KPSS ve 2006 | 
KPSS/1 sonuçlan 30 
Haziran 2008 tarihine 
kadar geçerliliğini 
koruyacak, ancak bu 
sınavlara girmiş 
adaylardan puan
larını yükseltmek 
isteyenler de 2007 
KPSS’ye başvura
bilecekler.
Adayların, KPSS 
sonucu ile yönet- .* 
meliğin (A) grubu 
olarak tanımladığı 
kadrolar ve öğret
men kadroları için 

, kamu kurum ve kuru 
tuşlarına başvurduk
ları tarihte mezun 
olmaları şartı 
aranacak.
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Hizmet Binası’nın
Seyfettin SEKERSÖZ
Belediye tarafından 
kamulaştırılan 
11 Eylü İlköğretim 
Okulu yanındaki 
arsanın bina yapım 
ihalesi yapıldı.
Açılan ihaleye 
10 firmanın katıldığı 
bildiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, 4 firmanın 
şartları ihaleye 
katılmaya uygun 
olmadığı için 
6 firmanın teklif 
verdiğini söyledi. 
Verilen tekliflerde 
en uygun olanının 
148 bin YTL ile 
Yumurtacı İnşaat 
firması olduğunu 
açıklayan 
Başkan Turgut, 
iki parselden 
oluşan arsada 
iki bina yapılacağını 
söyledi. Binanın 
birinde Sağlık Ocağı 
ile Meslek Edindirme 
ve Beceri Kazandır 
ma Kurs Merkezi 
olacağını bildiren 
Başkan Turgut, 
ikinci binada ise 
Eczane, Toplum 
Destekli Polis 
Merkezi, biri 
elektronik olmak 
üzere iki adet 
kütüphane, 
Muhtarlık ofisleri, 
düğün salonu ve 
konferans salonunun 
yer alacağını 
söyledi.

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Milyonların şahlanışı
Sıkıntı, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ve 

O’nun devrimlerine karşı girişilen karşı 
devrimdir.

Yüzü çağdaşlığa açılan Türkiye’nin yeniden 
karanlığa götürülmek istenmesine tepkidir.

Kulluktan bireyliğe açılan pencerenin kapa 
tılmasına tepkidir.

Ordusuyla, üniversitesiyle, Anayasa Mahke 
mesiyle, eğitim kurumlarıyla, hukuk kurum- 
larıyla kavgalı olan iktidara tepkidir.

Miting alanlarını dolduran güleryüzlü güzel 
insanlar, alanlarda sağa da, sola da “Birleşin” 
diyor.

Atatürk ilke ve devrimlerine karşı olmayan, 
siyasi partilere yol gösteriyorlar.

İşte ANAP ve DYP bu sese kulak verdi. 
Bilerek yıllar önce parçalanan merkez sağı 
yeniden birleştirdiler.

Sol’a birleşin diyorlar..
Koltuk hesaplarını bırakıp birleşin diyorlar..
Baykal ve Sezer İzmir’de de biraraya gele

memiş.
Ne yazık!
Gazeteler sandalye sayısında anlaşamadık

larını yazıyor..
Bunlar hala alanlardaki milyonların sesini 

duyamıyorlar mı?
Eğer duyamazlarsa, sandığın dibini boylar

lar ve siyaset çöplüğünde kaybolup giderler..
Gün, meydanları dolduranları sandığa yönet 

me günüdür.
Gün, Cumhuriyet’in içini boşaltmak isteyen

lere ders verme günüdür.
Gün, birleşme ve dayanışma günüdür.
Hiçbir söze gerek yok..
Cumhuriyet’in bekçisi gençler olduğu 

kadar, kadınlarımızın olduğunu da gördük.
Fedakar kadınlarımızı..
Son olarak milyonlar 19 Mayıs’ta Sam sun’- 

da toplanacak.
Duymayanlara seslerini duyuracaklar.

MHP’li hanımlar Hemşireler Giinii’nii kutladı B
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

MUSTAFA ÖZLÜ

Milliyetçi Hareket 
Partisi Kadın 
Komisyonu üyeleri, 
Hemşireler Günü 
nedeniyle 
Muharrem Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ni ziyaret 
ederek Hemşirelerin 
günlerini kutladılar. 
MHP’li kadınlar 
yanlarında

götürdükleri 
çiçekleri Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi 
Başhemşiresi 
Gülay Koruyucu ile 
Başhemşire 
Yardımcısı 
Nuran Erdem’e 
vererek, tüm 
hemşirelerin 
günlerini kutlayarak,

hemşirelik 
mesleğinin kutsal 
ve fedakarlık 
gerektiren bir 
meslek olduğunu 
söylediler. 
Başhemşire Gülay 
Koruyucu ise 
MHP’li kadınlara 
teşekkür ederek, 
günlerini hatırladık
larından dolayı

duygulandıklarını 
belirterek, 
"Hemşireler 
insanlık sağlığı ve 
mutluluğu için 
çalışan fedakar 
insanlardır. Bu 
mesleği yaparken 
insanlığa hizmet 
etmekten dolayı 
gurur duyuyoruz" 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi,corr(

K
A

YI
P Gemlik Emniyet Müdürlüğümden 

aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Seyfi KÖRÜKLÜ

K
A

YI
P Gemlik Tekel Müdürlüğümden aldığım 

tekel ruhsatımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Nizamettin ÖZDEMİR

I K
A

YI
P Gemlik Nüfus Müdürlüğümden 

aldığım kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Nazmiye KAYA

K
A

YI
P Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 

aldığım tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.
KAZIM BULUT

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Büyükşehir’den Çevre Dersi Sağanak yağış 
Dogu’da etkili oluyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, alt ve 
üstyapı yatırımlarının 
yanı sıra eğitici ve 
sosyal çalışmalarını 
da sürdürüyor. 
Avrupa Birliği 
Hibe Programları 
kapsamında açılan 
proje çağrısına 
“Sürdürülebilir 
Çevre için Katılımcı 
Eğitim Projesi” 
ile başvuruda 
bulunarak 30 bin 
Avro’luk bir hibe 
almaya hak kazanan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bu hibe 
ile çevre bilincine 
yönelik yeni bir 
eğitim çalışmasına 
okullarda başladı. 
Projede pilot 
bölge olarak 
Yıldırım İlçesi’ni 
seçen Büyükşehir 
Belediyesi, bu 
bölgedeki 12 
ilköğretim okulunda 
öğrenim gören 
4. 5. ve 6. sınıf öğren
cilerine 
genel çevre bilincinin 
kazandırılması ve

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

su tasarrufu 
konusunda bireysel 
olarak alınabilecek 
önlemler ile ilgili 
gerekli eğitimleri 
veriyor. Mayıs ayı 
sonuna kadar 
sürecek eğitimlerde 
toplam 10 bin 
öğrencinin çevre 
ve su tasarrufu 
konusunda 
bilinçlendirilmesi 
hedefleniyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Dairesi yetkililerinin 
yanı sıra Yeni 
Yüksektepe Kültür 
Derneği ve Uludağ 
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinden 

oluşan gönüllü 
grubun katılımıyla 
gerçekleştirilen 
eğitimlerde, çocuk
lara bu bilinci 
eğlendirerek 
kazandıracak 
çizgi film, boyama 
setleri ve broşür 
gibi eğitici 
materyaller de 
kullanılıyor. Çizgi 
film ve eğitim 
sunuları, projede 
eğitim verilen her 
öğrenciye ileride 
başvurabilecekleri bir 
kaynak olması için 
CD ortamında 
çoğaltılarak hediye 
ediliyor.
Bu arada eğitimler 
doğrultusunda

'öğrenci olarak 
çevremizi nasıl 
koruyabiliriz?’ 
konulu kompozisyon 
ve ‘Geleceğimiz 
Boşa Akmasın’ 
konulu, su tasarrufu 
bilincini pekiştirmeyi 
amaçlayan resim 
yarışması da 
düzenlenecek 
Yarışmada dereceye 
giren öğrencilere 
ödüllere Dünya 
Çevre Günü etkinlik
leri kapsamında 
düzenlenecek 
Çevre Şenliği'nde 
verilecek.
Yeni Yüksektepe 
Kültür Derneği 
tarafından çevre 
konulu bir tiyatro 
gösterisinin de 
yapılacağı eğitimler 
sonunda, bilgi 
materyallerinin proj
eye dahil olan 
okulların dışında da 
dağıtılarak 
bu konudaki 
bilgilendirme ağının 
genişletilmesi 
hedefleniyor.

Van'ın Erciş ilçesine 
20 kilometre uzaklık
taki Koçköprü 
Barajı'na su taşıyan 
Zilan Çayı’nın debisi, 
karların hızla erimesi 
ve yağışlar sonucu 
arttı. Erciş ile 
Ağrı'nın Patnos ilçe
si arasında ulaşımı 
sağlayan karayolun- 
daki Zilan Köprüsü, 
önceki gece sabaha 
karşı çöktü, iki ilçe 
arasındaki ulaşım, 
Adilcevaz üzerinden 
yapılıyor.
Koçköprü Barajı ve 
Zilan Çayı'nın etrafın 
daki yollar da hasar 
gördü.
Köy ve mezralardaki 
vatandaşlara, karay
olları ekipleri ile 
Kolordu Komutan 
lığı'na bağlı helikop 
terler tarafından gıda 
yardımı yapılıyor. 
Koçköprü Baraj

Gölü çevresindeki 
yaklaşık 60 ev de 
önlem amacıyla 
boşaltıldı. 
Yetkililer, barajın 
taşma tehlikesinin 
bulunmadığını 
bildirdi. Sağanak 
yağış yüzünden 
Diyarbakır merkez, 
Bingöl’ün Solhan 
ve Şanlıurfa’nın 
Siverek ilçelerinde 
çok sayıda ev ve 
işyerini su bastı. 
Yetkililer, yağışlı 
havanın bugün 
bölgeyi terkedeceği- 
ni belirtti. Niğde’de 
de şiddetli yağış 
sonucu oluşan 
selden; Himmetli, 
Elmalı, Çayırlı, 
Yarhisar ve Çavdarlı 
beldeleri ile köy
lerindeki 20 evi 
su bastı, 5 bin 
dekar ekili alan su 
altında kaldı.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 9 9
EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA... W %

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN... |f. fi
11 a

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. ta Sol UM kılığı No:İtGEMLİK Tel: Sil» ti Faı: (Iffl) Sili! IS
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Yeni Demokrat Parti kuruldu CHP’nin başvurusu bugün görüşülecek
Türkiye'nin 56. 
partisi "Yeni 
Demokrat Parti" 
adıyla kuruldu. 
Partinin kuruluş 
dilekçesi, 
Mehmet Özer ve 
beraberindekiler 
tarafından İçişleri 
Bakanlığına verildi. 
Yeni Demokrat 
Partinin kurucular 
kurulu 30 üyeden 
oluşuyor.
DYP ve ANAVATAN, 
Demokrat Parti 
(DP) adı altında 
birleşeceklerini 
kamuoyuna 
duyurmuşlar ancak 
bu partinin Cemal 
Şen tarafından 
kurulduğu 
açıklanmıştı.

ANAVATAN, 
DP'nin isim 
hakkının kendisinde 
olduğuna ilişkin 
hukuki girişimlerini 
yaparken, bu 
girişmelerden 

bir sonuç 
alınamaması 
halinde, 
iki partinin Yeni 
Demokrat Partide 
bir araya geleceği 
ifade edildi.

Anayasa 
Mahkemesi, 
CHP'nin 
cumhurbaşkanı 
seçiminin 
takvimini 
düzenleyen 
Meclis kararının 
iptali ve yürür
lüğünün durdurul
ması istemiyle 
açtığı davayı bugün 
görüşecek. 
Edinilen bilgiye 
göre, Anayasa 
Mahkemesi Heyeti, 
CHP'nin açtığı 
davayı yarın yapıla
cak toplantının 
gündemine aldı. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin (CHP) 
başvurusunda, 
cumhurbaşkanı

seçim takviminin, 
"3'er gün arayla 
4 tur" esasına 
uygun olmadığı 
ve bu şekilde 
Meclis İçtüzüğü'nün 
ilgili hükümleri ile

Anayasa'nın 
102'nci 
maddesinin 
3. fıkrasının 
ihlal edildiği 
iddiasına yer 
veriliyor.

“Seçim ekonomisi uygulanmayacak” YSK’dan 25 yaş açıklaması
Hükümet, seçim 
kararı çerçevesinde 
ekonomik 
programdan 
sapma olmayacağını 
bildirdi.
Bakanlar Kurulu 
Başbakan Erdoğan'ın 
başkanlığında 
toplanarak 
son gelişmeleri 
değerlendirdi.
Toplantıya 
ilişkin açıklamayı 
Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener 
yaptı.
Şener şunları 
söyledi:
"Alınan seçim 
kararı çerçevesinde 
ekonomik program
dan hiçbir zaman 
sapılmayacağı 
seçimlere ekonomik 
programa tam 
bir uyum içerisinde 
girileceği vurgulandı.

Ekonomik 
programa bağlılığın 
hem bu dönem 
açısından hem 
gelecek dönem 
açısından önemli 
olduğu kanaati 
Bakanlar Kurulu'nda 
hakimdir.
Dolayısıyla seçime 
girerken zaman 
zaman değişik 

çevrelerde bir 
seçim ekonomisi 
beklentisi yer 
almaktadır 
ama hükümetimiz 
kararlı bir 
şekilde böyle 
bir uygulamaya 
programdan 
sapmaya 
yönelmeyeceğini 
belirtmektedir." 

Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı 
Muammer Aydın, 
25 yaşında 
seçilme düzen
lemesinin 22 
Temmuz'daki 
milletvekili 
genel seçiminde 
uygulanamayacağını 
bildirdi.
Muammer
Aydın, Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
gelişinde gazeteci
lerin sorularını 
yanıtladı. Aydın, 
mevcut yasalara 
göre 25 yaşın bu 
seçimde uygulan
mayacağına 
Kurul'un karar 
verdiğini bildirdi. 
Aydın, bu yönde 
bir yasal değişiklik

Gemlik Knrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yapılması halinde 
uygulamanın 
yapılabileceğini 
ifade etti.
Bağımsız adayların 
birleşik oy pusu
lasında yer 
almasına ilişkin 
düzenlemenin 

hatırlatılması 
üzerine Aydın, 
"Devletimiz her 
şeyi halleder. Bu 
çok zor bir iş değil 
Büyük zarf yapar, 
büyük oy pusulası 
yapar düzenler." 
dedi.

Solda güçbirligi iyi niyete kaldı
CHP ve DSP 
arasında bir süredir 
devam eden güç bir
liği arayışları “iyi 
niyetle” sürerken 
henüz net bir 
açıklama yapılmadı. 
CHP ve DSP 
arasındaki işbirliği 
görüşmeleri henüz 
sonuçlanamadı. 
“Bir araya gelelim 
5 dakikada çözeriz” 

şeklindeki açıkla
malara rağmen, 
henüz işbirliği 
için somut bir 
adım atılmadı. 
İki parti adına 

görüşmeleri 
yürüten, heyetler 
şimdiye kadar 
sadece bir kez 
masaya 
oturdu.
Bunun dışında, 
görüşmelerin 
zaman zaman 
telefonla yürütüldüğü 
ifade edilirken, 
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer ve 
üst düzey parti 
yöneticilerinin, 
süreçte CHP’nin 
ön plana çıkarıl
masından rahatsızlık 
duydukları belirtildi.

Yine DSP tabanından 
yükselen “bir- 
leşmeyin*’ 
çağrıları da 
DSP'de işleri 
sıkıntıya soktu. 
Son olarak Amasya 
Mitinginde “bir- 
leşmeyin” ve 
“Baykal istifa” slo
ganları atan DSP'liler, 
Baykal'a duydukları 
güvensizliği her fır
satta dile getiriyor. 
DSP Genel Merkezi'ni 
telefon yağmuruna 
tutan partililer, 
“Bizim her yerde 
örgütümüz dimdik 

ayakta. Oyları 
giderek düşen 
CHP'ye ihtiyacımız 
yok. Biz tek 
başımıza CHP'den 
daha güçlüyüz” 
şeklindeki 
düşünceleriyle 
parti yönetiminin 
karar vermesini 
zorlaştırıyor.
Süreci başından 
bu yana destekleyen 
ve güç birliğinden 
yana olduğunu her 
fırsatta dile getiren 
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer ise, 
parti tabanını ve

bazı yöneticileri ikna 
etmekte sıkıntı 
yaşıyor. Dile 
getirilen milletvekili 
kontenjanı rakam
larının gerçekçi 
olmadığı ve henüz 
iki parti yetkililerinin 
rakam konusunu 
konuşmadıkları 
öne sürülürken, 
çalışmaların bu 
hafta içi netleşebile
ceği ifade ediliyor. 
Öte yandan, üst 
düzey bir DSP 
yöneticisi, çalış
malara ilişkin 
ANKA'ya yaptığı

açıklamada, “ilk 
görüşmeden bu 
yana yeni bir 
görüşme 
yapılmadı.
Halkımız bir şey 
bekliyor. Kendi 
içimizde olmasın 
diyen birkaç kişi 
olabilir. İki parti 
yönetiminin niyeti 
var. Bu niyet 
sayılara dökülmüş 
değil, iyi niyetli 
bir çabayla bu işi 
olumlu bir biçimde 
bitirmeyi 
amaçlıyoruz” 
dedi
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Mezarlıkta hırsızlık yapan 
şüpheliler kayıplara karıştı

7 yılda trafik kazalarında 23 bin kişi öldü

Bursa'da Kent 
Mezarlığı'na ziyarete 
gelen 2 kişinin oto
mobilinden çanta 
çalan hırsızlar 
kayıplara karıştı.
Alınan bilgiye 
göre, Hamitler 
Kent Mezarlığı'na 
ziyarete giden 
Şemsettin 
Aksu'nun
16 RH 639 plakalı 
otomobilinin 
kapısını açan 
hırsızlar, koltuktaki 
çantayı çaldılar.
Aksu, çantada

900 YTL, kredi kart
ları, cep telefonları 
ve özel eşyalarının 
bulunduğunu 
polise ihbar etti. 
Kent Mezarlığı'na 
ziyarete giden 
27 yaşındaki 
Eda Cömert'in 
aracından da 
300 YTL, kredi 
kartı ve anahtarları 
bulunan çantası 
çalındı.
Polis ekipleri 
mezarlıktaki iki ayrı 
hırsızlık olayıyla ilgili 
soruşturma başlattı.

Türkiye'de son 
7 yılda meydana 
gelen 3 milyon 
540 bin 750 trafik 
kazasında 22 bin 623 
kişi hayatını kaybe 
derken, 786 bin 
4 kişi de yaralandı. 
Bölünmüş yol 
çalışmaları 
yapılan yerlerde 
meydana gelen 
trafik kazalarında, 
bir önceki yıla 
göre azalma 
olduğunun tespit 
edildiği de bildirildi.

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İçişleri eski
Bakanı Abdülkadir 
Aksu, CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'in, 
trafik kazalarına 
ilişkin Bakanlık 
yaptığı döneme 
ilişkin soru 
önergesini 
cevaplandırdı.
Yazılı cevaba 
göre 7 yılın kanlı 
bilançosu şöyle: 
"Ülkemiz genelinde 
son 7 yıl içinde 
toplam 3 milyon

540 bin 750 trafik 
kazası meydana 
geldi. Bu kazalarda 
786 bin 4 kişinin 
yaralandığı, 
22 bin 623 kişinin 
ise hayatını 
kaybettiği tespit 
edildi. Maddi hasarın 
ise yaklaşık 4 milyar 
185 milyon YTL 
olduğu tahmin 
edilmektedir.
Trafik kazalarının 
oluş yerleri 
incelendiğinde, 
genellikle cadde 

ve sokaklar, devlet 
yolu, il yolu ve 
otoyolların ilk 
sıraları aldığı, 
sürücü kusurlarına 
bakıldığında 
ise arkadan 
çarpma, doğrultu 
değiştirme 
manevralarını 
yanlış yapma 
ve kavşaklarda 
geçiş önceliğine 
uymama gibi 
trafik İhlallerinin 
ilk sıralan aldığı 
tespit edilmiştir."

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü
Bursa'da meydana 
gelen trafik 
kazasında bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa İstanbul 
karayolu 17'nci kilo
metresinde gece 
02.00 sıralarında 

İBAYIÜSB ÖZALP EMLON
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

| ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYIHE
120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE |

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

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan | 
! Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. |
İ Önünde 115 m2 Bahçeli f

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

| SEKER SİGORTA
I lMacld» ÖZALP“
I Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

meydana gelen 
kazada, Maşallah K. 
idaresindeki 34 VNA 
49 plakalı otomobil, 
Gemlik yönüne 
seyrederken yola 
çıkan 75 yaşındaki 
Yusuf Afacan'a 
çarptı. Afacan olay 

yerinde hayatını 
kaybederken, 
jandarma sürücü 
Maşallah K.'nın 
ifadesine başvurdu. 
Cumhuriyet 
Savcılığı ise kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

İlaçta ödeme 90 gün I 
Eczacılar eyleme hazırlanıyor |
Devletin ilaç ücret
lerinde eczanelere 
geri ödemeyi 45 gün
den 90 güne çıkar
ması ve daha önce 
eczanelerin cirolarına 
göre yaptığı Iskon
toyu eczacıların 
isteğine bırakması, 
Ecza Odaları'nın tep
kilerine sebep oldu. 
Bursa Eczacı Odası 
Başkanı Deniz İçer, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye genelinde 
29 bin eczacının zor 
durumda olduğunu 
belirterek, "ödemeler 
zaten gecikiyor. 
Bir de süreyi ikiye 
katlıyorlar. Zaman 
zaman meslek
taşlarımız borçlarını 
ödemek için kredi 
çekiyor ya da ecza 
depolarına faiz öde
mek zorunda kalıyor. 
Türkiye genelinde 
miting, sözleşme 
yapmama ve kepenk 
indirme gibi eylem
lerle sesimizi duyura
cağız" dedi.
İçer, geri ödeme 
lerdeki gecikmelerin 
sıkıntılara sebep 
olduğunu ifade 
ederek, 
"Sözleşmelerde yer 
alan sürelere riayet 
edilmesini istiyoruz. 
Daha da uzatılmasını 
kabul etmiyoruz. 
SSK'da 45, Emekli 
Sandığı'nda 18, 
Bağ-Kur'da 60 
gündü. Tek sözleşme 
de birleştirileceği 
açıklandı. Biz bunun 
45 günde kalmasını

istiyoruz. Daha uzun 
bir süreyi kabul 
etmiyoruz. Zaten 45 
günlük ödemeleri 
tahsil etmemiz 90 
günü bile buluyordu. 
Şimdi 90 güne 
çıkarırlarsa, alacak
larımızı hiç tahsil 
edemeyeceğiz. Daha 
önce yaptığımız 
iskontolar vardı. 
Her eczane cirosuna 
göre devlete Iskonto 
yapıyordu. Son gelen 
taslakta 'herkes iste
diği kadar iskonto 
yapabilir' deniliyor. 
Bu kabul edilemez. 
Çünkü ilaç fiyatları 
sabit olarak bakanlık 
tarafından belirlen! 
yor. Bu ortamda 
satış fiyatının farklı 
olması, rekabete 
açılması kabul edile
mez. İlaç bir ticari 
ürün değildir" 
diye konuştu.
Alman kararların 
29 bin eczacının 
bitişi anlamına 
geldiğini, Türkiye 
genelindeki 
47 Eczacı Odası'nın 
yaptığı toplantıda 

bir deklarasyon 
hazırlandığını 
hatırlatan Tçer, 
"Gerekirse miting 
yapacağız, sözleşme 
yapmayacağız, 
kepenk indirme 
eylemlerine gide
ceğiz. Dayatılmak 
istenen kararlar 
alınırsa, eczacılık 
mesleği sona 
erecek. Çünkü birçok 
meslektaşımız geri 
ödemeler geciktiği 
için ya kredi çekiyor 
ya da ilaç depolarına 
gecikme faizi öde
mek zorunda kalıyor. 
Eczacılık mesleği 
bugün için hem bir 
sermaye ortaya 
konan, hem de 
insanların 
akademik bilgilerini 
kullandıkları yapılar. 
Sadece sermaye 
merkezli bir 
anlayışla kabul 
etmiyoruz.
90 günlük ödeme 
birçok eczanenin 
kapanması anlamına 
geliyor. Ortada ciddi 
emeğimiz var" 
şeklinde konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette
www. gem I i kkorfezgazetes I .com
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Elemanlar aranıyor
Döküm Taslama 
isinde çalışacak 

BAY elemanlar aranıyor. 
Maaş dolgundur, 

SSK + Servis mevcuttur. 
Tel: (0.532) 546 01 71
KİRALIK İŞYERİ

Emin Dalkıran Kordonu’nda 
Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı) 

70 M2 işyeri kiralıktır.
TEL: 0.542 593 61 51

ÖZGÜR TİCARET
OSCAR SU ANA BAYİ

HABAŞ YETKİLİ BAYİ
EVLERE FAB

ve İŞYERLERİNE 
ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA 

DAMACANA SU 
VERİLİR

TALİ BAYİLİKLER DER
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR. 
E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları

TEL: 0.224 513 40 95 ■ 513 0176
GSM: 0.555 350 5241 -GEMLİK_______  '

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

^Ge(n|U^rfez’ internette
yww.gemlikkorfezgazetesi.com

KUIIRANUK ve ADRKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜMİT KETİM HİZMETİMİZ VMM

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

Zeytin pazarlama işinde 
çalışmak üzere 

Diksiyonu düzgün 
Giyimine özen gösteren 

İkna kabiliyeti yüksek 
BAY ELAMAN ARANIYOR 

Müracaat Tel: 525 17 00

eleman aranıvor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay ■ bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi İlçesi’ndeki 
gıda işletmemize
S Orhangazi veya Gemlik'te ikamet eden
S Vardiyalı çalışabilecek

Tercihen deneyimli

GIDA TEKNİKERİ ARANIYOR
İlgilenenlerin aşağıdaki faks veya e-mail 

adreslerine yazılı müracaatları rica olunur.
Tel : 0.224 586 52 01 ZEY-TUR SAN A.Ş.
Faks: 0.224 586 52 00
e-mail: info@zeytursan.com.trInf. Z^dncOk Tur. Soft. Tk. Itd. ŞU.

yww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@zeytursan.com.tr
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından geçtiğimiz 
yıl yaptırılan 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu bahçesindeki 
Satranç alanında 
ikinci kez düzenlenen 
turnuvada heyecan 
ve çekişme yaşandı. 
Turnuva öncesinde 
sporculara konuşan 
Başkan Mehmet 
Turgut, Milli Eğitime 
ve öğrencilere 
yönelik yaptığı 
hizmetlerden büyük 
haz aldığını belirterek 
"Yasaların bize 
tanıdığı imkanlar 
doğrultusunda 
elimizden gelen deste 
ği vermeye çalışıyo
rum. Satrançta yapa 
cağınız hamle ne 
kadar önemliyse 

geleceğiniz için 
yapacağınız hamlel
erde önemli 
olmalıdır" dedi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada çocuk* 
İarımıza öğretim 
kadar eğitim de 
verilmesi gerektiğinin 
altını çizerek, 
"Sonumuzun 
hüsran olmaması 
için düşünürken 
hamleye hamle 
yaparken de gele
ceğe yönelik olması
na dikkat edelim" 
dedi.
İlk ve Orta dereceli 
okullardan satranç 
sporcularının 
katıldığı turnuvanın 
başlama hareketini 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut

birlikte yaptılar, 
önce bahçede 
başlayan Satranç 
Turnuvası katılımın 
çok olması nedeniyle 
daha sonra masalar
da devam etti. 
Finallerin yine 
bahçede tamam
landığı turnuvada 
Liselerde birinciliği 
Nuri Mustafa 
Mehmet ikinciliği 
Çağrı Boyacıkh 
ve üçüncülüğü de 
Doğukan Çınar aldı. 
Birincilere madalya 
larını Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut taktı. 
İlköğretim Okulu 
2. kademede birinci 
olan Abdullah 
Baykal, ikinci olan 
Burak Akkoç ve 
üçüncü olan Haşan 
Pulat'a madalyalarını 
İlçe Milli Eğitim

oğlu na madalyalarını 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran taktı.

Buğra Nilüfer, ikinci 
olan Ertuğrul Kınık 
ve üçüncü olan 
Hüseyin Osman

Müdürü Mehmet 
Ercümen verirken 
İlköğretim birinci 
kademe birincisi

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı 

MUTLULUK 
CESUR BALIK

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
14.oo - 16.30 - 20.30

12.00 - 14.00 - 16.15 ■ 20.30

‘Gemlik Körfez’ internette 
www-gemlikkorfezgazetesi.com

-itil, -

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

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

EL KOYUN
^Vea’ ^e's'm ve ^a**ınızt*an mesaj alın.

•MİR TEMA| ~"1"

gemlikkorfezgazetesi.com
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Hipertansiyon 
zor fark ediliyor

Sağlık Bakanlığından verem raporu

Türkiye'de yaklaşık 
15 milyon hipertan
siyon hastası oldu 
ğu, 9 milyon kişinin 
ise hipertansiyon 
hastası olduğunu 
bilmeden yaşadığı 
bildirildi.
Sağlıksız beslenme, 
stres, şehir hayatının 
karmaşası, hareket
siz bir hayat, bera 
berinde birçok has 
talıkla birlikte hiper
tansiyon hastalığını 
da getirirken, hiper
tansiyonun başta 
kalp krizi olmak 
üzere, beyin kana
ması, böbrek 
hastalıkları, damar 
tıkanıklığı gibi ciddi 
sağlık sorunlarına da 
zemin hazırladığına 
dikkat çekildi. 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Öğre

tim Üyesi İç Hasta 
lıkları ve Nefroloji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Tekin Akpolat, hiper- 
tansi yonun tedavi 
edile bilir bir hastalık 
olmasına rağmen 
pek çok kişinin kan 
basıncı değerlerini 
bilmeden yaşadığını 
söyledi. Prof. Dr. 
Akpolat, hipertansi 
yonun hala toplum
da ne olduğunun 
tam olarak bilin
mediğini belirterek, 
"Bir insanın büyük 
tansiyonu 12-13.3 
veya küçük tansi 
yonu 8-8.9 arasında 
ise hipertansiyon 
öncesi olarak kabul 
edilir. Büyük tansi 
yon 14 veya küçük 
tansiyon 9’dan 
fazla ise yüksek 
tansiyon olarak 
kabul edilir" dedi. 

insanlık tarihinin en 
eski hastalıklarından 
birisi olan tüberküloz, 
yani halk diliyle 
verem, günümüzde 
de en öldürücü enfek
siyon hastalıkların
dan birisi olmaya 
devam ediyor.
Dünya genelinde 
halen tüberküloza 
yakalanma oranında 
azalma görülmüyor. 
Araştırmalara göre, 
dünyada her yıl 8 
milyon kişi vereme 
yakalanıyor, 2 milyon 
kişi bu hastalık 
nedeniyle hayatını 
kaybediyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
sağlık alt yapısı mü 
kemmel olan 
Avrupa'da bile vere 
min yıllara göre 
görülme sıklığında bir 
azalma tespit edile 
miyor. Verem Doğu 
Avrupa'da yüz binde 
80, Batı Avrupa'da 
yüz binde 12, Orta 
Avrupa'da yüz binde 
40 oranında görülü 
yor. Bu bölgede 
hastalığın yıllar için
deki durumuna 
bakıldığında ise Doğu 
Avrupa'da ciddi bir 
artış, Orta Avrupa'da 
ise hafif bir düşme 
izleniyor. Verem konu 
sunda Batı Avrupa'da 
ise önemli bir deği 
şim yokken, Asya ve 
Afrika gibi bölgelerde 
yüz binde 100'ün 
üzerinde çok yüksek 
bir tüberküloz görül 

me sıklığı mevcut. 
Türkiye'de tüberkü 
lozun görülme sıklığı 
(insidansı) bölgelere 
göre farklılıklar gös
teriyor. Hastalık en 
yaygın olarak Marma 
ra Bölgesi'nde görü 
lürken, bu sırayı 
Karadeniz, Güney 
doğu Anadolu, Ege 
ve Akdeniz Bölgeleri 
takip ediyor. 
Hastalığın en az 
görüldüğü bölgeler 
ise Doğu Anadolu ve 
İç Anadolu Bölgesi 
olarak belirlendi. 
Bu rakamlara göre, 
Türkiye'de tüberküloz 
dünya geneliyle Asya, 
Afrika ve Doğu Avru 
pa ülkelerine kıyasla 
çok düşük. Ancak 
Kuzey Amerika ve 
Batı Avrupa ülkelerin 
den yüksek. Türkiye' 
de yaklaşık 50 yıl 
önce başlatılan ve 
remle mücadele 
halen kararlılıkla 
devam ediyor.
Veremin hastanelerde 
ve dispanserlerde 
ücretsiz tedavisi, 
aşılama programları, 
hastaların tespitine 
yönelik tarama çalış
maları,- sağlık perso 
neli ve halka yönelik 
eğitim programlarıyla 
hastalara sosyal des 
tek çalışmaları sürü 
yor. Sağlık Bakanlığı 
bu çalışmaları üniver
siteler, verem savaş 
dernekleri, sosyal 
dayanışma fonları ve 
diğer ilgili birimlerle 

işbirliği halinde ger 
çekleştiriyor. 
Türkiye'de 267 verem 
savaş dispanseri, 22 
göğüs hastalıkları 
hastanesi ve 11 gezici 
verem savaş grubu 
hizmet veriyor. 2004 
yılı içinde dispanser
lere başvuran 2,5 
milyona yakın kişinin 
muayenesi yapıldı. 
Bu oran geçen yıla 
göre yüzde 25'lik bir 
artışı gösteriyor. 
TÜBERKÜLOZ 
ENFEKSİYONU 
NEDİR?
Sağlık Bakanlığı'na 
göre, yeni ortaya çı 
kan bir tüberküloz 
hastasının birinci ku 
şak tüberküloz ilaçla 
rıyla tedavi edilebilme 
oranı yüzde 100 civa 
rında. Bu ilaçlarla 
tedaviye başlanması 
durumunda veremin 
bulaştırıcı olma 
tehlikesi ortadan 
kalkıyor ve hasta kısa 
sürede normal yaşan
tısına dönebiliyor. 
Toplam 20 milyon lira 
civarında bir harcama 
karşılığında tüberkü 
loz hastalığı teşhis 
edilebiliyor. İlaçlara 
dirençli olmayan bir 
tüberküloz hastasının 
şifaya kavuşması için 
gereken ilaç ve kon
trollerin toplam 
maliyeti ise 150-160 
milyon lirayı buluyor. 
Tüberküloz mikrobu 
vücuda girdikten 
sonra uzun süre 
hastalık yapmadan 

kalabilir. Bu dönemde 
vücut tarafından 
oluşturulan savunma 
yanıtları, mikropları 
aktif olmayan bir şe 
kilde tutarlar. Buna 
tüberküloz enfeksi 
yonu ya da kişinin 
infekte olması 
deniliyor. Bu kişilerde 
hiçbir klinik belirti 
olmadığı için kendi
lerinin infekte 
olduğunu genellikle 
bilmezler. Ancak 
tüberkülin (PPD) cilt 
testi yapılırsa pozitif 
netice verir, bu yolla 
infekte olduğu 
anlaşılır.
Bu dönemde mikro
plar bir anlamda 
hapsedilmişlerdir ve 
vücudun savunma 
mekanizması çoğal
malarına engel olur 
lar. Verem solunum 
yoluyla bulaşan bir 
hastalıktır. (Akciğer 
veremi olan bir 
kişinin öksürme, 
aksırma ve konuşma 
sırasında havaya 
saçtığı mikropların 
sağlam kişiler 
tarafından 
solunum yoluyla 
alınmasıyla bulaşır.) 
Aksırma ve öksürme 
sırasında ağzın 
kapatılması, odanın 
havalandırılması 
hastalığın yayılma 
sini engelleyen 
en basit ve en etkin 
yollardır. Verem 
yiyecek, içecek ve 
kullanılan ortak 
eşya ile bulaşmaz.

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 5-13 45 03
Statyum 514 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
ilçe Tanm Müd. 513 10 45 
ilçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz____________ 514 17 00

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 
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
15 Mayıs 2007 Sah 

ÖZLEM ECZANESİ 
Dr. Ziya Kaya Mh. No: 119 

Tel. 512 02 23 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2749 

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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Gemlik Yelken Kulübü Bölge KupasıyanşlarMfc
Seyfettin ŞEKERSÖZ oldukça önemli 01-'— Üj.wSeyfettin SEKERSÖZ
Türkiye Yelken 
Federasyonu'nun 
2007 yılı Faaliyet 
Programı'nda 
yer alan Bölge 
Kupası-2 Yarışları 
17-20 Mayıs 2007 
tarihleri arasında, 
Çeşme / İzmir, 
Eğirdir I İsparta / 
Çanakkale - Karabiga' 
da Optimist ile Laser, 
Laser Radial ve 
Laser 4.7 sınıflarına 
açık olarak 
yapılacak.
Yarışlar hakkında 
bilgi veren Antrenör 
Önder Cesur 
"Bu yarışlar, aynı 
zamanda Çeşme'de 
yapılacak olan 
"Optimist Türkiye 
Birinciliği" ve 
"Laser Türkiye 
Birinciliği " 
Yarışları için 
Seçme Yarışı 
niteliğinde 
olacaktır" dedi. 
Sporcuların buradan 
aldıkları neticeler 
sonucunda Çeşme'de 
yapılacak Türkiye 
birinciliğine 
katılma hakkı elde 
edecekleri için

ve bir okadarda 
heyecanlı yarışlar 
olacak. Gemlik 
Yelken Kulübü 
yarışlara kafile 
sorumlusu 
olarak Yelken 
Federasyonu 
Delegesi Mustafa 
Tezcan başkanlığında 
antrenör Önder 
Cesur ve 15 
sporcuyla katılırken 
Borusan 
Sponsoluğunda 
yarışa katılacak 
sporcular dört gün 
sürecek yarışlara 
17 Mayıs günü 
Çanakkale 
Karabiga'ya 
hareket edecek 
20 Mayıs'ta dönecek. 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuları 
yarışlara Antrenör 
Önder Cesur 
nezaretinde; 
Optimist kate
gorisinde : 
Murat Samsun, 
Haşan Sal, Batuhan 
Cesur, Tuğba Ötsüz, 
Bahadır Arabalı, 
Furkan Temir, 
Cengiz Baydar, 
Hürcan Büberci, 
Enver Başıdinç,

□W

W-, ol

Yalçın Akgüzel, 
Fulden Bostancı, 
Enes Topkaç.

Laser Radyel 
kategorisinde: 
Cengiz Beliç,

Ahmet Rasim 
Kahraman 
Laser 4.7

kategorisinde: 
Uğur Güner 
katılacaklar.

w

/mV f IMBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 
Ç GEMLİK TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.

SATENGİYDİRILHİŞSANDALYEVEÜASALAR

ÜCRETSİZUUŞIM

GEMLİK’TEEŞİBENZERİOLMAYANBOOKİŞİLİKBALOSALONUve F 

«OKİŞİLİKnRASSALONUİLETANlNMIŞENBÜYÜKOTELLERDEKİ , 

MUHTEŞEMBALOSALONUUIINIAmAYACAKNİTELİKTEKAL^ p 

veHİZMETSTANDARTlARIİLEKARŞINIZDAYIZ. <

ÇEIEZBDOHDM 
PROFESYONaEKİPTENOLUŞANORKESTRA 

«ÇEKİMLERİ

6oo KİŞİLİK ORGANİZASYONUMUZ

HAFTA SONU 

3WmYTL YERİNE 2.500.00 YTL

HAFTA İÇİ

2.5ÖXjOYTL YERİNE 2.000.00YTL

SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR 
. AYRICA

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR. J

Wj£0rsin süreri
'nî Z^ndlik Turizm Son. Tk. Itd. Şii.

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


sîzlere geleceği sunuyoruz
2006 - 2007 'de

«Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü 
Sanat Eğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYE1. LİGİ
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleninde türkiye 3.LÜĞÜ

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA ____________

2005 - 2006 '(fa
2. Türkçe Ollmpfyodı ve Kiiltür Şöleninde TÜRKİV2 2. ÜĞİ 

OKS'de fen ve Anadolu liselerini kazandırmada % 100 BAŞIMI 
2004 - 2005 'te

Bilgisayarda DÜNYA 2. ÜĞİ ve 3. LÜĞÜ 
Matematik te TÜRKİYE 3. LÜĞÜ
Resim de 3 TÜRKİYE DERECESİ

www.yucebilgili.com
Adres : Radar Cad. No : 170 Yalova 
Tel: o 226 811 04 74

2007*2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

I GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
16 Mayıs 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Saykal sağı kutladı 
“sıra bizde” dedi
CHP Genel Başkanı Deniz Saykal, 
merkez sağda yaşanan birleşme 
için, “Helal olsun, kutluyorum 
onları” derken, sıranın DSP ve 
CHP'de olduğunu söyledi. 7’de

Plaka üzerinde izinsiz değişiklik yaptığı gerekçesiyle cezai işlem yapıldı

Güne Bakış
kadri_guler@hotmail.com

Ders alınmalı
Türkiye yeni bir seçim dönemine girdi. 
Temmuz’da tatil ayında seçim olmaz ama

oluyor işte..
İktidarda olanlar her zaman, koltuklarında 

nasıl kaçağının hesabındalar.
Halkı falan düşündükleri yok.
Olsaydı, Temmuzun sıcağında seçim isten

mezdi.
Uygun olan ay Eylül, Ekim aylarıydı oysa..
Az gelişmiş ülkenin, az gelişmiş siyasetçi

lerinin yapacağı iş bu.
Bakın, Ingiltere Başbakanı Tony Blair, ikti

dardaki süresi bitmeden görevini bıraktı.
Devamı sayfa 5’de

v Dün İstiklal 
Caddesi Akbank 
önünde park 
halinde bırakılan 
bir aracın plakasın
da yapılan değişik
lik trafik ekiplerinin 
gözünden kaçmadı. 
16 L 5000 plakalı 
aracın sürücüsüne 
plaka üzerinde 
izinsiz değişiklik 
yaptığı gerek
çesiyle cezai 
işlem yapıldı.
Haberi sayfa 3’de

Selefe Ha feııız'Mİaıııiı Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin 
ilçedeki Liseler arasında düzenlediği 
"Siz Belediye Başkanı Olsanız" konulu 
kompozisyon yarışması sonuçlandı. 2’de

■S MICIR ÇEŞİTLERİ
1 NUMARA <2 NUMARA - J NUMARA

TAAHHÜT TlC.~l.TD. ŞTİ. KIRMA duvar W
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı DOLGU MALZEMESİ
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA ■ . ■ _

Tel S ,0 «8.... 93 TESİSİMİZ @ SAAT AÇIKTIR

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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"Bu yetmez, daha daha birleşin".
Türk yurttaşı 1912-1923 yılındaki işgal 

yıllarından sonraki en anlamlı savaşını veri 
yor..

önce 1919 yılında yayınlanan Amasya 
Genelgesi'ne bir göz atalım..

Ve o dönemdeki durumumuzu anımsa 
yalım..

1-Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli 
tehlikededir.

2- İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı 
sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu 
hal, milletimizi âdeta yok olmuş göstermek
tedir.

3- Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır.

4- Milletin içinde bulunduğu bu duruma 
göre harekete geçmek ve haklarını yüksek 
sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve 
denetimden uzak milli bir heyetin varlığı 
zaruridir.

5- Anadolu'nun her bakımdan emniyetli 
yeri olan Sivas'ta bir kongre toplanacaktır.

6- Bunun için her ilden milletin güvenini 
kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu 
kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması 
gerekmektedir..Bu temsilciler, Müdafaa-i 
Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyel
er tarafından seçilecektir.

7- Her ihtimale karşı, bu meselenin bir 
milli sır halinde tutulması ve temsilcilerin, 
lüzum görülen yerlerde, seyahatlerini kendi
lerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.

8- Doğu illeri için, 10 Temmuz'da 
Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Bu tari
he kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas'a 
gelebilirlerse; Erzurum Kongresi'nin üyeleri, 
Sivas genel kongresine katılmak üzere 
hareket edecektir.

Bugünlere dönelim..
Dünü aratmayacak nitelikte hatta o 

dönemden de daha ağır...
ABD'nin Türkiye'nin 'de bulunduğu 

coğrafyayla ilgili niyetleri..
AvrupalIların 1918'den bu günlere dek 

taşıdıkları kinleri....
IMF... Dünya Bankası...
Borçlar nedeniyle üç otuz paraya peş keş 

çekilen kurumlar...
Küreselleşme ve globalleşme kılıfına 

sokulan ele geçirme çabaları...
Kısa erimli mutlu yaşamları için ulusal 

değerleri hiçe sayan İşbirlikçiler...
Neredeyse amaçlarına ulaşacaklarken...
Ulusal güçlerin Atatürk ilkeleri ve 

Cumhuriyet'in vazgeçilmez değerleri doğrul
tusunda birleşip bütünleşmeleri planları 
bozdu...

Anadolu insanı işçisiyle, köylüsüyle, 
kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek 
yürek oldu.. Kalpağıyla çizmelerini giydi...

Alanlarda buluştu..
Kıvılcım Tandoğan'da ateşlendi.. 
Çağlayan'da arşa yükseldi...
İzmir'de Güneş oldu...
Karanlıkların üzerine doğdu...
Şimdi de.....
22 Temmuz'da sandık başında buluşarak 

verecekleri oylarla....
Gericileri.... emperyalistleri... işbirlikçi

leri püskürtecekler..
CHP...DSP....SHP...Ulusal değerlere 

yürekten bağlı siyasal partiler...
Birbirinize uzattığınız ellerinizi sıkınız... 
öyle bir sıkınız ki...
Bir daha hiç ayrılmamak üzere 

kenetlensin...
Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunun geldiği

ni düşünenlerin hevesleri kursaklarında 
kalsın.. Tıpkı....1923'te... İtalyanların... İngiliz 
lerin... Yunanlıların... Fransızların... Mütare 
ke Basınının... işbirlikçilerin kaldığı gibi...

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcili 
ği’nin ilçedeki 
Liseler arasında 
düzenlediği "Siz 
Belediye Başkanı 
Olsanız" konulu 
kompozisyon yarış
ması sonuçlandı. 
Dereceye giren 
sekiz eserden 6'sını 
kazanan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Öğrencileri büyük 
başarı sağladılar. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan ile ilçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Sponsor firma 
Onur Petrol 
Taşımacılık firması 
yetkilisi Emre Kök, 
Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu üyesi 
Mimar Tarık Kaplan, 
Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi 
Edebiyat Öğretmeni 
Hanim Ergüden 
ile Anadolu Teknik 
Lisesi ve Endüstri 
Meslek Lisesi 
Edebiyat 
Öğretmeni Tünay 
Yakupoğlu'nun jüri 
üyeliklerini yaptığı 
kurul en başarılı 
üç eseri dereceye 
koyarken beş eseri 
de mansiyon 
ödülüne layık gördü. 
KOMPOZİSYON'DA 
ÖZLEM ARİS 
Kompozisyon 
yarışmalarının favori 
isimlerinden olan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 11/B öğrencisi 
Özlem Aris "Ben 
desteğinizle Belediye 
Başkanı olsam ve 
gülümseyen bir 
Gemlik için hep 
birlikte çalışsak, 
Atatürk'çü bir 
geleceğe sağlam 
köprüler kursak 
nasıl olurdu" 
düşüncelerini 
ortaya koyduğu 
kompozisyonuyla 
550 puan alarak 
birinci olurken 
yine Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
11/A öğrencisi 
Özge Ay, "Küçük bir 
alanda her kesimden, 
her yaştan insanın 
eğlenebileceği bir 
Gemlik oluşturmak 
isterdim, Gemlik 
Belediye Başkanı 
olsam" diyerek 

kaleme aldığı kom
pozisyonuyla 518 
puan alarak ikinci 
oldu. Yarışmada yine 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 11/E öğrencisi 
Didem Akar, "Tüm 
insanlara yüreğinin 
onlarla olduğunu 
hissettirmekmiş, 
hoşgörülü olmakmış. 
İhtiyaç duyduklarında 
dertlerini, sorunlarını 
söyleyecek bir koca 
çınar bulmalarıymış 
karşılarında" dediği 
kompozisyonuyla 
510 puanla üçüncü 
sırada yer aldı.
MANSİYON 
ÖDÜLLERİ 
Yarışmada Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi 11/E öğrencisi 
Zeynep Duyar, 
"Biliyorum bu 
zamana kadar bek
lediğiniz her beş 
yılda bir 'Bu sefer 
olacak' dediğiniz o 
güzel şehrin başkan
lığına yakışan kişi 
benim. Eğer pişman 
olacağınızın garantisi 
geçmişinizse ben 
sizi bugün ve gele
cekte yaşatacağıma 
söz veriyorum" 
diyerek 503 puanla 
birinci olurken 
Gemlik Lisesi 11/D 
öğrencisi Gizem Gür, 
"Kendi seçimleriyle 
hayatını belirlemektir 
insanın işi, yolunu 
doğru çizerse amacı
na ulaşır. Ben bak
masını bilen bir 
belediye başkanı ola
cağım, çünkü kims
enin görmediği ayrın
tıları görmek istiyo
rum. Çözüm, 
problemi kavramakla 
başlar, problem 

insandaysa çözüm 
akıldadır" diyerek 
aldığı 481 puanla 
ikinci, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 11/B 
öğrencisi Ayşe 
Küçükkuş, 
"Annemin, 'Hadi 
kızım kalk, geç 
kalıyorsun' deme
siyle gerçek Gemlik 
ile yüz yüze geldim. 
Her zaman ki renkli 
rüyalarımdan birini 
daha görmüştüm. 
Bu gidişle belediye 
başkanı değil de iyi 
bir yazar ve senarist 
olabileceğimi 
düşündüm. Olabilirim 
herhalde" diyerek 
480 puanla üçüncü, 
Gemlik Anadolu 
Ticaret Meslek Lisesi 
10/A öğrencisi Demet 
Adakan "İlçenin 
çıkarları doğrultusun
da, teknolojinin ve 
sanayileşmenin para
lelinde ilerleyebilme
si için elimden geleni 
yapardım belediye 
başkanı olsaydım. 
Bu ilerlemeyi eski 
kültürümüzü unut
madan üstüne 
ekleyerek yapmak 
en mantıklısı" 
diyerek 439 puanla 
dördüncü, Gemlik 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi 
10/A öğrencisi Yeliz 
Kılıç "Bilinçsizce 
inşa edilen 
apartmanlar, gece 
kondular, taş yığınları 
arasında başımı 
kaldırıp baktığımda 
yeşili yada par
mağımı uzattığımda 
denizi gösteremiyor- 
dum" diyerek 
aldığı 428 puanla 
beşinci oldu.

ÖDÜLLER NAKİT 
OLARAK VERİLECEK
Yarışmada sponsor 
firma tarafından 
birinciye 300 YTL 
nakit, İkinciye 200 
YTL nakit, üçüncüye 
100 YTL nakit para 
ödülü ile öğrencilerin 
okul aile birliklerine 
50'şer YTL nakit para 
yardımı verilecek. 
Mansiyon ödülleri 
ise her yarışmacıya 
50 YTL nakit para 
olarak verilecek.
Yarışmayı kazanan 
öğrencilere, 19 Mayıs 
2007 Cumartesi günü 
saat 14.00 de Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası alt salonunda 
Protokol ve davetliler 
önünde ödülleri 
düzenlenen törenle 
verilecek.
Konu hakkında 
açıklama yapan 
Mimarlar Odası 
Gemlik temsilcisi 
Osman Turan 
başta yarışmayı 
kazanan öğrenciler 
ve aileleri olmak 
üzere okul yönetici 
ve öğretmenleri ve 
halkımızı ödül töre
nine davet ederken 
"Bu yarışmayı 
düzenlememizde 
bizlere sponsor 
olarak destek veren 
Onur Petrol 
Taşımacılık Ltd. 
Şti'ne, ayrıca tam 
etkinliklerimizde 
bize yardımcı olan 
sayın Kaymakamımız 
Mehmet Baygül 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın 
Mehmet Ercümen'e 
en içten teşekkürle
rimizi sunuyoruz" 
dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Plaka üzerinde izinsiz değişiklik yaptığı gerekçesiyle cezai İşlem yapıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUMPlakada değişiklik 
yapınca ceza yedi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dün İstiklal 
Caddesi Akbank 
önünde park 
halinde bırakılan 
bir aracın plakasında 
yapılan değişiklik 
trafik ekiplerinin 
gözünden kaçmadı. 
16 L 5000 plakalı 
aracın plakasının 
mavi zemin 
üzerinde TR ibaresi 
bulunması 
gerekirken araç 
sahibi tarafından 
kırmızı zemin 
üzerine beyaz 
TR ibaresi 
yapıştırılınca 
hakkında cezai 
işlem uygulandı. 
Aracın sahibini 
bekleyen trafik 
polisi tarafından 
kırmızı zeminin 
sökülmesi istenince 
ortaya komik bir 
durum çıktı.
Araç sahibinin 
bütün çabasına 
rağmen yapıştırılan 
madde plakadan 
çıkmayınca

Kazılan yollar yapılıyor
BUSKİ alt yapı 
çalışmaları nedeniyle 
kazılan yollardan 
önemli olan 
yerlerin 
yapılmasına başlandı. 
İstiklal Caddesi’nden 
Sahil Devlet 
Hastanesi’ne giriş 
yapılan sokakta 
günlerdir toz toprak 
içinde yaşayan 
çevre sakinleri 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
girişimleriyle taş 
döşenmeye 
başlandı.
Aynı şekilde ilçenin 
özellikle Balıkpazarı 
Mahallesi’nde 
yapılan kazı çalış
malarının sadece 
tozlu malzemeyle 
kapatılarak, 
bırakılması neticesi 
evlerin pencerelerinin

açılamaz duruma 
gelmesiyle vatan
daşların tepkileri de 
başlamıştı.

Az sayıdaki işçiyle 
başlatılan yol onarım 
çalışmalarının 
hızlandırılması

beklenirken diğer 
sokakların da 
taşla döşenmesi 
bekleniyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Dokunulmazlık....
Önümüzdeki seçime girerken tüm partiler yol 

suzlukla ve yiyicilikle mücadele edeceklerini 
vaat edecekler. UNUTMA...

Hepsine İNANABİLİRSİNİZ ama AKParti’ye 
inanmayın... Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu 
hastalığa çare bulmak için milletvekili dokunul
mazlıklarını kaldıracaklarını 4,5 yıl önce taahhüt 
ettiği halde sözünü tutmamış, yüzlerce 
dokunulmazlık dosyasını işleme koydurmamış, 
suçlanan yığınla parlamenteri yargıdan kaçır
mıştır.

Başbakan’ın kendisi hakkında bile zimmet, 
kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık,resmi 
evrakta sahtecilik, cürüm işlemek için teşekkül 
oluşturmak suçlamalarına ilişkin dokunulma
zlık dosyası bekliyor.

Nasıl rahat ediyor? Gece yastığa başını koy
duğunda uyuyabiliyor mu ?

AKParti’nin milletvekili adaylarını oturup tek 
başına seçecek.

Sırtındaki bu yükle bu hakkı kendinde nasıl 
bulacak???...

Beşinci yılına giren bir ahlâk borcu 
Başbakan’ın kapısında bekliyor:

Kurt masallarını bir kenara bırakıp sözünü tut
malı, parlamenterleri yargıdan koruyan ayıplı 
zırhı kaldırıp atmalıdır.

İtalya’daki “Temiz Eller” ekibi savcıları yozlaş
mayı bakın nasıl anlatmıştı: “Bizde önseçim 
yok.

Listeleri lider yapıyor. Sistem büyük paralara 
gereksinim yaratıyor.

Bu da partilerin yasa dışı yollardan finans
manına yol açıyor.

Ne kadar paranız varsa partide o kadar güçlü 
oluyorsunuz.

Ne kadar güçlüyseniz o kadar mevki sahibi 
oluyorsunuz.

Ne kadar mevki sahibiyseniz o kadar yolsu
zluk yapıyorsunuz.

Ne kadar yolsuzluk yaparsanız o kadar güçlü 
oluyorsunuz.

Böyle bir kısır döngü...” Adam sanki bizi 
Türkiye'yi anlatıyor.

İş adamı-siyasetçi-bürokrat sacayağına 
dayanan kirli ilişkiler, dokunulmazlıklar sınır- 
landırılmadığı takdirde ülkeyi felâkete götüre
cek.

Çünkü ekonomi büyüdükçe yolsuzlukların 
çapı da büyüyor.

Büyük adamlar büyük çalıyorlar..
Hırsızlığın cazibesi arttıkça siyasete ahlâk 

sahibi insanların ilgisi azalıyor.Bozulma daha 
hızlı yayılıyor.

Mesela iktidarın isteği ile yaptığı her yolsuz 
luk, bürokratların ilk seçimde milletvekili 
seçilme lerinin garantisi oluyor.

Çünkü o bürokratlar dokunulmazlık kazanmaz 
larsa mahkemeye gidecekler, orada siyasi amir
lerini ele vermek zorunda kalacaklardır.

Meclis mahkeme kaçkınlarının sığınağı olu 
yor...

Halk seçimde kesin tavrını koymalı, dokunul
maz lık konusunda kıvıran partilere asla oy ver
memelidir!

İktidar, cumhurbaşkanını halkın seçmesini 
öngören anayasa değişikliğini referanduma 
götürmek için çırpınıyor.

Meclisin itibarını, milletvekillerinin namusunu 
kurtaracak ahlâki devrim, dokunulmazlıkların 
kaldırılmasıdır.

İktidar bu namus borcunu ödemek için de 
referanduma gitse, halkın tercihini sorsa ya!

Biz asıl bunu bekliyoruz...
Yapmazlar, yapamazlar.
Yapamazlar...
Ahlâklı insanlar çünkü o zaman çoğunluğa 

geçer...
En istemedikleri iktidar değişikliği budurl

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DYP’li Kadınlar hemşireleri kutladı “Hemşirelerimizi özel 
günde kutluyoruz”
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Elif ESMEN
Doğru Yol Partisi 
Kadın Kolları 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
ile Sahil Devlet 
Hastanesi 
Başhemşirelerini 
ziyaret ederek 
hemşireler adına 
çiçek vererek 
"Hemşireler 
Haftasını" kutladılar. 
İlk olarak Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi 
Başhemşiresi 
Gülay Koruyucu'yu 
ziyaret eden Doğru 
Yol Partisi Kadın 
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik, 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Selime Fermon ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri tüm 
hemşireler adına 
çiçek verdiler. 
Başkan Safiye 
Çevik, "İnsan ha 
yatından ödün ver
meksizin gecesini 
gündüzüne katarak 
canla başla çalışan, 
sonsuz sabır, gayret 
ve özveri göstererek 
mesleğini icra 
etmeye çalışan tüm 
hemşirelerin bu

özel gününü emekli 
bir hemşire olarak 
partim adına 
kutluyorum" dedi.

Daha sonra Sahil 
Devlet Hastanesi’ni 
ziyaret eden DYP’li 
bayanlar Başhemşire

yardımcısı Nuran 
Erden'e çiçek vererek 
hemşireler gününü 
kutladılar.

Seyfettin SEKERSÖZ 
Hemşireler Haftası 
nedeniyle yazılı açık
lama yapan AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, "Her türlü 
özve ri, gayret ve 
sevgi ile mesleğini 
yapan tüm 
hemşirelerimizi 
kutluyorum" dedi. 
Ülkemizde sunulan 
sağlık hizmetlerinde 
önemli bir rol üstle
nen hemşirelerin 
sağlık sisteminin en 
temel unsurları ara 
sında yer aldığını 
söyleyen Şahin, 
Türkiye'nin her köşe 
sinde çok önemli hiz 
metler veren hem 
şirelerimizin, ülke 
mizin sağlık sorun
larının çözümünde 
de anahtar rol üstlen 
miş olduklarını 
söyledi.
Dünyada modern 
hemşireciliğin kuru
cusu Florence 
Nihtingle olup ilk 
hemşirelik okulunu 
1962 yılında Londra 
da açtığını hatırlatan 
Enver Şahin, açıkla
masında "Ülkemizde 
ilk olarak Kızılay 
tarafından 1911 yılın

da hemşirelik kursu 
açılmış ve kursu biti 
renler savaşlarda 
askerlerimizin yara 
larını sarmışlardır. 
Günümüzde çok 
sayıda hemşirelik 
eğitimi veren Sağlık 
Yüksek Okulu bulun
maktadır. Tüm 
hemşirelerimiz omu
zlarında büyük ve 
kutsal sorumluluğun 
bilinciyle hareket 
etmektedir. Her türlü 
sağlık hizmetinin 
dengeli, ulaşılabilir, 
sürekli, kaliteli ve en 
üst düzeyde ver
ilmesinde önemli 
katkıları olan 
hemşirelerimiz 
zağlık sorunlarının 
çözümüne yönelik 
büyük katkıları 
olmaktadır.
AK Parti ilçe teşkilatı 
olarak ülkemizin her 
köşesinde insan 
hayatının kutsallığın
dan ödün vermek
sizin, sonsuz sabır, 
her türlü özveri, 
gayret ve sevgi 
ile mesleğini icra 
etmeye çalışan tüm 
hemşirelerimizin 
bu özel gününü 
kutlarız" 
dedi.
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DYP’liler özürlüleri yalnız bırakmadı Güne Baku
Elif ESMEN

Doğru Yol Partisi 
Kadın Kolları 
Özürlüler Haftası 
nedeniyle Özel 
Türe Özel Kurs 
Merkezini ziyaret 
etti.
Dünya sağlık 
örgütüne üye 
156 ülkede aynı 
anda kutlanan 
Özürlüler Haftası’nda 
özürlü çocukları 
yalnız bırakmayarak 
onlara kırtasiye 
malzemesi hediye 
eden Doğru Yol 
Kadın Kolları 
özürlü vatan
daşlarımızın yılda 
bir kez değil her 
gün ilgilenilmesi 
gerektiğini belirttiler. 
DYP Kadın Kolları

Başkanı Safiye 
Çevik sakatlığın 
doğuştan 
olmaya bileceğini 
sonradan da 
sakat kalınabile- 
ceğinin altını 
çizerken özürlü 
insanlarımızın

yaşam şartlarının 
kolaylaştırmak 
için üzerlerine 
düşen görevleri 
seve seve 
yaptıkları belirtti. 
Aynı zamanda 
anneler günü 
nedeniyle özürlü

çocukların 
annelerinin anneler 
gününü de kutlayan 
Başkan Çevik 
"Annelerimizin 
hakkını ödenmez, 
sizlerin hakkını hiç 
ödenmez" dedi.

11 Eylül İlköğretim Okulu’nda teknolojik sergi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

11 Eylül İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
açılan Teknoloji 
Tasarımı ve Resim 
Sergisi gezenleri 
hayrete düşürüyor. 
NTV Televizyon 
kanalının okul yöne
timleriyle yaptığı 
çalışmalar içinde 
Gemlik'te bu görevi 
üstlenen tek okul 
olan 11 Eylül İlköğre
tim Okulu'na öğrenci
lerin düşüncelerine 
becerilerini de kata 
rak meydana getir 
diği teknolojik buluş 
ların yer aldığı 
sergiyi gezen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, öğrencilerin 
buluşları karşısında 
hayretlerini 
gözleyemediler. 
"Çocukların Gözüyle 
Ülkemiz" konulu 
bir de fotoğraf ve

resim sergisi açılan 
11 Eylül İlköğretim 
okulu bahçesi 
sergiyi görmeye 
gelenlerin 
akınına uğradı. 
Kaymakam Baygül 
ile Belediye Başkanı 
Turgut'a yeni 
buluşlarını 
gösteren öğrenciler, 
yaptıklarının beğe 
niyle izlenmesinden 
sevinç duyduklarını 
gizleyemediler.

Bursa’da AKP’den milletvekili aday adayları
Bursa’da, 22 Temmuz'da 
yapılacak milletvekilliği 
genel seçimlerinde AK 
Parti'den milletvekili 
adayı olabilmek için 
resmi olarak başvuran 77 
aday adayının isim listesi 
açıklandı. Artması bekle
nen ve aralarında Alman 
ya'dan da aday adaylığını 
açıklayan isimlerin listesi 
şöyıie-olustu: Abdullah 
Adanur Makine Mühen 
dişi, Abdullah Karadağ 
Eğitimci - Tüccar, 
Abdülkadir Tüfekçi 
Memur, Ahmet Er Tekstil - 
Ticaret, Ahmet Necati

Karışman Finans - 
Bankacı, Ahmet Yaşar 
Akbey Avukat, Ali 
Karageyim Avukat, Ali 
Karasu Müteahhit, Arif 
Yalçın Işletmeci-Alman 
ya, Avni Günaydın, Ayşe 
Gürbüz Ev Hanımı, 
Bayram Yıldız Tekstil, 
Burhanettin Nuhoğlu 
Emekli, Bülent Güven 
Ekonomist - Siyaset 
Bilimcisi, Canan Can 
demir Çelik Avukat, 
Cennet Cankılıç Gazeteci, 
Derya Bulut Harita 
Kadastro Mühendisi, 
Ekmel Yaman Devlet

Memuru, Emin Nallar 
Sanayici, Fatih Acar 
Maliye, Feridun Müez 
zinoğlu Esnaf, Fevzi 
Yılmaztepe Tıp Doktoru, 
Gıyasettin Bingöl 
Eğitimci, Gökay Bilir 
Elektronik - Haberleşme, 
Gündüz Güler Emekli, 
Gürbüz Süsem Sanayici - 
İş adamı, Halime Deniz 
Gençoğlu Bankancı, 
Haşan Kurumahmut 
Sanayici, Haşan Tuğcu 
İnşaat Mühendisi, 
Hayrettin Çakmak Mali 
Müşavir- Eski İl Başkanı, 
Hikmet Tan Emekli Vali,

Hümeyra Gökşenkeskin 
İş kadını, Işıl Arıcan Işık 
Bakancı. İbrahim Kurt 
Avukat, İbrahim Okur 
Emekli Memur - Bürokrat, 
Ilhan Yardımcı Eğitimci, 
İsmail Tiftik Bilgisayar, 
İsrafil Atabay Emekli 
Müfettiş, M.Müfit Aydın 
Çevre Orman Eski II 
Müdürü, Mahmut inan 
Orman Mühendisi, 
Mehmet Çepni Tekstil, 
Mehmet Erdoğan Emekli 
Astsubay, Mehmet Girgin 
Otomotiv - Makina Bakım, 
Mehmet Tunçak Avukat, 
Mehmet Yasin

12 11 ■ । M
Kadri GÜLER 

lb».l kadri_guler@hotmail.com

Ders alınmalı
Bizde böyle bir şey düşünebilir misiniz?
Mümkünü yok.
Blair, yaklaşık on yıldım Ingilterenin 

başbakanıdır.
Durup dururken neden görevini bıraktı?
Bıraktı çünkü, partisinin kamu oyunda 

puan kaybettiğini gördü. Yerini çıtayı daha 
yükseltebilecek birine bıraktı.

Değişimi seçti.
Bizdeki liderler ya darbe ile, ya da Tanrı’nın 

canlarını almasıyla koltuklarını terk edebiliyor
lar.

Yanılmıyorsam, AKP bunu değiştirmek için 
hazırladıkları ilk tüzüklerinde gelen başkanlık 
süresine sınırlama getirmişti.

Ama uygulamaya gelince, böyle birşeyin 
işlemesinin mümkün olmayacağını görü 
yoruz.

Siyasetimizin yıldızları sağda da solda da 
aynı..

Süleyman Demirel örneğindeki gibi, kaç 
defa geldi kaç defa gitti.

Necmettin Erbakan, yaşı belki 90’a dayandı 
ama hala siyasette etkin olmak için çırpınıyor.

Rahmetli Bülent Ecevit öyle değil miydi?
Bir kenarıya çekilip kitap yazıp, demokratik 

sol hakkında karalayacağına, direndi de diren
di. Ta., ki bitkisel yaşama giresiye dek sürdü 
bu çabası...

Şimdi CHP’nin başında bulunan Deniz 
Baykal, 196O’lı yıllardan beri siyasetin içinde..

Uzun yıllardır CHP’nin başında, birçok seçi
mi kaybetti, bir türlü Başbakan olamadı ama 
yine koltuğundan ayrılmıyor.

Batı demokrasilerinde lider bir kez yenildi- 
mi, bir daha aday bile olmuyor.

Onu da bırakın, Tony Blair gibi görevde 
iken partisinin inişe geçtiğini görünce görevi
ni bırakabiliyor.

Bizim liderlerin demokrat olabilmesi için bir 
fırın ekmek yemesi gerekir.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Ksrfez

fiElLİK'İN İLK GONLOK IİUIİ GAZETESİ

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Büyüközer, Meryem 
Bizimtuna Basın 
Mensubu, Mesut Ülker 
Subay, Mevlana Şimşek 
Ticaret, Mitat Yetişkin 
Serbest Meslek, Murat 
Polat Tıp doktoru, 
Mustafa Uğurlu Öğret
men, Mustafa Yavuz 
Avukat, Necmettin 
Şenocak Öğretmen, 
Neşet Çağlayan Mali 
Müşavir, Recai Ustaoğlu 
Eski Güreş Federasyonu 
Başkanı, Resul Bozdoğan 
Sanayici, Reşit Halis 
Avukat - Öğretemen, 
Saadettin Cangül Meta 
lurji Mühendisi, Salih 
Kanak Mali Müşavir, Sami 
Bilge Teskstil, Sami Öz

bağkıran Ticaret, Sedat 
Yalçın Yeminli Mali Müşa 
vir, Sefer Durmuş Ticaret, 
Sefer Özdemir Tıp Dokto 
ru, Suat Toprak Satış - 
Pazarlama, Süleyman 
Murat Kabakçı Genel 
Cerrahi Uzmanı, Şaban 
Gün Emekli, Şakır Ermiş 
Harita Kadastro Teknis 
yeni, Şener öztürk Vergi 
Denetmeni, Şükrü Öztürk 
Diş Hekimi, Tuna Çok 
güler Gazeteci, Tülin 
Kara Çevirmen, Türkan 
Polat Serbest 
Meslek, Uğur özen Diş 
Hekimi, Yasemin Deva 
Turizm, Yasin Doğru İkti
satçı, Zekeriyya 
Birkan Avukat.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Elif ESMEN

Polise konut müjdesi

Atatürk İlköğretim 
Okulu ile Borusan 
İlköğretim 
Okulu’nun ortaklaşa 
düzenlediği anneler 
gününe özel çay 
partisi Azot Tesisleri 
Sealife Club da 
yapıldı.
Çay partisinde 
açılış konuşması 
yapan Beden Eğitimi 
öğretmeni Çiğdem 
Tekin, "Cennet 
annelerin ayakları 
altındadır.
Evlatlarımızın bizlere 
gösterdikleri sevgiyle 
bizler anneler gününü 
her gün kutluyoruz. 
Hepinizin mutlu 
bir gün geçirmesini 
diliyoruz" dedi.

Yenilen çay ve 
mantının ardından 
sahne alan Mehmet 
Çevik misafirlere 
seslendirdiği 
şarkılarla annelere 

unutulmaz bir gün 
yaşattı. Yapılan 
çekilişle hediyelerin 
dağıtılmasının 
ardından yılın 
annesi seçilen

Şennur Yılmaz'ın 
yerine Hülya Balaban 
ile okula maddi 
manevi katkılarından 
dolayı Hayriye Anlı 
plaket aldılar.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) 
Başkanlığı arasında 
bin 130 konutun 
yapımı için bir pro
tokol imzalandı. 
Emniyet Genel 
Müdürü Oğuz Kağan 
Koksal ve TOKİ 
Başkanı Erdoğan 
Bayraktar katılımıyla, 
bin 130 konutu kap
sayan 4. ek protokol 
imzalanması 
nedeniyle Dikmen 
Polisevi'nde bir 
tören düzenlendi. 
Törenden bir konuş
ma yapan Emniyet 
Genel Müdür Koksal, 
10 bine yakın konu
tu, TOKI'nin yapılan 
protokollerle 
önümüzdeki gün
lerde Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne teslim 
edeceğini belirterek 
"Çok kısa bir süre 
içinde emniyet teşki
latı senelerce kavu 
şamadığı lojman ve 
konuta kavuşmuş 
durumda. Zor şart
larda çalışan polis
lerimize bir güvence, 
bir rahatlama ve 
görevlerini daha iyi 
yapabilmelerini 
sağlayan bir katkıdır, 
bu katkı unutulmaz 

bir katkıdır" dedi. 
TOKİ Başkanı 
Bayraktar ise 
özellikle Doğu ve 
Güneydoğu bölge 
sinde çalışan emni 
yet mensuplarının 
çok zor şartlarda 
görev yaptığını hatır
latarak burada loj
man olmadan görev 
yapamayacaklarının 
anlaşıldığını söyledi. 
Bu kapsamda yapı 
lan konutların polis 
ve askerlere tahsis 
edilmesi konusunda 
Başbakan Erdo 
ğan'ın kendisine 
hem sözlü hem de 
yazılı talimat verdiği
ni kaydeden Bayrak 
tar, " 4. protokolü 
protokolümüzü 
yapıyoruz. 
Geldiğimiz rakam 
yaklaşık 9 bin konut
tur" dedi. Polislerin 
çok zor şartlarda 
çalıştıklarını bildik
lerini belirten Bay 
raktar, "Evsiz 
polisler kaymayın- 
caya kadar bu 
hizmetimiz devam 
edecektir" diye 
konuştu. Yapılan 
konuşmanın ardın
dan Koksal ve 
Bayraktar tarafından 
protokol imzalandı.

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
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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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Anayasa Mahkemesi: “Karara gerek yok"
Anayasa 
Mahkemesi, 
CHP'nin cumhur
başkanı seçiminin 
takvimini düzenleyen 
2 Mayıs 2007 
tarihli TBMM 
Kararı'nın iptali 
ve yürürlüğünün 
durdurulması 
istemiyle açtığı 
davada, aday 
bulunmadığından 
"karar vermeye 
yer olmadığına" 
karar verdi.

Baykal sağı kutladı
“sıra bizde” dedi
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, merkez 
sağda yaşanan 
birleşme için, 
“Helal olsun, 
kutluyorum onları” 
derken, sıranın 
DSP ve CHP'de 
olduğunu söyledi. 
Baykal, partisinin 
grup toplantısındaki 
konuşmasında, 
CHP ve DSP'nin 
seçim işbirliği 
yapacağı 
konusundaki 
umudunu 
koruduğunu 
belirtti. Sağdaki 
birliği kutlayan 
Baykal, DSP'den 
“tamam” yanıtını 
beklediklerini 
söyledi. Kendi 
önerilerinden 
toplumun baskısı 
üzerine vazgeçtik
lerinin altını çizen 
Baykal, DSP ile 
bütünleşmek 
istediklerini kaydetti, 
iki parti arasında 
müzakerelerin 
bittiğini yineleyen 
Baykal, “iki parti 
arasında yapılan bir 
müzakere yoktur. 
Müzakere soncunun 
parti kararı haline 
dönüşmesini

bekliyoruz” 
diye konuştu. 
İzmir'de düzenlenen 
Cumhuriyet 
Mitingi'ne işbirliği 
umuduyla gittiğini 
anlatan Baykal, 
“Oraya kim gelirse 
kucaklaşmaya 
hazır olarak yerimi 
aldım. Çünkü 
bunun görevimiz 
olduğunu biliyorum. 
Bir görev ihmali 
içinde olduğumuzu 
kimse bize söyleye
mez. Türkiye'nin 
bu ortamda DSP ve 
CHP bütünleşmesini 
Türkiye'de kimse 
benim kadar 
istiyor olamaz. 
Eğer böyle bir 
birleşme işbirliği 
gerçekleşmese de 

bundan dolayı 
benim kadar 
üzüntü duyuyor 
olamaz” dedi. 
Baykal, TBMM'nin 
Cumhurbaşkanını 
seçemediği için 
derhal seçime 
gitmesi gerektiğini 
söylerken, 
Anayasa 
değişikliklerinin 
seçimler 
sonrasında 
oluşacak yeni 
parlamentoya 
bırakılması 
gerektiğini ifade 
etti. Baykal, 
Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesinin de 
yeni sıkıntılar 
doğuracağını ileri 
sürdü.

Bakanlara makam aracı yasağı
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun (YSK) 
belirlediği seçim 
yasakları bakan ve 
milletvekillerine 
tebliğ edildi. 
Bakanlar, 12 
Temmuz'dan itibaren 
seçim gezilerinde 
makam araçlarını 
kullanamayacaklar. 
YSK tarafından 
belirlenerek 
kamuoyuna 
duyurulan seçim 
yasakları, hükümet 
üyelerine de bir 
yazıyla iletildi. 
YSK tarafından 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
ve bakanlara 
gönderilen yazıda 
seçim propagan
dasının 12 Temmuz 
günü başlayacağı 
hatırlatılarak, 
bu tarihten seçimin 
yapılacağı 22 
Temmuz'a kadar 
Başbakan, 
bakanlar ve mil
letvekillerinin yurt 
içinde yapacakları 
seçim gezilerinde

Erdoğan’dan “2 Türkiye var”a tepki
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
cumhuriyet 
mitinglerinin 
ardından dünya 
medyasında yer 
alan "2 Türkiye var" 
yorumlarının kabul 
edilemeyeceğini 
söyledi.
İstanbul'da düzenle
nen Uluslararası 
Basın Enstitüsü'nün 
2007 Dünya Kongresi 
ve 56'ncı Genel 
Kurulu'nda, dünyanın 
çeşitli köşelerinden 
gazetecilere 
seslenen Erdoğan; 
"Hepimiz, demokrasi, 
laiklik ve sosyal 
hukuk devletinden 
yanayız. Bütün mitin
glerin ortak paydası

makam otomobilleri
ni ve resmi 
hizmete tahsis 
edilen araçları 
kullanamayacakları 
belirtildi.
Seçim propagandası 

amacıyla yapılacak 
gezilerde protokol 
kurallarının uygu
lanamayacağı, 
karşılama ve uğurla
ma törenlerinin 
yapılmayacağı 
belirtilen yazıda, 
bakanların seçim 
propagandası 
amacıyla yaptıkları 
gezilere bu 
tarihten itibaren 

da budur” dedi. 
Erdoğan, şunları 
kaydetti: 
"Dünyanın başka 
yerlerinde, mesela 
Fransa'da, ortalığı 
yangın yerine 
çeviren, yakıp yıkan 
kitlesel gösterilerin 
yapıldığına tanık 
olduk. Hep beraber, 
sizler benden daha 
iyi biliyorsunuz, 
yakından takip 
ediyorsunuz. 
Kimse bu görün
tülere bakıp kaç 
tane Fransa 
olduğunu sormadı, 
sormuyor.
Bizde, insanlarımız 
demokratik olgunluk 
içinde, taşkınlık 
ve şiddete 

o bakanlıkta 
görev yapan 
memurların 
katılamayacağı da 
bildirildi.
YSK'nın bakanlara 
gönderdiği seçim 
yasaklarına ilişkin 
yazıya göre 
bakanlar, 
seçimlere 
10 gün kala makam 
araçlarını kullana
mayacak ve seçim 
gezilerine basın 
danışmanları ile 
yakın çalışma 
arkadaşlarını 
götüremeyecekler.

başvurmadan 
miting yapınca 
hemen 2 Türkiye 
var denmeye 
başlandı. Bunu 
kabul etmek 
mümkün değil. 
Türkiye Cumhuriyeti, 
demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk 
devletidir ve öyle 
de kalacaktır. Bu 
ülkede hepimiz 
demokrasiden, 
laiklikten, sosyal 
bir hukuk 
devletinden yanayız. 
Bu bizim ortak 
paydamızdır. 
Bundan kimse taviz 
veremez. Bütün 
meydanların, bütün 
mitinglerin de ortak 
paydası budur.”

KAŞCDC B€KL€AA€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

©SAATTE TESLİM EDİLİR 
Körfez Ofset
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Sağlık Bakanlığı 9 İlin hemşire atat

İşsizlik oranı 
Şubat 2007 dönemi 
itibariyle yüzde 
11,4 olarak 
belirlendi.
Türkiye istatistik 
Kurumu Hane 
halkı işgücü 
Anketi'nin Şubat 
2007 sonuçlarını 
açıkladı.
Türkiye'de Ocak- 
Şubat-Mart 
2007 dönemini 
kapsayan üç 

aylık ortalamalara 
göre işsizlik oranı, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
11, 4'e geriledi. 
Geçen yıl aynı 
dönemde 
işsizlik oranı 
yüzde 11, 9 
düzeyinde 
bulunuyordu.
2007 yılı Ocak döne' 
minde ise işsizlik 
oranı yüzde 11 
düzeyinde idi.

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, kadrolu 
olarak 9 bin 
hemşireyi istihdam 
edebilmek için 
ÖSYM'ye başvurduk
larını belirtti.
Hemşireler günü 
dolayısıyla Hacettepe 
Üniversitesi'nde bir 
konferans düzenlen
di. Konferansta açılış 
konuşmasını yapan 
Recep Akdağ, sağlık 
hizmetinin tamamen 
bir ekip hizmeti işi 
olduğunu belirtti. 
Bütün sağlık person
elinin insani bir 
hizmet verdiğini 
söyleyen Akdağ, 
hizmetin içinde 
emeğin en yoğun 
bölümün hemşirelik 
olduğuna işaret etti. 
Akdağ, Türkiye'de

hemşire ve doktor 
sayısının düşük 
olduğunu belirterek 
bir dönem Türkiye'de 
yetişmiş hemşirelerin 
iş bulamadığını, 
ancak bu trendin 
artık tersine 
döndüğünü kaydetti. 
Kadın ağırlıklı bir 
bakanlık yönettikleri

ni dile getiren Akdağ, 
2002'de hemşire 
sayısının 4 bin, 
bugün ise bu sayının 
64 bin olduğunu kay- 
detti.Akdağ, 9 bin 
hemşireyi de kadrolu 
olarak istihdam ede
bilmek için ÖSYM'ye 
başvurduklarını açık
ladı. Sektörde çalışan 

hemşirelere verilen 
aylık ücretin iki mis
line çıkarıldığını 
kaydeden Akdağ, bu 
sözü sonrasında 
hemşirelerin tep
kisiyle karşılaştı. 
Avrupa’da her 230 
kişiye, Türkiye'de ise 
her 870 kişiye bir 
hemşire düştüğünü 
dile getiren Akdağ, 
"Okullarımızda terci
hen bir dil ama özel
likle İngilizceyi iyi 
öğretebilirsek 
hemşirelerimizin 
dünyanın her yerinde 
iş bulabilmesini 
sağlayabiliriz” 
dedi. Bakan Akdağ, 
Türkiye’de hemşire
liğin bir yüksek 
öğretim mesleği 
haline geldiğini 
kaydetti

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com Turizmde yüzler gülüyor

BAV MUSTAFA ÖZALP BULAKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m1 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

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

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. 

ŞEKER S GORTA 
Madde ÖZALP

t Tel:5132474 Fax: 51410 21

i

Turizmcilerin yüzü 
gülmeye başladı. 
Ocak-Nisan döne
minde Türkiye'yi 
ziyaret eden 
yabancıların sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine oranla, 
yaklaşık yüzde 
15 artarak 
4 milyon 
122 bine ulaştı. 
21 ülkeden 3 bine 
yakın yabancı 
seyahat acentasının 
katıldığı Antalya 
Turizm Fuan'mn 
açılışı, Kültür ve 
Turizm Bakanı 
Atilla Koç 
tarafından yapıldı. 
Atilla Koç, 
turistlere kültür, 
spor, sağlık, inanç

ve kış 
turizmi gibi 
alternatifler sunul
masının pazarı daha 
da geliştireceğini 
kaydederek, 
şöyle konuştu: 
"Mart ayının ilk 
15 günlük artışı 
yüzde 22'lerin

üzerinde. İstanbul 
yüzde 26'larda 
dolaşıyor.
Zannediyorum 
bu sene çok 
verimli bir 
turizm sezonu 
geçireceğiz. 
Hepimizin 
yüzü gülüyor."

I

anıcı arına puan uyarısı
Tüketiciler Birliği Kayseri Şube 
Başkanı Mahmut Şahin, kredi 
kartı kullanıcılarını chip ve puan 
kazanımı konusunda uyardı. 
Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 
Türkiye'de 48 milyon kredi kartı 
olduğunu, bu nedenle bankaların 
kredi kartlarını cazip hale 
getirmek için kampanyalar 
yaptıklarını hatırlattı.
Bankaların kredi kartı kullanımını 
artırmak için chip ve para puan 
hediyesi verdiklerini ifade eden 
Şahin, şunları kaydetti: 
"Bankaların bu tür kampanyalar 
düzenlemesi doğal. Ancak, dikkat 
edilmesi gereken husus, bu para 
puanları bankaların değil esnafın

ödediğidir. Bankalar, alış veriş 
lerde kredi kartının kullanılmasını 
sağlayan pos cihazlarını verdik
leri firmalardan bu kesintileri 
yapmaktadırlar. Kredi kartıyla 
yapılan alış verişlerde vaat edilen 
para puanların kazanılması için 
kredi kartının ait olduğu 
bankanın pos cihazından geçir
ilmesi gerekmektedir. Başka 
bankanın pos cihazından geçir
ildiğinde daha az para puan 
kazanılmaktadır. Aradaki fark da 
satıcıda kalmaktadır. Bu sorunun 
yaşanmaması satıcının 
dürüstlüğüne bağlıdır. Kredi kartı 
kullanıcılarının da bu konuda 
dikkatli olması gerekmektedir."

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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aranıyor
Döküm Taslama 
isinde çalışacak 

BAY elemanlar aranıyor.
Maaş dolgundur. 

SSK + Servis mevcuttur.
Tel: (0.532) 546 01 71

KİRALIK İŞYERİ

Emin Dalkıran Kordonu’nda 
Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı) 

70 M2 işyeri kiralıktır.
TEL: 0.542 593 61 51

ÖZGÜR TİCARET
OSCAR SU ANA BAYİ

HABAŞ YETKİLİ BAYİ
EVLERE FABRİKALARA 

ve İŞYERLERİNE 
ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA 

DAMACANA SU
VERİLİR

THLİ BAYİLİKLER UERİIHİ
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR. 
E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları 

TEL: 0.224 513 40 95 - 513 0176 
GSM: 0.555 350 52 41 • GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR

Gemlik KHrffez

Barış Güler'in kaleminden

ÇİZİYORUM

Sayfa 9

ELEMAN ARANIYOR

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

KURIJRNUK ve HDflKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

Zeytin pazarlama işinde 
çalışmak üzere 

Diksiyonu düzgün
Giyimine özen gösteren 

İkna kabiliyeti yüksek
BAY ELAMAN ARANIYOR 

Müracaat Tel: 525 17 00

■ Inş. Zeytincilik Tur. San. Tic. Ltd. ŞU.

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay ■ bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66 
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi İlçesi’ndeki 

gıda işletmemize

S Orhangazi veya Gemlik'te ikamet eden
Vardiyalı çalışabilecek 

Tercihen deneyimli

GIDA TEKNİKERİ ARANIYOR
İlgilenenlerin aşağıdaki faks veya e-mail 

adreslerine yazılı müracaatları rica olunur.

Tel : 0.224 586 52 01 ZEY-TUR SAN A.Ş.
Faks: 0.224 586 52 OO
e-mail: info@zeytursan.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@zeytursan.com.tr
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Trabzonspor'da 6 yönetici istifa etti
Trabzonspor'da bir 
süredir yönetim içi 
çatışmalar nedeniyle 
istifa etmeleri gün
demde olan 6 yöneti
ci bugün yaptıkları 
ortak yazılı açıklama 
ile görevlerinden 
istifa ettiler.
Yönetim Kurulu 
üyeleri İbrahim 
Hacıosmanoğlu, 
Yusuf Şimşek, Cemal 
Sağlam, Koksal 
Güney, Faruk Kanca 
ve Serhat Akçay 
imzasıyla yapılan 
açıklamada, 
"Trabzonspor'da 
görev yaptığımız 
süre içerisinde 
yönetme kabiliyeti ve 
anlayışı, karşılıksız 
hizmet aşkı ile cami
ayı temsil etme nok

Fenerbahçe’ye tarihi para cezası
Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu 
(PFDK), Fenerbahçe 
Kulübü'ne 200 bin 
YTL para cezası 
verirken, 
Fenerbahçeli futbol
cu Selçuk Şahin'i 
de 2 maç resmi mü 
sabakalardan men 
cezasına çarptırdı. 
Kurul, ayrıca 
Beşiktaş Kulübü'ne
6 bin YTL, Konya 
spor Kulübü'ne ise 
2 bin YTL para 
cezası verdi.
PFDK, yaptığı 
toplantıda 29 
Nisan'da oynanan 
Fenerbahçe- 
Denizlispor maçında 
meydana gelen saha 
olayı nedeniyle 
Fenerbahçe 
Kulübü'nü 200 bin 
YTL para cezasına 
çarptırırken, 
Fenerbahçeli futbol
cu Selçuk Şahin'e de 
5 Mayıs'ta oynanan 
Beşiktaş-Fenerbahçe

tasında yaşadığımız 
ciddi görüş ayrılık
larının ona hizmet 
etmeyi kutsal say
dığımız büyük 
Trabzonsporumuza 
zarar vermeden istifa 
etmenin de hizmet 
olacağı inancıyla 

maçında seyircilere 
karşı sportmenliğe 
aykırı davranışta 
bulunmaktan 2 resmi 
müsabakadan men 
cezası verdi. Kurul, 
ayrıca Beşiktaş 
Kulübü'nü de aynı 
maçta çıkan saha 
olayları nedeniyle 5 
bin YTL, merdiven 
boşluklarının boş 
bırakılmayarak tali
matlara 
aykırı davranışta 
bulunulması 
nedeniyle de bin YTL 
olmak üzere toplam 6 
bin YTL para cezası

bütün görevlerimiz
den ayrıldığımızı 
kamuoyu ile 
paylaşıyoruz" 
ifadelerini kullandılar. 
İstifa eden yönetici
lerin yerine yedek 
üyelerin atanacağı 
öğrenildi.

na çarptırdı. 
Öte yandan kurul, 
Konyaspor 
Kulübü'ne de 
2 bin YTL para 
cezası verdi. 
PFDK'nın verdiği 
diğer cezalar şöyle: 
"2 bin YTL: 
Malatyaspor, 
Alanyaspor 
Bin YTL: 
Küçükköyspor 
15 gün hak mahru
miyeti: Hakan özoğul 
(Uşakspor yöneticisi) 
3 maç: Serdar 
Barışık-(Aksarayspor 
futbolcusu)"

topM heyecan talıta
Avrupa futbolunun 
lokomotif ülkeleri 
Ingiltere, İtalya, 
Fransa ve Hollan 
da'da şampiyonlar 
belli olurken, Ispanya 
ve Almanya'da son 
haftalara girilirken 
heyecan gittikçe 
artıyor.
İNGİLTERE Premier 
Lig'de sezon tamam
lanırken, Manchester 
United bitime bir 
hafta kala şampiyon
luğu ilan etmişti. 
Premier Lig'de akılda 
kalan en güzel görün 
tü ise Chelsea'li fut
bolcu ve taraftarların 
şampiyon 
Manchester United'ı 
alkışlamaları oldu. 
Premier Lig'de 
şampiyon Manc 
hester United ve 
lig İkincisi Chelsea 
Şampiyonlar Ligi 
gurupların doğrudan 
katılma hakkı elde 
ederken, Liverpool 
ve Arsenal de ön 
eleme turları oyna
maya hak kazandı. 
Sheffield United, son 
maçta kendi sahasın
da Wigan Athletic'e 
2-1 yenildi ve raki 
binin gol averajıyla 
gerisinde kalarak 
Charlton Athletic ve 
VVatford'la birlikte 
ikinci ligin yolunu 
tuttu. Son hafta 
maçında Chelsea 
ile 1-1 berabere 
kalan Everton ise, 
Tottenham ve 
Bolton'la birlikte 
ülkelerini UEFA 
Kupası'nda temsil 
etmeye hak kazandı. 
FRANSA Ligi’nde 
(Ligue 1) Olimpik 
Lyon'un haftalar 
öncesinden 
şampiyonluğunu 
ilan etmesinin 
ardından heyecan 
Şampiyonlar Ligi 
biletini kapmak 
isteyen takımlar 
arasında sürüyor. 
Hafta sonu Fransa'da 

kupa heyecanı 
vardı. Sochaux, iki 
kez geri düştüğü 
maçta Olimpik 
Marsilya'yı penaltı 
atışları sonunda 
devirdi ve kupanın 
sahibi oldu. Djibril 
Cisse'nin golüyle öne 
geçen Marsilya, 67. 
dakikada Moumouni 
Dagano'nun golüne 
engel olamayınca 
maça eşitlik geldi. 
Maç uzarken, 
Cisse'nin golüyle 
tekrar öne geçen 
Marsilya, bu kez de 
Anthony La Tallec'in 
golünü engelleyeme
di ve uzatmalarda 
berabere sonuçlandı. 
Penaltı atışları 
sonucu rakibine 5-4 
üstünlük sağlayan 
Sochaux, 1937 yılın
dan beri ilk kez 
kupanın sahibi oldu. 
Marsilya ise, 1993 
yılında kazandığı 
Avrupa Kupası'ndan 
beri kupa hasretini 
sürdürüyor.
İTALYA Birinci 
Ligi'nde de (Serie A), 
Ingiltere ve Fransa 
gibi şampiyon daha 
lig sona ermeden 
belli oldu. Inter, 
ezeli rakiplerinden 
Juventus'un ikinci 
lige düşürülmesi ve 
AC Milan'ın da puan 
silinmesi cezası 
nedeniyle sıkıntılı 
günler yaşamasını 
fırsat bilerek şampi 
yontuğa açık ara 
farkla ulaştı. Inter'in 
şampiyonluğunun 
ardından gözler 
Avrupa kupalarına 
katılma mücadelesi 
veren takımlara 
çevrildi. Lazio 
şampiyon Inter'e 
4-3 yenilmesine 
karşın, önümüzdeki 
sezon Şampiyonlar 
Ligi'nde mücadele 
etme hakkını 
kazandı.
Şampiyonlar Ligi 
biletini kapan bir

başka takım ise 
Catania'yla 1-1 
berabere kalmasına 
karşın AC Milan oldu. 
HOLLANDA Birinci 
Ligi'nde ise PSV 
Eindhoven'ın dra
matik bir şekilde gol 
averajıyla Ajax'ı 
geçerek şampiyon 
olmuştu.
Avrupa futbolunun 
gözü kulağı ise 
şimdi Almanya 
Birinci Futbol Ligi 
(Bundesliga) ve 
Ispanya Birinci 
Ligi'nde (La Liga). 
BUNDESLİGA'da 
son haftaya gir
ilirken, Bochum'u 
deplasmanda 3-2 
yenen Stuttgart 
iki puan farkla 
şampiyonluk yolunda 
büyük bir avantaj 
yakaladı. Bochum 
karşısında ilk yarıyı 
2-1 yenik kapatan 
Stuttgart, rakibi 
karşısında 
ikinci yarıda bulduğu 
golle 15 yıl sonra 
ilk şampiyonluğuna 
doğru büyük bir 
fırsat yakaladı. 
Sondan bir önceki 
haftada hayal 
kırklığı yaşatan 
takımların başında 
ise Schalke 04 
geldi. Haftaya lider 
giren Schalke, 
Borussia Dortmund'a 
deplasmanda 
2-0 yenilerek şampi 
yonluk yolunda 
büyük yara aldı.
Schalke, 65 
puanla Stuttgart'ın 
iki puan gerisinde 
ikinci sırada 
bulunuyor.
Haftayı hayal 
kırıklığıyla kapatan 
bir başka şampiyon 
adayı da VVerder 
Bremen oldu.

GEM1İK SİNEMA GÜN1CCÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
(Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Seanslar

Tunceli Pülümür Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ÖZGÜR AĞAÇDALI

MUTLULUK 14.oo - 16.30 - 20.30
CESUR BALIK 12.00 - 14.00 - 16.15 ■ 20.30

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

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

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 - 14.00 ■ 16.00 - 18.00 - 20.30

wwwelkoyun.com

wwwelkoyun.com
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Yeşil erik binbir 
derde deva

Uzmanlar, yeşilden 
sarıya, kırmızından 
mora kadar çeşitli 
renkte ve tatta olan 
eriğin birçok derde 
deva olduğunu 
belirtiyor.
Market, manav 
ve pazarlarda 
tezgahları süslemeye 
başlayan yeşil 
eriğin bol miktarda 
B vitamini 
içerdiğini ifade 
eden uzmanlar, 
"Erik, kansızlığı 
giderir, iştah açar ve 
hazmı kolaylaştırır. 
Romatizma, mafsal 
kireçlenmesi ve 
nikriste faydalıdır. 
Ateş düşürücü etkisi 
de olan erik, diş tem
izliğine de yardımcı 
olur. Regl düzenleyi
ci, idrar söktürücü 
ve terleticidir.
Tuzsuz rejim yapan 
ve romatizma rahat
sızlığı olanlara iyi 
geldiği bilinmektedir. 
Kalp ve böbrek 
hastalıklarına, 
karaciğer hastalık
larına karşı B 
vitamini ihtiva eden 
erik, bu özelliği 
sayesinde sinir sis
temini takviye eder. 
Çekirdekleri ise 
bağırsak solucan- 
lannı düşürmekte 
kullanılır" dedi. 
Türkiye'deki en 
tanınmış erik 

çeşitleri can 
eriği, papaz eriği, 
mürdüm eriği ve tatlı 
üryani eriği olarak 
biliniyor.
Türkiye'nin hemen 
her yöresinde 
yetiştirilen erik, 
daha çok taze meyve 
olarak tüketildiği 
gibi komposto, 
hoşaf, şurup, 
pekmez, reçel, 
marmelat veya 
kurutularak 
saklanıyor. İlkbahar
da çıkan eriğin 
yeşil, kırmızı ve sarı 
meyvesi sonbahara 
kadar, kurutulmuşu 
da yıl boyunca 
tüketilebiliyor. 
Latince adı 
"Prunus domestica" 
olan erik, en 
eski yazılı belgelere 
göre 2000 yıldır 
biliniyor. Kafkasya 
ve Hazar Denizi 
çevresinden 
dünyaya yayıldığı 
sanılan eriğin 
erkenci döneminde 
çıkanına "can 
eriği”, yaz 
ortalarında 
olgunlaşanma 
"Japon ya da 
İtalyan eriği" 
deniyor. Ağustos'ta 
olgunlaşmaya 
başlayan "Avrupa 
eriği" ise Ekim 
ayına kadar 
yenebiliyor.

Çocuklarda geniz eti uyarısı
Özellikle 2-6 yaş 
arası çocuklarda, 
enfeksiyonlara 
bağlı olarak 
büyüyen geniz 
etinin, zatürre ve 
astım gibi hastalık
ların yanı sıra 
çene yapısında 
da bozukluklara 
neden olabileceği 
bildirildi.
Çukurova 
Üniversitesi (ÇÜ) 
Tıp Fakültesi Kulak 
Burun Boğaz 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Barlas 
Aydoğan, "lenfoid 
hücreler"den 
oluşan geniz etinin, 
doğum sonrası 
anneden geçen 
immünglobulinler 
"antikorlar" 
nedeniyle 
gelişmediğini, 
ancak, 2 ve 6 yaş 
aralığında gelişme 
göstererek 
büyüdüklerini 
ifade etti.
Geniz etindeki 
büyümenin burundan 
solunuma engel 
oluşturmasıyla 
sıkıntıya yol açtığını 
belirten Aydoğan, 
"Kronik geniz 
eti .iltihapları 
veya büyümeleri, 
ortodontik, yüz 
gelişiminde ve 
konuşma 
bozukluğuna 
yol açabilmektedir.

Bunun sonucunda 
çocukların 
her zaman ağız 
yoluyla nefes 
alması da çene 
yapılarında 
bozukluklara 
neden 
olabilmektedir" 
dedi.

Geniz eti büyüyen 
çocukların uyku 
sorunu yaşayacağına 
da dikkati 
çeken Aydoğan, 
şöyle konuştu: 
"Geniz eti, yeni 
doğan çocuklarda 
anneden geçen 
immünglobulinler 
nedeniyle 
küçüktürler. 
2-6 yaşlarda 
daha sık olmak üzere 
enfeksiyonlara bağlı 

olarak büyürler. 
Bu tür çocuklar 
uyku sorunu 
çekerler. Ağızları 
açık olduğu için 
horlarlar. Kulakta 
iltihaplanma ve 
tekrarlayan işitme 
kaybına uğrarlar. 
Bunun yanı sıra 
büyüyen geniz eti, 
astım ve zatürre 
gibi hastalıkların da 
nedenidir." 
Aileler dikkatli 
olmalı
Doç. Dr. Aydoğan, 
çocukların ilerleyen 
yıllarda hastalığın 
kalıcı etkilerine 
maruz kalmaması 
için ailelerin 
dikkatli olması 
gerektiğini söyledi. 
Ailelerin bu 

yaştaki çocuklarda, 
ağızdan nefes 
olma güçlüğü 
çekmesi, horlama 
ve en çok da 
televizyona çok 
yaklaştıkları için 
daha rahat fark 
edilebilen 
işitme kaybı 
gibi belirtileri 
iyi takip etmesi 
gerektiğini 
belirten Aydoğan, 
""Aileler, 
çocuklarının 
geleceğini etkileye
bilecek hastalığa 
karşı uyanık olmalı" 
dedi.
Hastalığın erken 
teşhis durumunda 
ilaçla kolay 
bir şekilde tedavi 
edilebildiğini 
hatırlatan Doç.
Dr. Barlas 

Aydoğan, ilerleyen 
durumlarda 
ise cerrahi 
müdahaleye 
gereksinim 
duyulabileceğini 
bildirdi. 
Geniz eti 
ameliyatlarının 
KBB kliniklerinde 
sık sık uygulandığını 
vurgulayan 
Aydoğan, 
cerrahi müdahale 
için zorunlu 
haller dışında 4-5 
yaşlarının uygun 
olduğunu 
hatırlattı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ‘110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
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Orm.Böl.Şef. 513 12 86
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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. 51310 92
İlçe Tanm Müd. .513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO imam Aslan 
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VAPUR - FERİBOT

1 i
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1 b
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Bu yaz çok 
sıcak geçecek

Arkeoloji Müzesi tadilat bekliyor

Yaz aylarında hava 
sıcaklıklarının 
mevsim normal
lerinin üzerinde, 
yağış miktarının 
da mevsim 
normallerinin 
altında olması 
bekleniyor.
Meteoroloji uzman
ları, Türkiye'de 
yaz aylarında 
hava sıcaklıklarının 
mevsim normal
lerinin 1-2 
derece üzerinde 
geçmesini bekliyor. 
Yağışların da

mevsim normal
lerinin altında 
olacağını tahmin 
eden uzmanlar, 
"ultraviyole B" 
denilen güneş 
radyasyonunun 
zararlarına dikkati 
çekiyor.
Vatandaşların, 
güneşin zararlı 
ışınlarının en 
etkili olduğu 
11:00 ile 15:00 
saatleri arasında 
güneşten kaçın
maları uyarısı 
yapılıyor.

Bursa'nın OsmanlI 
öncesindeki Bizans 
ve Roma dönemlerine 
ait eşssiz eserlerinin 
sergilendiği Kültür 
park'taki Arkeoloji 
Müzesi, Büyükşehir 
Belediyesi'nin yaptığı 
çevre düzenlemele 
rinden sonra, park 
içinde köhne bir 
durumda kaldı. 
Şehrin birçok böl
gesinden çeşitli çalış
malar sırasında gün 
yüzüne çıkan heykel 
ler, sfenks, mezar 
taşları, sikkeler, top 
rak ve metal ev eş 
yaları başta olmak 
üzere yüzlerce eseri 
bünyesinde bulun
duran Bursa Arke 
oloji Müzesi, 35 yıl 
önce inşa edilmiş 
hali ile köhne bir 
vaziyette ziyaretçi 
bekliyor. Bahçesinde 
bile yüzlerce eserin 
açıkta beklediği 
müzenin, ihata duvarı 
ve tellerinin de 
paslanmış görün
tüsü, vatandaşların 
dikkatini çekiyor. 
Bursa'yı kültür 
başkenti yapma 
yolunda şehre yeni 
birçok festival ve 
bineal kazandıran

Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
Arkeoloji Müzesi'ne 
sahip çıkmasını 
isteyen turizmciler, 
şu anda birçok tur 
operatörü ve rehberin 
bu müzeyi durumu
nun çok iyi olmaması 
sebebiyle gezi 
programlarından 
çıkarttığını söylediler. 
Turizm ve Kültür 
Bakanlığı tarafından 
kongre şehirleri 
arasına alınan Bur 
sa'nın turizmde atak 
yapması için ziyaret 
edilecek müze ve tar
ihi eserleri çok rahat 
dolaşılabilen ve keyif 
alınan mekanlar hali 
ne getirmesi gerek
tiğini belirten turizm
ciler, "Hükümetin 
gündeminde Kültür 
Bakanhğı'na bağlı 

müzelerin belediye 
lere devredilmesine 
ilişkin bir çalışma 
vardı. Ancak bu çalış
ma kanunlaşamadığı 
için bir türlü devirler 
yapılamadı. Ancak 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin sahip 
çıkması ile Arkeoloji 
Müzesi yeniden diza
yn edilip, çok basit 
bir harcama ile bütün 
turistlerin, yerli ya 
bancı herkesin ziya 
ret edebileceği hale 
getirilebilir. Personel 
konusunda bile yeter
siz kalan Arkeoloji 
Müzesi'ne belediye 
veya Bursa'daki 
güçlü sivil toplum 
kuruluşları destek 
verebilirler. Arkeoloji 
Müzesi'nin hemen 
yanında faaliyet 
gösteren Bursa

Sanayici ve 
İşadamları Derneği | 
de bir kampanya ile I 
müzenin ihtiyaçlarını 
karşılayıp, teşhirin 
geliştirilmesi 
konusunda inisiyatif I 
geliştirebilir. Bahçede 
tutulan eserlerin, I 
nerelerde ne zaman | 
bulunduğu, hangi 
dönemlere ait 
olduğuna ilişkin 
bilgi notları bile 
bulunmuyor. Bu 
eksiklikler sebebiyle! 
de yerli ve yabancı | 
ziyaretçiler müzeden 
fazla keyif alamıyor! 
lar. Oysa, müzenin 
bahçesi daha da 
genişletilebilir.
Bahçede küçük 
bir kafeterya ile 
bazı düzenlemeler 
ve Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
Kent Müzesi'nin 
destekleri ile 2-5 bm 
yıllık parçalar daha ] 
güzel bir şekilde 
turizmde kullanıla
bilir. Müzenin 
bahçesi genişletil 
erek açık havada 
sergilenen eserlerin 
açıklayıcı levhaları 
hazırlansa bu bile 
müzeye hareket 
sağlar” dediler
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UMBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 
GEMLİK'TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.
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AYRICA

400 KİŞİLİK TERASIMIZ MEVCUTTUR.
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Sanat Cğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜAKİVC 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde türkiye 3.LÜĞÜ

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
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2005-2006 do
2. Türkçe Olimpiyodı ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİYC 2. LİGİ 

OKS'de fen ve Anadolu liselerini kazandırmada % 100 BAŞARI 
2004 - 2005 'te
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Çevreyi kirletenlere 
ağır para cezası

Kaymakam Mehmet Baygül tarafın
dan yapılan açıklamada, Bursa Valiliği 
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafın
dan gönderilen yazı ile Egsoz Gazı 
Emisyon Kontrolünü yaptırmayan 
motorlu taşıt sahiplerine 539 YTL, 
standartlara aykırı emisyon yaptıran 
taşıt sahiplerine ise 1.078 YTL para ce 
zası kesileceği duyuruldu. Syf 2’de

Harita Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından öğrencilere aletler ve kitaplar verildi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Siyaset gündemi
22 Temmuz da yapılacak milletvekili erken 

seçimleri gün sayarken, Gemlik’te de siyaset 
yavaş yavaş ısınmaya başladı.

DYP ile ANAP’ın birleşmesi sonucu kuru
lan DP’nin geçtiğimiz günlerde ilk toplantısı 
yapıldı.

Bu toplantı öncesi miletvekili aday adaylığı 
için ortaya çıkan ilk isim ANAP İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt oldu.

Kurt, 22 Temmuz günü yapılacak seçimler 
için DP’den aday adayı olduğunu ilan etti.

Bugün de aynı partiden Diş Hekimi Peyami 
Çağlar, İl Başkanhğı’na aday adaylığı dilek 
çesini veriyor. Devamı sayfa 5’de

Harita Kadastro Mühendisleri Odası Bur 
sa Şubesi tarafından Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Harita 
Kadastro Programı'ndaki 30 öğrencinin kul
lanmaları için aletler ve kitaplar verildi. Dün 
düzenlenen törene Kaymakam Mehmet 
Baygül, Meslek Yüksek Okulları Müdürü 
Prof. Abdurrahim Korukçu ile birlikte harita 
Kadastro Odası Bursa Şubesi Başkanı Çelil 
Çolak ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. 3’de

Muratoba Köyü’nün ilk dev projesi olan 
Zeytin Salamura Entegre Tesislerinin^ilk 
adımı atıldı. Köy içine yapılan olan tesisle 
rin inşaşat yapım ihalesi yapıldı. Bursa’dân 
4 firmanın katıldığı ihale 680 bin YTL ile 
Akın İnşaat Firması’nda kaldı. Sayfa 5’de

Pompalı tüfekle yaralama 
Dün saat 14.00 sıralarında Eski Pazar 
Caddesi üzerinde meydana gelen olay
da Sinan B., isimli şahıs daha önceden 
tartıştığı O.C. tarafından pompalı tüfekle 
vuruldu. Göğsünden ve bacağından 
ağır şekilde yaralanan Sinan B., ambu
lansla kaldırıldığı Gemlik Devlet 
Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin 
ardından Bursa'ya sevk edildi. O.C. adlı 
saldırgan ise, polis tarafından kısa süre 
de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla 
ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ÜVO ğâiOsSfl^ MICIR ÇEŞİTLERİ 
Mİ M İSâ^âlfşğ 1 NUMARA ■ 2 NUMARA ■ 7 NUMARA 
TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. KIRMA KUM s DUVAR TAŞI 
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı DOLGU MALZEMESİ
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA

Ta S! S £ 92 (0.539) 53 93 TESİSİMİ! © SAAT AÇIKTIR
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Cimtas özürlüleri sevindirdi
Seyfettin SEKERSÖZ
Çevre Kanununa 
istinaden çıkarılan 
Trafikte Seyreden 
Motorlu Kara 
Taşıtlarından 
kaynaklanan 
Egsoz Gazı 
Emisyonlarının 
Kontrolüne Dair 
yönetmelik gereği 
bunlara uymayan 
araç ve sürücülerine 
para cezası 
kesileceği 
duyuruldu.
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
yapılan açıklamada, 
Bursa Valiliği il 
Çevre ve Orman 
Müdürlüğü tarafın
dan gönderilen 
yazı ile Egsoz 
Gazı Emisyon 
Kontrolünü 
yaptırmayan motorlu 
taşıt sahiplerine 
539 YTL, standart
lara aykırı emisyon 
yaptıran taşıt 
sahiplerine ise 
1.078 YTL para 
cezası kesileceği 
duyuruldu. 
Açıklamada; 
"Bilindiği gibi

“Sakatlık insanlığın 
ortak sorunudur”

Seyfettin SEKERSÖZ 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Sakatlığın insanlık 
sorunu olduğunu 
ve AKP iktidarının 
göreve geldiği gün
den bu yana özürlü 
ve engelli vatan
daşların hep yanında 
olduğunu söyledi. 
Sosyal adalete ve 
bireysel mutluluğa 
büyük önem veren 
ve parti programını 
bu doğrultuda 
şekillendiren 
AK Parti iktidarı 
döneminde özürlü 
vatandaşlarla ilgili 
yapılan icraatlardan 
bazı örnekler veren 
Şahin, bunların 
başında özrü 
nedeniyle araç 
kullanan ve özür 
oranı yüzde 90 
ve üzeri olan 
vatandaşların 
Motorlu Taşıt

2872 sayılı Çevre 
kanununa istinaden 
çıkarılan Trafikte 
Seyreden Motorlu 
Kara Taşıtlarından 
kaynaklanan Egsoz 
Gazı Emisyonlarının 
Kontrolüne Dair 
Yönetmelik 
08.07.2005 tarih ve 
25689 sayılı Resmi 
Gazetede yayımla
narak yürürlüğü gir
miştir. Bahse konu 
Yönetmelik kap
samında Valiliği 
mizce (İl Çevre 
ve Orman 
Müdürlüğünce) 
gerçekleştirilecek 
denetimlerde, 
Çevre Kanununun 
20/a maddesine 
istinaden, emisyon 
ölçümünü yaptır
mayan motorlu 
taşıt sahiplerine 
539 YTL, 
yönetmeliklerle 
belirtilen 
standartlara 
aykırı emisyona 
sebep olan motorlu 
taşıt sahiplerine 
ise 1.078 YTL idari 
para cezası uygu
lanacaktır" denildi.

Vergisinden 
muaf tutulduğunu 
belirterek, 
"Anne ve babasın
dan yararlanan 
özürlü bayanlar 
evlenseler dahi 
sosyal güvenlik 
kapsamında 
hakları devam 
edecektir" dedi. 
Çalışan sakatların 
emekli olmalarında 
kolaylıklar sağ
landığını da belirten 
Şahin, özürlü 
vatandaşların 
yurt dışından 
getirdikleri araç 
ve gereçler için 
gümrük vergisinden 
muaf tutulmakta 
olduklarını hatırlattı. 
Şahin, AK Parti 
ilçe teşkilatı olarak 
her zaman engelli 
vatandaşların yanın
da olmaya devam 
edeceklerini 
bildirerek teşkilat 
olarak engelli vatan
daşların haftalarını 
kutladı.

Seyfettin SEKERSÖZ 
Bursa Serbest 
Bölgede faaliyet 
gösteren Enka 
Holding'e ait 
kuruluş olan 
Cimtas
Boru İmalatları 
Ltd. Şti. tarafından 
özürlülere akülü 
araba hediye edildi. 
Bursa Sosyal 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma 
Vakfı'nın başlattığı 
özürlülere kurum 
ve kuruluşlar 
tarafından akülü 
araba hediye

I kampanyası 
çerçevesinde

I bu hakkını Gemlik 
için kullanan firma, 
dün Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Başkanı Müzeyyen 
Eroğlu, Bursa 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı Mütevelli 
Heyeti üyesi Tamer 
Sivri, Cimtas Mali 
ve İdari İşler Müdürü 
adına İdari İşler 
Sorumlusu Serkan 
Tarım ve Teknik 
Emniyet Mühendisi 
Berrin Aydoğan'ın 
katılımıyla 
ihtiyaç sahiplerine 
arabalarını 
vererek onları 
sevindirdiler. 
GÖZLER YAŞARDI 
Akülü araba ilk 
olarak Manastır'da 
Barış Sitesinde 
oturan Keleş 
ailesine verildi. 
Emekli Mahmut Keleş 
ile ev kadını Azime 
Keleş'in iki çocuğu
nun da özürlü 
olması yürekleri 
dağlarken 37 yaşın
daki büyük çocuk 
Müjdat Keleş ile 
24 yaşındaki 
Necdet Keleş'in 
Gemlik Ticaret 
Lisesi mezunu 
olmaları ise ilgi çekti. 
Omur ilikten 
kaynaklanan Emes 
hastası olan iki 
gençten Necdet 
Keleş'e ellerini 
kullanabildiği için 
akülü araba 
verilirken anne 
Azime Keleş, 
çocuklarının 
ortaokulu bitirme 
dönemlerinde

i??'

hastalığa yakalandık
larını ve liseyi 
bitirme yılında 
ise tam olarak 
vücutlarını 
kullanamaz hale 
geldiklerini söyledi. 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı tarafından 
belirlenen Keleş 
ailesine her türlü 
ihtiyaçlarında 
yanlarında olacakları 
sözü veren 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, anne 
Azime Keleş'e 
sıkıntıda oldukları 
anda kendisine haber 
verilmesini istedi. 
OKULA 
ARABASIYLA 
GİDECEK 
İkinci araba Cimtas 
firmasında çalışan Ali 
Yiğit'in iki çocuğun
dan büyüğü olan ve 
Ata Mahallesindeki 
özürlüler Okulu’nda 
rehabilite bakımı

yapılan Ali Can 
Yiğit'e verildi. 
Anne Hatice Yiğit 
ile Baba Ali Yiğit'in 
büyük çocukları 
olan Ali Can Yiğit'in 
önümüzdeki dönem 
açılacak olan Çınar 
İlköğretim okuluna 
akülü arabasıyla 
gideceğini 
söyleyerek, 
sevinçleri göz
lerinden okundu.

Bir yaşından sonra 
beyne oksijen git
memesi nedeniyle 
başlayan hastalıkla 
vücudunu gereğince 
kullanamayan 
7 yaşındaki Ali 
Can Yiğit ile ailesi 
verilen akülü 
arabadan memnun 
olduklarını 
belirterek Cimtas 
firmasına teşekkür 
ettiler.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

YazıYORUM
Diş Hekimi

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

Zeki Sezer....
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu Harita 
Kadastro 
Programı'na 
Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi tarafın
dan öğrencilerin 
eğitimleri için 
aletler ve kitaplar 
hediye edildi. 
Okul önünde 
düzenlenen törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Meslek 
Yüksekokulları 
Müdürü Prof. 
Abdurrahim 
Korukçu ile birlikte 
harita Kadastro 
Odası Bursa 
Şubesi Başkanı 
Çelil Çolak ile 
yönetim kurulu 
üyeleri ve halen 
30 gencin öğrenim 
gördüğü Harita 
Kadastro Programı 
öğrencileri katıldı. 
Teknik Programlar 
Bölümüne bağlı 
Harita Kadastro 
Programında 
öğrencilerin 
eğitimlerine katkıda 
bulunacak olan 
teknik aletlerle 
kitap ve yazılım 
programını çeşitli 
kurum ve kuruluşlar 
ile özel bürolardan 
temin eden Harita 
Kadastro Odası 
Bursa Şubesi 
yönetimine 
teşekkür eden Prof. 
Abdurrahim 
Korukçu, öğrencilere 
seslenerek, "Sîzler 
bu bilgilerle altın 
bilezik tabir ettiğimiz 
mesleğe sahip 
olacaksınız 
hepinize başarılar 
diliyorum" dedi.

Bursa İtfaiyesi araç filosu genişliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, itfaiye 
teşkilatına kazandı 
rılan 42 metre uzun
luğundaki köpük 
kulesi ile arama ve 
kurtarma çalışma 
larında kullanılmak 
üzere alınan yeni 
gereçleri hizmete 
sundu.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Afet Koordi 
nasyon Merkezi'nde 
(AKOM) düzenlenen 
törende yaptığı

Oda Başkanı 
Çelil Çolak'da 
yaptığı konuşmada 
bu tür desteğin 
isteneceğini 
beklediklerini 
belirterek, "2006 
yılı eğitime destek 
programında 
Bursa'da bir ok 
okula yardımda 
bulunduk, şimdi 
sizlere de faydalı 
olmak istedik.

konuşmada, Bursa'yı 
bir uçtan bir uca 
aydınlık ve yaşan
abilir bir geleceğe 
taşıdıklarını belirtti. 
Kentin dönüşüm, 
çevre ve altyapı 
hizmetlerinin yanında 
güvenliğine de önem 
verdiklerinin altını 
çizen Başkan Şahin, 
bu bağlamda itfaiye 
teşkilatının çağın 
gereklerine ve her 
türlü olumsuz koşul
da hareket edebile
cek şekilde donatıl

Mesleğiniz altın 
çağını yaşıyor, hiçbir 
meslektaşımız 
boşta gezmiyor 
hepsinin bir işi var, 
sizlerinde kendinizi 
çok iyi yetiştirerek 
bu mesleği başarıyla 
yapmanızı diliyorum" 
şeklinde konuştu. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ise üniversitenin 
Gemlik'e kazandırıl

ması için çahşmala 
rım sürdürdüklerini 
söyledi. Bursa'nın 
sanayi kenti olduğu 
nu hatırlatan Başkan 
Şahin, "Bursa'da 7 
sanayi bölgesi var. 
Böyle büyük bir sana 
yi kentinde fabrika 
larda sık sık üzücü 
yangınlarla karşılaşı 
yoruz. Geçen yıl 
Bursa'da itfaiye teşki
latımız, 3 bin 250 yan 
gına müdahale etti. 
Bunlardan 6O'ı sanayi 
bölgelerinde mey

masını sağlayanlara 
bir kez daha 
teşekkür 
ederek, "Meslek 
odalarımızın 
katkıları çok güzel, 
çağımızın en 
güzel mesleklerinden 
birini öğreniyor
sunuz, sizlere 
yaşamınızda ve 
iş hayatınızda 
başarılar 
diliyorum" dedi.

dana geldi. Hiç bir 
yangında ölüm yaşan 
madı. Ancak milyon
larca liralık mal 
kayıplarına tabi ki 
engel olamadık.
Yeni araç ve gereçler
imizi itfaiye teşki
latımıza kazandın 
yoruz" dedi.

Deniz Baykal'ın açıklaması geldi. 
"İlkelerimize aykırı olmasına rağmen, 

ülkenin bugünkü koşullarında Zeki 
Sezer'in teklifini kabul ediyoruz. DSP ile 
CHP çatısı altında iş birliği yapmaya 
hazırız." Sonrası..

Sonrasını biliyorsunuz.
Zeki Sezer ortadan kayboldu.
Sesi soluğu çıkmaz oldu.
Türkiye'ye en büyük gösterisinin yapıla

cağı İzmir Mitingi'nde podyum yanına 
defalarca çağrıldığı halde gelmedi.

Deniz Baykal'la bir resim karesinde dahi 
bir araya gelmekten çekindi.

Mitinge müthiş bir gölge düşürdü.
Peki Zeki Sezer niye böyle yapıyor?..
CHP çatısı altında seçime girme teklifi 

ondan gelmedi mi?.
Geldi..
O zaman?..
O zamanı şu..
Zeki Sezer Baykal'ın bu çağrıya olumlu 

yanıt vereceğini hiç düşünmüyordu. Deniz 
Baykal "Olmaz" diyecek ve DSP lideri 
sureti haktan görünmeye devam ederken, 
CHP ve lideri birleşmeyi istemeyen suçlu 
olarak teşhir edilecekti.

Böylece seçimde sosyal demokrat 
oyların DSP'ye kayacağı ve barajın aşıla
cağı hesabı yapılıyordu. Baykal vakit kay
betmeden "Peki" diyerek oyunu bozunca,

B planı olmayan Zeki Sezer şaşırdı. 
Kaçmaya başladı. Böyle değilse durum, 
Zeki Sezer, ortaya çık ve konuş..

Önce Kordon'da niçin saklandığını açık
la..

Bu halkın son seslenişi.
Kendinize gelin, etiniz budunuz ne..
%1 oy alan bir parti, bu seçimde bunu da 

bulamaz..
Sonra..
Orijinal teklif senden geldiğine göre, 

ayrıntıları da hazırlamış olmalısın.
CHP ile toplantıya otur ve diyalog 

başlasın, çünkü vakit kalmadı.
Sonradan ağlamak yarar sağlamaz..
Geçen her gün AKP'nin ekmeğine yağ 

sürü yor.
Diyaloga girmezsen, sonuç nasıl alı

nacak?.
Neler olduğunu Türk halkı görüyor, size 

de not veriyor.
Bülent Ecevit'i, Karaoğlanlıktan hüsrana, 
DSP'yi birinci partilikten barajın altına 

düşüren kişinin gizli lider, hem kocası, 
hem de partisi ile oynayan Rahşan Ecevit 
olduğunu bu ülkede herkes biliyor.

Belli ki, Rahşan Hanım'ın ihtirasları bit
memiş.

Şimdi de, Zeki Sezer'i avcunun içine 
almış, oyununu sürdürüyor.

Zeki Sezer, Sen lider misin yoksa kapıku
lu mu?

Bu dediklerimin aslı yoksa, bir kukla 
değil, gerçek bir lidersen, sözünün 
arkasında dur..

Ortaya çık ve işi öyle ya da böyle bitir.. 
Milleti oyalama..

Tandoğan, Çağlayan ve İzmir 'de 
toplanan milyonlar senden..

Laf değil, eylem bekliyor..
Korkaklığın ve kaypaklığın alemi yok!..
Büyük dev uyandı, kimin ne yaptığını 

görüyor...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Genç Parti’ye toplu katılım
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22 Temmuz günü 
yapılacak genel 
seçimler için 
günler yaklaşırken 
Genç Parti 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı toplu 
katılım ile 22 
Temmuz 2007 
tarihinde yapılacak 
genel seçimlerin 
için düğmeye 
bastı.
Dün, Parti binasın
da düzenlenen 
katılım töreninde 
genel seçimler ve 
Genç Parti’ye 
katılımları değer
lendiren Gemlik ilçe 
Başkanı Nizamettin 
Şanlı, "Gemlik İlçe 
Teşkilatı olarak 
22 Temmuz 2007 
tarihinde yapılacak 
olan genel seçimler 
için kolları sıvadık 
ve seçim startını 
verdik” dedi.
Şanlı, "İlçemizdeki 
çalışmalarımız 
aralıksız devam 
ediyor. Bu açıhş- 
malarımız esnasın

da Doğru Yol 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı’ndan istifa 
eden çok sayıda 
bayan üye Genç 
Parti saflarına 
katılarak gücümüze 
güç katmışlardır. 
Önümüzdeki gün
lerde de çeşitli par
tilerden istifa edip 
Genç Parti’ye katıl
mak isteyenlerin 
katılımlarını da 
gerçekleştireceğiz. 
Genç Parti’ye ülke 
genelinde olduğu 
gibi ilçemizde de 
büyük destek 
görüyoruz. 
İnanıyor ve biliyo 
ruz ki, 22 Temmuz 
2007 günü Türki 
ye'de ve Gemlik'te 
çok şeylerin 
değişeceğini 
halkımız görecektir. 
Partimize yeni 
katılımlarla artık 
2002 seçimlerindeki 
yanlışlıklardan 
dönülerek iktidar 
yürüyüşüne hep 
birlikte yola çıktı. 
Genç Parti’ye ve 
Genel Başkanımız

Cem Uzan'a karşı 
AKP iktidarının 
yaptığı tüm saldırı 
lara, baskılara ve 
zulümlere rağmen 
2002 ylındaki 
seçimlerden daha 
güçlü daha azimli 
bir şekilde emin 
adımlarla iktidar 
yürüyüşümüzden 
hiç kimse bizi 
ala koyamayacak
tır.” dedi.
Genç Parti 
Gemlik İlçe

Teşkılatı Başkanı 
Nizamattin Şanlı 
ile Başkan 
Yardımcısı Doğakan 
Paşalıoğlu, 
Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatından 
istifa ederek, 
Genç Parti’ye 
katılan bayan 
üyelere Genç 
Partinin 
rozetlerini takarak 
hayırlı olmasını 
dilediler.
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Muratoba Köyü’ne dev proje Güne Bakı
Ercüment ESEN

Muratoba Köyü’nün 
ilk dev projesi olan 
Zeytin Salamura 
Entegre Tesisleri’nin 
ilk adımı atıldı.
Muratoba Köyü’nde 
1978 yılında köylü
lerin katılımıyla 
kurulan S.S Muratoba 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi 
yönetimince köy 
içerisinde yapılacak 
olan Zeytin salamura 
entegre tesislerinin 
ilk aşaması önceki 
gün gerçekleşti.
Muratoba Köyü Camii 
avlusunda Zeytin 
salamura entegre 
tesislerinin inşaat 
çalışmaları için açılan 
ve 2 turlu yapılan 
ihale heyecanlı geçti. 
S.S Muratoba Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Avukat Mehmet 
Bayrak, ihale öncesi 
Muratoba Köyü’ne 
yapacakları dev 
proje hakkında 
gazetemize 
verdiği bilgide 
şunları söyledi: 
“Köyümüze yapmayı 
planladığımız S.S 
Muratoba Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’ne ait Zey 
tin Salamura Entegre 
Tesisleri açmış 
olduğumuz ihalenin 
ilk adımı gerçekleşti.

Toplam 2700 metre 
kare alana sahip 
arsamız üzerine 
yapacağımız 2200 
metrekare entegre 
tesisimizin ihale 
ederek, bir an önce 
inşaat çalışmalarına 
başlayacağımız için 
çok mutluyuz.
Projemize (TEKKEM) 
Tarım Orman 
Destekleme Genel 
Müdürlüğü 175 bin 
YTL hibe ederek 
katkıda bulundu.
Proje değeri ise 
yaklaşık 700 bin 
YTL’dır. Kooperatif 
olarak köyümüze 
yapacağımız 
Zeytin salamura 
entegre tesisleri 
hayırlı olsun. ” 
İhalenin komisyonu 
üyeliklerini Başkan 
Mehmet Bayrak, 
Mehmet Turgut, 
Haşan Özdemir, 
Memduh Başaran ve 
Haşan Başaran ile 

kooperatif üyelerini 
oluştururken, ihaleye 
Bursa'dan 4 inşaat 
firması katıldı.
İki turda yapılan 
ihalede ilk turda 
kapalı zarf usulü 
ile tekliflerini ihale 
komisyonuna veren 
firmalar kıran kırana 
müdadele ederek 
ihaleyi almak için 2. 
turda indirime git
meleri sonucunda 
Bursa’dan ihaleye 
katılan Akın İnşaat 
firması 680 bin

YTL'ye Zeytin 
Salamura Entegre 
Tesisleri bina inşaat 
ihalesini almayı 
hak kazandı.
Temeli önümüzdeki 
günlerde atılması 
planlanan Zeytin 
salamura Entegre 
Tesislerinin 1 Kasım 
2007 tarihinde 
bitirilerek kooperatif 
yönetimi tarafından 
ihalenin ikinci aşa
ması açılarak makina 
ve teknik donanım
ların ahmı yapılacak.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Siyaset gündemi
Solda birleşme veya ortak hareket için 

anlaşma sağlayamayan CHP ile DSP’nin ilçe 
örgütlerinde herhangi bir kıpırtı sezinlenmiyor.

Üzerlerine ölü toprağı ekilmişçesine Anka 
ra da olup bitenler gözleniyor sadece..

Saadet Partisi için şimdiden birşey söyle
mek olanaksız ama, 2002 seçimlerden 
Milletvekili adayı olan İlçe Başkanı Recep Ay 
gün, bu seçimlerde de aday adayı olacak diyo
rum ben kendi kendime..

Geriye kala kala Adalet ve Kalkınma Partisi 
kalıyor.

İktidar Partisi olmanın avantajını hala 
elinde bulunduran AKP’den milletvekilliği için 
en yakın isim İlçe Başkanı Enver Şahin olmalı 
dense de, Şahin’in böyle bir niyeti olmadığını 
öğrendim.

Gençlik Kolları Başkanı Gencay Yılmaz’ın 
aday adayı olacağı yönünde sinyaller alıyo
rum.

Bursa AKP Milletvekili Altan Karapaşa 
oğlu’nun partinin kurucuları arasında olması 
ve Başbakan’a yakınlığı ile bilinmesi nede 
niyle, aday adayı olmaması gibi bir şey söz 
konusu olamaz.

Karapaşaoğlu, Bursa’dan olmasa bile baş 
ka bir ilden kontenjandan aday gösterilir.

O’nun milletvekilliği torbada kekliktir.. 
Aday adaylığı için zaman daralıyor..
DYP’den aday adaylığı için beklentisi olan 

kişilerin başında Avukat Gökhan Taylan geli 
yordu ama, partinin aday göstermemesi nede 
niyle Taylan, yasal sürede başvurusunu yap
madı.

Bunun üzerine Faruk Güzel’e daha yakın bir 
isim olan Diş Hekimi Peyami Çağlar dilekçesi
ni ve evraklarını hazırlayarak bugün başvu
rusunu yapacak.

Gemlik bu seçimlerde de milletvekili açısın
dan yine şanssız görülüyor gibi....

Vinç köprüdeki Tak’a sıkıştı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Üzerinde şantiye 
kabini olan vinçte 
bulunan kaldırma 
Bom'u Karsak Deresi 
üstünden geçerken 
köprüde bulunan 
Tak’a takılınca korku
lu anlar yaşandı. 
Uzun yıllar önce

Sunğipek Fabrikası 
tarafından ilçeye gi 
rişte güzel görüntü ve 
üzerine yazılanların 
okunması için yap
tırılan Tak dün öğle 
saatlerinde Mehmet 
Ali Paşa'nın kullan 
dığı 16 ZL 828 plakalı 
aracın geçmesine

engel oldu.
Aracın üzerinde bulu
nan Bom'un yüksekte 
kalması nedeniyle 
biranda Tak’a 
takılması sonucu 
yerinden oynayınca 
köprü üstü 
trafiğe kapandı. 
Ayakları ile köprü 

demirlerine bağların
dan kopan Tak'ın 
üzerinden geçen 
elektrik akımı olay 
yerine gelen TEDAŞ 
ekipleri tarafından 
tehlike yaşanmaması 
için kesildi.
Köprüden geçişler 
trafik ekipleri 

tarafından kapatılarak 
dere boyu istikame
tine verilirken Beledi 
ye Zabıta ekipleri 
tarafından zabıt tutul
du. Zarar gören Tak'ın 
önce yerinden tama
men kaldırılması bek
lenir ken Zabıta ekip
lerinin görüştüğü 

belediye yetkililerinin 
zarar gören ayak 
demirlerinin yeniden 
kaynakla sağlam
laştırılması emri ve 
rilmesi üzerine Tak 
yerinde bırakılarak 
sağlamlaştırılmasının 
ardından köprü 
trafiğe yeniden açıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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DYP’li kadınlar eczacılar unutmadı
Trak 
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Elif ESMEN
Doğru Yol Partisi 
Kadın Kolları 
Eczacılar
Haftası nedeniyle 
eczaneleri 
gezerek eczacılara 
karanfil dağıttı. 
Eczacıların sağlık 
hizmetinde 
önemli yeri 
olduğunu belirten 
DYP Kadın Kolları 
Başkanı Safiye 
Çeviklüm 
eczacılara çalış
malarından dolayı 
başarılarının 
devamını dilerken 
kimsenin eczanelere 
ihtiyaç duymamasını 
ama eksikliğinin 
de olmaması 
gerektiği söyledi.'

Umut Çeyizevi’nde kermes
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i ■'4MAY1S -20 MAYIS ARASI
I ÜRÜNLERİMİZİN SATIŞ VE SERGİSİ

Kayhan Mahallesi 
2 Nolu Cadde’de 
bulunan Umut 
Çeyizevi sahibi 
Nermin Kılık, 
kermes düzenledi. 
İşyerinde 14-20 
Mayıs 2007 tarihleri 
arasında ziyaretçilere 
açık olacak olan 
kermeste aynı zaman 
da satışta yapılacak. 
Beyaz iş, nakış, pike, 
salon takımları, mut
fak takımları, tel 
kırma işleri, bohçalar 
ve havlu takımları 
Umut Çeyizevi’nin 
çalışanları Ebru 
Aslan, Nilsen Seliçi 
ile Nermin Kılık’ın

el emeği goz nuru 
dökerek hazırlanarak 
satışa sunuldu. 
İşyeri sahibi Nermin 
Kılık yaptığı açıkla
mada, kermesleri her

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

yıl düzenleyerek, 
geleneksel hale 
getirerek, Gemlikli 
hanımların beğeni
sine sunduklarını 
söyledi.

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 GENLİK Tel: (0.224) 5I3 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Umurbey Belediyesi 
'ÇOK AMAÇLI SALON'açılışına 
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Bursa'da pitbull dehşeti Milletvekili danışmanları da aday ık yarışma gidi
Bursa'da pitbull 
cinsi köpek, 
evcil hayvan 
mağazasındaki 
bir kedi ile işyeri 
sahibine saldırdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Altıparmak 
Caddesi'nde öceki 
gece meydana 
gelen olayda, 
S.A. isimli kişiye 
ait pitbull cinsi 
köpek, bir evcil 
hayvan mağazasın
daki kediye 
saldırdı. Kanlar 
içinde kalan 
kedi ciddi şekilde 
yaralanırken, 
köpeği uzaklaştır
mak isteyen 
mağaza sahibi 
Uğur Ulufer de 
pitbull tarafından 
elinden ısırıldı.

İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri 
soruşturma 
başlatırken, 
mağdur Uğur 
Ulufer'in 
müracaatıyla 
pitbullun sahibi 
S.A. ifadesine 
başvurulmak 
Üzere Çarşı Polis 
Merkezi'ne 
götürüldü.
Kedisini tedavi için 
bir kliniğe götüren 
Uğur Ulufer, 
pitbullun Türkiye'de 
satışı ve bakımının 
yasak olduğunu 
iddia ederek, 
köpeğin sahibinden 
şikayetçi olacağını 
söyledi. S.A. 
ise, ifadesine 
başvurulduktan 
sonra serbest 
bırakıldı.

Milletvekilleri 
yeniden seçilebilmek 
için liste mücadelesi 
verirken, bazılarının 
danışmanları 
milletvekili olabilmek 
için sıraya girdi.
Meclis'te 4.5 yıldır 
vekilleriyle birlikte 
çalışan danışmanlar, 
şimdi onları bırakıp 
kendileri aday 
listesinde yer 
almanın yollarını 
arıyor.
Seçim takviminde 
geri sayım sürerken, 
bürokrasiden, iş 
dünyasından ve 
diplomasiden olduğu 
gibi Meclis'ten de 
çok sayıda 
milletvekili aday 
adayı ortaya çıktı. 
Bürokratların 
dışında 18 milletvekili 
danışmanı, vekil 
olabilmek için 
siyasi partilere 

başvuru yaptılar. 
Milletvekillerinin 
de tam desteğini 
alan danışmanlar, 
eğer listelere 
girebilirlirse seçim 
çalışmalarında 
onlardan aldıkları 
taktiklerle seçmen
lerin karşısına çıka
caklar. Aday adayı 
olanlar arasında 
AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Dengir Mir 
Mehmet Fırat'ın 
danışmanı Vildan 
Tanık Adıyaman'dan, 
Avrupa Konseyi 
Parlamenterler 
Meclisi Türk Grubu 
Başkanı ve AK Parti 
Eskişehir Milletvekili 
Murat Mercan'ın 
danışmanı ve AK 
Parti Kadın Kolları 
Merkez Yürütme 
Kurulu üyesi 
Ülkü Taş Bursa'dan,

AK Parti Siirt 
Milletvekili öner 
Ergenç'in danışmanı 
Yücel Can Elazığ'dan, 
AK Parti Ağrı 
eski Milletvekili 
Cemal Kaya'nın 
danışmanı ve Elazığ 
eski milletvekil
lerinden Ali 
Rıza Septioğlu'nun 
yeğeni Sait 
Deniz Bingöl'den, 
AK Parti İletişim 
Merkezi (AKİM) 
Koordinatörü 
ve AK Parti Tokat 
Milletvekili 
Şükrü Ayalan'ın 
danışmanı Nevzat 
Demirkol Ağrı'dan, 
AK Parti Sakarya 
Milletvekili Süleyman 
Gündüz'ün danış
manı Ayla İşbir 
Samsun'dan, 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
Meclis'teki Hacı

Mustafa özgül 
Yozgat'tan aday 
adayı oldu.
Meclis'te ayrıca 
AK Parti Bingöl 
Milletvekili Feyzi 
Berdibek, AK 
Parti İstanbul 
Milletvekili Halide 
Incekara, Genç 
Parti İstanbul 
Milletvekili 
Emin Şirin, 
Yaşar Nuri 
Öztürk, CHP 
Tokat Milletvekili 
Ziya Osman 
Diren, Anavatan 
Partisi İzmir 
Milletvekili 
Serpil Yıldız, 
AK Parti Antalya 
Milletvekili Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun 
danışmanı da 
milletvekili 
aday adaylığı 
için görevlerinden 
ayrıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

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

ACİLSATlUKveKİRALIKLARIKlZİCİNBİZİARAYINIZ

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

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.

ŞEKER SİGORTA
MacideöZALP

Tel:5132474 Fax:5141021
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Bağ-Kur’lulara müjde
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Bağ- 
Kur'luların da Emekli 
Sandığı'na mensup 
kamu çalışanları gibi 
'sevk almadan' direkt 
hastanelere gidip 
sağlık hizmetlerinden 
yararlanabileceğinin 
müjdesini verdi. 
Yıllar önce geçirdiği 
bir trafik kazasını 
anlatan Erdoğan, 
"Biz kan revan 
içindeyiz, görevliler 
’SSK'ya mı, Emekli 
Sandığı'na mı tabii?' 
diye soruyor. O has
tanede SSK'lılara 
bakılmadığı için bizi 
kan revan içinde 
başka bir SSK has
tanesine gönderdiler. 
Tüm bunları yaşamış 
bir başbakan olarak 
şunu söyleyeyim; 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı 'damdan 
düşenler' tarafından 
gerçekleştirildi" dedi. 
Erdoğan, Türkiye'de 
yıllarca hastanelerde 
yaşanan trajedilerin 
ekranlara yansıdığını 
hatırlatarak, sağlık 
hizmetlerinde artık 
bu kötü tablonun 
değiştiğini kaydetti. 
Hastanelerde rehin 
alma olaylarının tari
he karıştığını belirten 
Erdoğan, Bağ- 
Kur'luların yıllardır 
beklediği müjdeyi 
verdi. Erdoğan, Bağ-

Kur'luların da tıpkı 
Emekli Sandığı'na 
tabii kamu çalışanları 
gibi sevk almadan 
hastanelere gidip 
sağlık hizmetinden 
yararlanabileceğini 
bildirdi. Artık hiçbir 
vatandaşın hastanel
erden geri çevrilme 
diğini ifade eden 
Erdoğan, Sosyal 
Güvenlik Reformu 
(SGR) ertelenmemiş 
olsaydı, her yeni 
doğanın 18 yaşına 
kadar sosyal güven
lik şemsiyesi altında 
olacağını vurguladı. 
Erdoğan, SGR'den 
vazgeçmedikleri, 
bunu mutlaka 
yasalaştıracakları 
mesajını verdi. 
Tüm hizmetlerinde, 
'İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın' felsefesini 
ön planda tuttuklarını 
anlatan Başbakan 
Erdoğan, insanı

güçlü, huzurlu ve 
sağlıklı olmayan 
bir devletin güçlü 
olamayacağının 
altını çizdi.
SSK hastanelerinin 
devlet hastaneleriyle 
birleştirerek hem 
SSK'lıların çilesine 
son verdiklerini hem 
de hastanelerdeki 
kuyrukları azalttık
larını söyleyen 
Erdoğan, TOKİ'nin de 
artık hastane inşaat
larına başladığını 
kaydetti.
Sağlık Bakanlığı'nın 
4.5 yıldır yürüttüğü 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı'nın 
'Cumhuriyet tarihinin 
en önemli reform
larından biri' oldu 
ğunu söyleyen Erdo 
ğan, sağlık hizmet
lerini çağa uygun 
hale getirmek için 
önemli adımlar attık
larını söyledi.
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Elemanlar aranıyor
Döküm Taslama 
isinde çalışacak

BAY elemanlar aranıyor. 
Maaş dolgundur.

SSK + Servis mevcuttur.
Tel: (0.532) 546 01 71

KİRALIK İŞYERİ

Emin Dalkıran Kordonu’nda 
Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı) 

70 M2 işyeri kiralıktır.
TEL : 0.542 593 61 51

.ELEMAN ARANIYOR

.---------------------~
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Zeytin pazarlama işinde 
çalışmak üzere 

Diksiyonu düzgün
Giyimine özen gösteren 

İkna kabiliyeti yüksek
BAY ELAMAN ARANIYOR 

Müracaat Tel: 525 17 00
4.4,ersin

'jg? İnş. Zeytincilik Tur. Son. Tic. Itd. Şii.

ÖZGÜR TİCARET
OSCARSUANABAYİS

HABAŞ YETKİLİ BAYİ
EVLERE FABRİKALARA

ve İŞYERLERİNE 
ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA

DAMACANA SU 
VERİLİR

TRLİ BAYİLİKLER UERİI
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR. 
E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları

TEL: 0.224 513 40 95 • 513 0176 
__________ GSM: 0.555 350 52 41 • GEMLİK__________

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay - bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

KURBANLIK ve RDRKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

CUMAN AAANIVOA
Orhangazi llçesi’ndeki 
gıda işletmemize

Orhangazi veya Gemlik'te ikamet eden
Vardiyalı çalışabilecek 

Tercihen deneyimli

GIDA TEKNİKERİ ARANIYOR
İlgilenenlerin aşağıdaki faks veya e-mail 

adreslerine yazılı müracaatları rica olunur.

Tel : 0.224 586 52 01 ZEY-TUR SAN A.Ş.
Faks: 0.224 586 52 OO
e-mail: info@zeytursan.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@zeytursan.com.tr
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Fenerbahçe tarnsferde terleyecek
Turkcell Süper Lig'de 
bitime 2 hafta kala 
100. yılında şampi 
yonluğa ulaşan 
Fenerbahçe'de gözler 
transfere çevrildi. 
Sarı-lacivertlilerde 
10 futbolcunun 
sözleşmesi, sezon 
sonunda-bitiyor. 
Futbolculardan Alex 
de Souza, Tuncay 
Şanlı, Rüştü Reçber, 
Ümit Özat, Volkan 
Demirel, Gürhan 
Gürsoy, Mehmet 
YozgatlI, Deniz Barış, 
Serkan Balcı ve Re 
cep Biler'in sözleş 
mesi sona eriyor. 
Fenerbahçe yöneti
mini, iç transferde 
özellikle Alex ve 
Tuncay terletecek. 
Her iki futbolcunun 
da sözleşmeleri 30 
Haziran 2007'de sona 
erecek.
Sarı-lacivertli takımla 
20 Haziran 2004'te 3 
yıllık sözleşme imza
layan Brezilyalı fut

Alex’den çarpıcı açıklamalar
Fenerbahçeli futbol
cu Alex de Souza, 
çarpıcı açıklamarla 
bulundu.
Brezilyalı yıldız, 
kariyerinin en zor 
şampiyonluklarından 
birisini yaşadığını ve 
çok mutlu olduğunu 
belirterek, "Bu yıl 
sadece saha içindeki 
rakiplerimizle uğraş
madık aynı zamanda 
saha dışındaki bir 
çok olumsuz faktörle 
de mücadele etmek 
zorunda kaldık. 
Bu şampiyonluk, 
hem taraftarımızca 
hem de kulüp yöne- 
timimizce uzun süre 
kullanılacaktır" dedi. 
Geçen sezon şampiy
onluğu son maçta 
kaybetmelerinin de 
kendilerinde bu 
sezon için ayrı bir

bolcunun sözleşmesi 
30 Haziran 2007'de 
sona erecek. Takımın 
şampiyonluğunda 
önemli payı bulanan 
Alex ile bu sezon 
devre arasından beri 
yeni sözleşme gün
deme gelmesine 
karşın, hala 
sözleşme imzalan
madı. Brezilyalı fut
bolcunun mena
jerinin önümüzdeki 
günlerde yönetimle 
transfer görüşmesi 
yapması bekleniyor. 
Takımın yıldız oyun

stres oluşturduğunu 
kaydeden Brezilyalı 
oyuncu, bütün bun
ların yanında 100. yıl 
baskısının işin tuzu 
biberi olduğunu kay
detti.
Turkcell Süper 
Lig'deki gol krallığı 
yarışını 19 golle önde 
götüren Fenerbahçeli 
futbolcu, hedefinin, 
ligde kalan iki maçta 
gol krallığı için yarış

cularından Tuncay 
Şanh'nın da 3 yıllık 
sözleşmesi 30 
Haziran 2007'de sona 
erecek. Medyada yurt 
dışına transfer haber
leri çıkan Tuncay 
için, İzmir 
dönüşünde Bağdat 
Caddesi'ndeki kutla
malarda taraftarlar, 
"Taraftarız biz, çeke 
riz cefa, Tuncay Şanlı 
bizi bırakma" diye 
tezahürat yaparak, 
milli futbolcunun 
Fenerbahçe'den 
ayrılmamasını istedi 

mak olduğunu 
ifade etti.
Sezon boyunca 
"uydurma" laflar 
duyduklarını ve 
bunların kendilerini 
çok üzdüğünü ifade 
eden Alex şunları 
kaydetti: 
"Kulübümüzün 
100. yılının 
verdiği gücü 
hissedemeyen 
bütün bu bakışı 
bozuk kişilere rağ
men yaşadığımız bu 
şampiyonluk bizim 
için tarifi imkansız 
bir sevinç kaynağı 
olmuştur.
Bugün var 
gücümüzle şöyle 
haykırabiliriz: 
Şampiyonnn... Bu 
ses tüm Türkiye'de, 
bir kaç ay daha 
devam edecektir."

Galatasaray’a geçit yok I
Kuruluşunun 100. 
yılını kutlayan 
Fenerbahçe Kulübü, 
takım sporlarında 
bu sezon ezeli 
rakibi Galatasaray'a 
büyük üstünlük 
kurdu.
Sarı-lacivertliler, 
iki kulüp arasında, 
futbol, basketbol 
ve voleybol 
branşlarında, 
A takımlar 
seviyesinde bu 
sezon yapılan 10 
maçı da kazandı. 
Galatasaray, Turkcell 
Süper Lig'de 1, Beko 
Basketbol Ligi'nde 3, 
Türkiye Bayanlar

îeşiktas’tan Turgay Demirel’e tepki
Türkiye Bayanlar 
Basketbol Ligi 
play-off final 
serisi son maçında 
Fenerbahçe'ye 
yenilen Beşiktaş'ın 
basketbol şube 
koordinatörü 
Haşan Bozkurter, 
Basketbol 
Federasyonu 
Başkanı Turgay 
Demirel'in 
istifa etmesi 
gerektiğini söyledi. 
Haşan Bozkurter, 
Basketbol 
Federasyonu 
Başkam'nın 
tarafsız olduğuna 
inanmadıklarını 
belirterek, 
"Sayın federasyon 
başkanının istifasını 
istiyoruz. Gelecek 
dönemlerde de 
bu federasyon 
başkanı değişmeden 
Beşiktaş'ın 
şampiyon olacağına 
inanmıyoruz. Bu 
başkan yanlıdır. 
Ona oy verenlerin 
değil, Türkiye'nin 
başkanı olmalıdır. 
Lütfen istifa etsin,

Basketbol Ligi'nde 
2, Erkekler ve

de 2'şer olmak 
üzere, ezeli rakibiyle

Bayanlar Birinci
Voleybol Liglerinde 

basketbolün önünü 
açsın" diye konuştu. 
Fenerbahçe ile 
oynadıkları Türkiye 
Bayanlar Basketbol 
Ligi play-off final 
serisi son maçının 
Caferağa Spor 
Salonu'nda yapıl
masına tepki 
gösteren Bozkurter, 
"2010 Dünya 
Şampiyonası'nı 
ülkemizde 
düzenleyecek bir 
federasyonun, 24 
saniye cihazı ve 
skorbordu çalış
mayan, 350-400 

oynadığı 10 maçtan 
da yenilgiyle ayrıldı.

kişilik bir salonda 
Türkiye Bayanlar 
Ligi finalini oynat
ması gerçekten 
ayıptır. Caferağa 
Spor Salonu'na 
basketbol maçı 
veren federasyon 
utansın.
Fenerbahçe'nin 
erkek takımı Abdi 
İpekçi Spor 
Salonu'nda 
oynarken, bayanlar 
neden Caferağa’da 
oynuyor. En azından 
final maçı Abdi 
Ipekçi'de olmalıydı" 
şeklinde konuştu.

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜCÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar

MUTLULUK
CESUR BALIK

14.00 - 16.30 - 20.30 
12.00- 14.00- 16.15-20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


17 Mayıs 2007 Perşembe SAĞLIK __________

Sebzeler haşlandığında 
yararları azalıyor

Hipertansiyona karşı sağlıklı beslenme

Kansere karşı 
faydalı olduğu 
bilinen brokoii ve 
brüksel lahanasının, 
kaynatılarak 
pişirilmesi halinde 
içindeki kanserle 
savaşan maddelerin 
büyük bölümünün 
yok olduğu bildirildi. 
Brokoii, brüksel 
lahanası ve aynı 
familyadan olan 
sebzeler, kansere 
karşı faydalı olduğu 
bilinen "glucosino- 
lates" adı verilen 
maddeleri ihtiva 
ediyor. Ancak kay
natılarak pişirilmeleri 
halinde kansere 
karşı savaşan mad
delerin yaklaşık 
yüzde 80*i suya 
geçerek heba oluyor.

Warwick üniversitesi 
bilim adamları, 
brokolinin 30 dakika 
haşlanması halinde 
glucosinolates mik
tarının yüzde 77, 10 
dakika haşlanması 
durumunda ise 
yarısının azaldığını 
tespit ettiler.Prof. 
Paul Thornalley, 
"Sebze tüketiminden 
azami faydayı 
sağlayabilmeniz için 
buharda, mikrodal
gada veya kızgın 
yağda pişirmeniz 
lazım" dedi. 
Bu sebzeleri 
dondurmanın 
da yararlı 
maddelerin 
seviyesinin 
azalmasına yol 
açtığı belirtildi.

Hipertansiyondan 
korunmada sağlıklı 
beslenmenin önem 
taşıdığı bildirildi. 
Dünya Hipertansiyon 
Ligi, bu yıl 17 Mayısta 
kutlanacak Dünya 
Hipertansiyon 
Gününün temasını, 
sağlıklı beslenmenin 
önemine dikkati çek* 
mek amacıyla 
"Sağlıklı Yemek, 
Sağlıklı Kan Basıncı 
Demek" olarak 
belirledi.
Dünya Hipertansiyon 
Ligi'nin üyesi olan, 
Türk Hipertansiyon 
ve Böbrek 
Hastalıkları 
Derneğinin Başkanı 
Prof. Dr. Çetin 
Turgan, hipertansiy
onun hem gelişmiş 
hem de gelişmekte 
olan ülkelerde 
önlenebilir ölüm 
nedenleri arasında 
birinci sırada yer 
aldığını bildirdi.
Kalp hastalığı, felç ve 
böbrek hastalıkları 
için en büyük risk 
faktörü olan hipertan
siyonun, dünyada ve 
ülkede bir salgın 
hastalık halinde 
olduğunu ifade eden 
Turgan, dünyada 1 
milyar, Türkiye'de ise 
15 milyon civarında 
kişinin hipertansif 
olduğunu belirtti.

Bua göre dünyada 
her 4, Türkiye'de ise 
3 kişiden birinde yük

sek tansiyon bulun
duğunu anlatan 
Turgan, "Yani ülkem
izde hipertansiyon 
görülme sıklığı dünya 
ortalamasının 
üstünde" dedi. 
Hipertansiyonun 
toplumda bu kadar 
sık görülmesinin en 
önemli nedenlerinin 
şişmanlık ve aşırı tuz 
tüketimi olduğuna 
dikkati çeken Turgan, 
"Dünya 
Hipertansiyon Ligi bu 
yıl sağlıklı beslenme 
konusuna dikkat çek
mek istedi" diye 
konuştu.
Çok fazla tuz içeren 
besinlerin kan 
basıncını yükselt
tiğine işaret eden 
Turgan, "Bu nedenle 
masaya tuzluk konul
mamalı" dedi. 
Turgan, normal ve 
sağlıklı bir kişinin 
günde 3-4 gramdan 
fazla tuza ihtiyacı 

olmadığını, günlük 6 
grama kadar tuz tüke
timinin kabul 
edilebilir olduğunu 
söyledi.
Yüksek kalorili besin
lerin şişmanlığa, 
bunun da hipertan
siyona yol açtığını 
anlatan Turgan, 
küçük yaşlardan 
itibardn aşırı miktarda 
tuz tüketiminin de 
ileri yaşlarda hiper
tansiyon gelişimini 
tetiklediğini bildirdi. 
Turşu, ev tarhanası 
ve ev makarnası gibi 
geleneksel gıdalarda 
ve fast-food denilen 
yiyeceklerde yüksek 
miktarda gizli tuz 
bulunduğuna işaret 
eden Turgan, bunlar
dan kaçınılmasını 
önerdi.
Turgan, düzenli fizik
sel aktivitenin de 
hipertansiyondan 
korunmada gerekli 
olduğunu bildirdi.

İdeal kan basıncı ne 
olmalı?
Türkiye'deki hipertan- 
siflerin yüzde 60'ının 
tansiyonlarının yük
sek olduğunun 
farkında olmadığını 
kaydeden Turgan, bu 
nedenle ideal kan 
basıncının bilinmesi 
gerektiğini söyledi. 
Kan basıncının 12/8'in 
altında olmasının iyi 
olduğunu belirten 
Turgan, hastane 
ölçümlerinde 
14/9, ev ölçümlerinde 
13.5/8.5, diyabet ve 
böbrek hastalığı 
olanlarda ise 13/8 ve 
üstünün hipertansi 
yon anlamına gele
ceğine dikkati çekti. 
12-14/8-9 arası kan 
basıncının tehlikeye 
doğru gidiş anlamına 
geldiğini anlatan 
Turgan, bu 
değerlere sahip 
kişilerin 
"Prehipertansif 
olarak adlandı
rıldığını bildirdi. 
Sağlıklı beslenme 
Turgan, yüksek tan
siyondan korunmak 
için şu besinlerden 
her gün ölçülü mik
tarda tüketilmesi 
gerektiğini bildirdi: 
''-Bol miktarda taze 
sebze ve meyve, 
-Az yağlı süt, 
yoğurt ve peynir, 
-Tahıl ve liften 
zengin yiyecekler, 
-Çok az miktarda 
doymamış yağ."

M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

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 
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 51313 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 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 
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 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

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122 
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 617 33 94

1 AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Umurbey Belediyesi'nin 

2006 'da İd önemliyatırımlarından biri olan 

“ÇOK AMAÇLI SALON" 

açılışına tüm halkımız davetlidir.

Tarih: 18 Mayıs 2007 Cuma 
Saat: 14:30 Yer: Umurbey
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19 Mayıs yarın 
kutlanıyor

79 Mayıs Gençlik ve Spor Bay 
ramı etkinlikleri yarın düzenle
nen törenlerle kutlanacak. 
Atatürk Anıtı’nda saat O9.oo’da 
başlayacak olan törenlere ilçe 
stadında devam edilecek.

Haberi sayfa 2’de

CHP Genel Başkanı Deniz Saykal ve DSP Genel Başkanı Zeki Sezer 45 dakikalık görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı

CHP-DSP ittifak kararı aldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
So/ da anlaştı..

Adlarına sol denir mi denmez mi tartışması
na girmeden, DYP ve ANAP’ın birleşerek DP adı 
altında tek partiye dönüşmesinden sonra, CHP 
ve DSP’de dün sonunda seçimler için anlaş 
tılar.

Sağda ve soldaki bölünmüşlüğe ezelden beri 
karşı olduğumu hep yazdım.

Önümüzde yapılacak olan erken seçime, 
antidemokratik seçim yasalarıyla ve yüzde 10’ 
luk barajla girilmesi, bölünmüş partileri birleş 
meye en azından seçim , için birlikte hareket 
etmeye zorladı.

Tandoğan, Çağlayan, Manisa, Çanakkale ve 
İzmir “Cumhuriyet” mitinglerinde halk, CHP ve 
DSP’yi birleşmeye çağırdı. Devamı sayfa 5’de

~ CHP ile DSP Genel başkanlar/ dün 
yaklaşık 45 dakikalık bir görüşmenin 
ardından 22 Temmuzdaki seçimde işbir
liği yapacakları yolunda anlaştı. Baykal 
ve Sezer CHP Genel Merkezi'ndeki 
görüşmenin ardından birlikte basın açık
laması yaptı. Baykal, Türkiye'nin tarih 
içinde büyük sorumluluklar yüklenmiş 
iki. sol partinin tarihi adımı birlikte attık
larını söyledi. Haberi sayfa 3’de

Bir haftada 7 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi 
yaralayan Yiğit Bekçe ve Mehmet 

Karahasan’ın yargılanmasına devam ediliyor

Seri katiller gıyabında yakılandı

Kocaeli, Sakarya, Bursa , Mersin, Adana ve 
Ankara'da bir hafta içerisinde 7 kişiyi 
öldürüp, 1 kişiyi yaralamakla suçlanan seri 
katiller Yiğit Bekçe ve Mehmet Karabasan 
Kocaeli'nde gıyaplarında yargılandı. Syf3’de

Başarılı polisler altınla ödülendirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uy 
gulamaya konulan ayın başarılı polisleri 
olarak seçilen 3 memur altınla ödüllen 
dirildi. Haberi sayfa 4’de
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Buluşma
Atatürk Anıtı’nda başlayacak törenlere İlçe Stadında devam edilecek. Öğrenciler son provalarını dün tamamladı

Gürhan ÇETİNKAYA

Tarımın politikası olur mu?
Yıllar önce Bursa'da bir dernek kurmak için 

çalışmalar yapıyorduk..
Ana çatı oluşturulmuş... Sıra derneğin 

misyonuna, izleyeceği politikaya gelmişti..
Ben sormuştum...
- Derneğimizin politikası nasıl olacak diye?
Oradan bir arkadaş hafiften kızarmış bur

nuyla ortaya atlamıştı..
- Bu derneğe siyaset miyaset giremez... 

diye...
Yapı bu olunca Türkiye'de gelir getirici 

unsurların sağlıklı bir politikası olmuyor..
Tarımda da durum farklı değil..
Tarımsal politikayı "siyasef'olarak 

algılayanlar balıklama daldılar tarım sistemine..
Ve ... Türkiye tüm dünyaya yetebilecek bir 

tarım potansiyeline sahipken kendi kendine 
yeter bir ülke olmaktan çıkıp son yıllarda tarım 
ürünlerini ithal eder duruma geldi... Daha 
doğrusu getirildi..

Nedeni çok... Hangi birini sayalım..
Politika ile iç içe geçmiş, seçimlere endeksli 

uygulamalar mı?
Bilinçsiz ve eğitimsiz üreticiler mi?
Drenaj sistemlerine önem verilmemesi 

nedeniyle toprakların hızlı şekilde tuzlulaşıp 
çoraklaşması mı?

Tahlil yapmadan gübre kullanımı ve bilinç
siz ilaç füketimi mi?

Erozyon mu? Toprak ve su kirlenmesi mi?
Giderek yükselen üretim maliyetleri ve 

enflasyonun gerisinde kalan ürün fiyatları mı?
Üretimdeki düzensizlik mi?
Yakıt, zaman, makine ve işçiliğin bilinçsiz 

kullanılması mı?
Doğru arazi kullanımı için toprak harita

larının çıkarılmamış olması mı?
Tarım üreticisinin örgütsüz olması, koope 

ratiflerin gelişmemiş olması mı?Tarımsal yıllık 
büyüme hızının artık eksili değerlere ulaşması 
mı?

Çiftçiye yol gösteren Ziraat İşleri, Zirai 
mücadele, Hayvancılığı geliştirme, Gıda işleri, 
Veteriner işleri ve Toprak-Su genel müdür
lüğümün kaldırılması. Ayrıca et-balık kurumu, 
süt endüstrisi kurumu, yem sanayi, zirai 
donanım kurumu ve devlet üretme çiftliklerinin 
özelleştirilmesi mi?

Bu saydıklarımı sıraya koysanız ortalık 
karışır..

Çünkü tümü de diğerinden daha önemli..
Dolayısıyla üretimin hak ettiği biçimde 

gerçekleşememesi, ulusal gelişmeyi de sex 
teye uğratıyor..

Verimli topraklara ve ovalara sahip olan 
ülkemiz değerlendirebildiğinde Avrupa'nın 
tarım deposu olabilecek nitelikte..

Alt yapı var.... Ancak bilgi düzeyi yetersiz.
Ne var ki AB, her fırsatta Türkiye'nin tarım 

ürünlerine inanılmaz engeller getiriyor.
Geleneksel tarım ürünlerimizden çekirdek

siz kuru üzüm, incir, fındık, pamuk hatta 
zeytinyağı konusunda AB zaman zaman tarife 
dışı engellerle veya başka yollarla ihracatımızı 
engelliyor.

Türkiye henüz tarımda teknolojiyi yeterince 
kullanamıyor.

Neden kullanamıyor?
Son yıllarda IMF ve Dünya Bankası destekli 

tarım politikası uygulayan Türkiye'nin en sık 
duyduğu sözlerden birisi kuşkusuz "tarımsal 
desteklemeleri azaltın".

Oysa hem ABD, hem de AB tarımsal 
destekleri azaltmak bir yana sürekli olarak 
artırıyorlar..

Türk köylüsü tarımsal faaliyetlerini, böl
genin ve iklimin sunduğu hazır olanakların 
dışında, dışarıdan kayda değer bir katkı almak
sızın sürdürüyor..

Dolayısıyla... Köylünün eline kentte otura
bileceği bir ev, bir de araba parası veren 
toprağını elinden alıyor..

Sonra... Köylü gün geliyor...
Toprağını sattığı yere bekçi oluyor...

................ ..........

19 Mayıs yarın kutlanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı 
etkinlikleri yarın 
düzenlenen 
törenlerle kutlanacak. 
Yaklaşık bir aydan 
bu yana çeşitli 
oyunları okullarında 
uygulayan öğrenciler 
ilçe stadında 
dün son provalarını 
yaptılar.
Yarın saat 09.00 da 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunumu ve 
İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla 
başlayacak 
törenlerin kutlamaları 
saat 10.00'da 
ilçe stadında 
devam edilecek. 
Kutlama törenleri 
saygı duruşu ve 
istiklal Marşı’nın 
ardından bir 
öğrencinin gençlik 
adına yapacağı 
konuşma 
Atatürk'ün gençliğe 
hitabesiyle sürecek. 
Türk gençliğinin 
andının ardından 
şiirler okunacak, 
şeref çağrısı 
yapılacak ve hep 
birlikte Gençlik 
Marşı okunacak.
19 Mayıs nedeniyle 
düzenlenen 
sportif ve sosyal 
etkinliklerde 
derece alanlara 
ödüllerinin

verileceği törenin 
ardından kutlamalar

öğrencilerin birlikte 
yapacakları

gösterilerle son 
bulacak.

Gemlik K rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bir haftada 7 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan Yiğit Bekçe ve 
Mehmet Karahasan’ın yargılanmasına devam ediliyor 

Seri katiller gıyabında yargılandı YazıYORUM

Kocaeli, Sakarya, 
Bursa , Mersin, 
Adana ve Ankara'da 
bir hafta içerisinde 
7 kişiyi öldürüp, 
1 kişiyi yaralamakla 
suçlanan seri 
katiller, Kocaeli'nde 
gıyaplarında 
yargılandı. 
Türkiye'yi dehşete 
düşüren ve bir 
hafta içinde 
aralarında Kocaelili 
pişmaniyeci 
Fatih Kılıç'ın da 
bulunduğu 7 kişiyi 
öldürmek ve 
1 kişiyi yaralamakla 
suçlanan seri katil
lerin yargılanmasına 
dün devam edildi.
Kocaeli 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen duruşmaya 
Ankara ilinde 
tutuklu bulunan 
sanıklar Yiğit Bekçe 
ve Mehmet 
Karahasan Sincan 
Cezaevi'nden 
Ankara F1 ve 
F2 tipi cezaevlerine 
nakledildiklerinden 
dolayı katılamadı. 
Şahıslara yardım, 
yataklık ve araç 
temin etmekle 
suçlanan 
C.A.O'nun yanı sıra 
avukatı Ali Ateş

CHP-DSP ittifak kararı aldı
CHP ve DSP 22 
Temmuz'daki seçim
ler için işbirliği 
yapma kararı aldı. 
Deniz Baykal ve Zeki 
Sezer basına ortak 
açıklama yaptı. 
Baykal seçimde DSP 
ile birlikte çalışacak
larını açıkladı. 
CHP ile DSP Genel 
başkanları dün yak
laşık 45 dakikalık bir 
görüşmenin ardından 
22 Temmuz'daki se 
çimde işbirliği yapa 
cakları yolunda 
anlaştı. Baykal ve 
Sezer CHP Genel 
Merkezi'ndeki görüş
menin ardından 
birlikte basın 
açıklaması yaptı. 
Baykal, Türkiye'nin 
tarih içinde büyük 
sorumluluklar yük
lenmiş iki şol partinin 
tarihi adımı birlikte 
attıklarını belirterek 
şöyle konuştu: 
"Siyasi dağınıklıktan 
kurtulması, halkımı 
zın sosyal ve 
ekonomik ezilmmiş 
liğini son verilmesini

Yiğit Bekçe Mehmet Karahasan

ile baro tarafından 
sanıklar Yiğit Bekçe 
ve Mehmet Karaha 
san savunması için 
görevlendirilen 
avukat Mehmet 
Dobur ise duruşmada 
hazır bulundu.
Öldürülen pişmaniye
ci Fatih Kılıç'ın 
ailesinin de katıl
madığı duruşmada, 
ölen gencin arkadaşı 
M.S. tanık olarak 
dinlendi. M.S. 
ifadesinde, olayı 
görmediğini, ölen 
gençle birkaç gün 
önce tartıştığını, 
ancak öldürme 
olayıyla bir ilgisi 
olmadığını söyledi.

yansıtan bir milli 
çözümü oluşturma 
doğrultusunda önü 
müzdeki seçimlerde 
işbirliği yapacaktır. 
Bu önemli bir 
adımdır. Bu seçimde 
iki parti olarak el ele 
vereceğiz ve birlikte 
çalışacağız. Artık çok 
güzel şeyler olacak. 
Varmış olduğumuz 
işbirliği kararı ile 
kendimii Ecevit ile 
kucaklaşmış kabul 
ediyorum.
Arkadaşlarımız kendi 
parti kimliklerini kay
betmeden partimiz
den aday olacaklar. 
DSP ile kimliklerimizi 

Duruşmada halen 
tutuklu bulunan 
sanık C.A.O'nun 
avukatı Ali Ateş 
söz alarak, 
müvekkilinin öldürme 
olayıyla bir ilgisinin 
olmadığını, sanıklara 
yardım etmediğini, 1 
daha önce de 
duruşmalarda tahliye 
istediklerini, fakat 
tahliye taleplerinin 
reddedildiğini 
ifade etti.
Avukat Ateş tahliye 
talebini tekrarlayarak, 
müvekkilinin adre 
sinin sabit olduğunu, 
gerekirse maddi 
olarak kefalet yatır
maya hazır olduk

koruyarak bütünleş 
meyi hedefliyoruz. 
Sayın Sezer aday ol 
mayacağını açıkladı, 
ben aday olmasından 
büyük mutluluk 
duyacağım. 
Birleşmemizi sağla
mak için bizi, 
eleştiren, suçlayan, 
dua eden bütün 
vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyorum, 
başta Sezer olmak 
üzere herkese 
şükranlarımı sunuyo
rum?”
DSP Lideri Sezer de 
Türkiye'nin önünde 
bulunan tehditleri' 
ortadan kaldıracak 

larını belirtti. Avukat 
Ateş'in tahliye talebi 
üzerine Cumhuriyet 
Savcısı Celal Nefes, 
suçun vasıf ve 
mahiyeti, mevcut 
delil durumu ve 
tutuklulukta geçen 
süreye göre tüm 
sanıkların tutukluluk 
hallerinin devamına 
karar verilmesini 
talep etti.
Mahkeme, şahit 
olarak sunulan 
jandarma subayı 
M.Ü.'nün ifadesi için 
yazılan talimat 
cevabının 
beklenmesine, 
duruşmaya davet 
edildiği halde katıl
mayan tanık M.T.'nin 
zorla duruşmaya 
getirilmesine, 
sanık C.A.O.'nun 
tahliye talebinin 
reddine, tüm sanık
ların tutukluluk 
hallerinin devamına, 
3 duruşmadır 
yazı yazılmasına 
rağmen sanıklar 
Yiğit Bekçe ile 
Mehmet Karaha 
san’ın gelecek duruş
mada hazır edilme
sine ve duruşmanın 
12 Haziran 2007 tari
hine ertelenmesine 
karar verdi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Yabancılar mutlu....

bir güç birliğine 
ihtiyaç olduğunu 
hatırlatarak şöyle 
devam etti: 
"Toplumumuzun 
memnun olması bizi 
de memnun ediyor. 
Bu seçim işbirliği 
rejim açısından, 
ülkenin ekonomisi 
açısından çok önem
li. DSP'li adaylar 
parti kimliklerini 
sürdürerek CHP 
listesinden aday ola
caklar. Bu işbirliğinin 
Türkiye'nin önünü 
açacağına insanımızı 
umutlandıracağına 
inanıyorum. Gecikti 
belki ama önemli bir 
süreç, iktidar projesi 
ortaya koyuyoruz. 
Onun için bir süre 
ileride olabilecek 
açmazları aşmak için 
gerekli bir durum 
olarak değerlendir 
mek lazım." 
Sezer milletvekili 
adayı olmamasının 
bir ilke kararı oldu 
ğunu ve bunun 
devam ettiğini 
söyledi

Türkiye’ye ait siyasal ve ekonomik 
müjdeleri, nedense hep dışardan alıyoruz.

AKParti ne kadar demokratik, uzlaşmacı, 
ne kadar çağdaş, şeriat karşıtı, hatta anti- 
Islamcı olduklarını nedense Türklere değil 
de, yabancılara anlatıyor.

Laik cumhuriyet ilkeleri dedin mi, yurt 
içinde dut yemiş gibi susup, yurt dışındak
ilere masal anlatıyorlar..

Financial Times dergisi, Abdullah Gül 
röportajın da, “Bir kimse nasıl AK Parti’nin 
Türkiye’yi dini birdevlet yapma yönünde 
gizli bir gündemi olduğunu düşünebilir?” 
dediğini yazıyor..

Başka bir yabancı yatırımcı şirket, 
AKParti’nin hâlâ yüzde 30 dolayında oy 

alabileceğini, bunun mecliste 280 ile 300 
sandalye, olacağını söylüyor.Bundanda 
şunu öğreniyoruz.

Ey halkım; Her sandalyenin de yabancı 
yatırımcıların borsadaki bir milyar dolar
larını kurtardığını...

Ne yazık ki biz Türkler, Alman değiliz. Bu 
ülkede yaşıyoruz, olup biteni görüyoruz, 
apdal, ebleh değiliz...

Bize yutturulmaya çalışılan zehirin farkın
dayız.

Bizim bildiğimiz AKParti, arife tarif gerek
tirmiyor.

İktidarda dört buçuk yılını dolduran bu 
parti İslamcı değilse, Türkiye’nin laik kesi
mi üzerine çöken bu imamlar kim?

Okulları medreseye, resmi daireleri 
mescide, çeviren bu insanlar niye 
Akparti'de toplandılar ?

Abdullah Gül, bulmuş elin İngiliz’ini, 
Onlar dediği biziz yani Atatürkçüler, laik 

demokratik bu ülkenin has evlatları.ve bize 
sormaya cesareti olsa, istediği örneği,tek 
değil yüzlercesiyle veririz eline:

23 Nisan’da çarşaflara dolanıp ilahiler 
okumak, küçücük kızlara “vahiy” olarak mı 
inmiştir?

Dokuz yaşındaki kızların evlendirilmesi 
vaazları, erkek erkeğe AKParti kampları, 
kadın parkları, kısa kollu elbiseyle girile- 
meyen ticani dükkânları, içki içilen yerleri 
şehir dışına taşıma projeleri, içki yasaklı 
deniz kenarları, camiye dönüştürülen yeşil 
alanlar, izinsiz Kur’an kurslarına cezasız 
bırakan yeni yasalar, Başkanından memu
runa İmam hatip şartı aranan belediye 
çalışanları, okullarda Darvvin teorisi yerine 
okutulan yaratılış palavrası, abdest suyu 
şifalıdır ve bazı semtlere radikal İslamcı 
olunmazsa girilmez kılan dar, kalın, 
korkunç ve çağdışı zihniyet, Türkiye’nin 
yavaş yavaş gömüldüğü tarih öncesi 
bataklık; yurt çapında sistemli, bilinçli, 
çalışma değil midir?

Dikkat edersen, ey okur, AKParti’yi ve 
bitiremeyen siyasal ve ekonomik fetvaların 
hepsi dışardan veriliyor.

Hepsinin Türk borsalarında sıcak 
paracıkları var.Paracıkları var.

Yağlı faizi internet üzerinden vurup, 
Avrupalarında, Amerikalarında keyif 

çatıyorlar.
Türkiye’de yaşayan, iş kuran, istihdam 

sağlayanların derneği,
TÜSIAD Başkanı mantıklı ve ülke yararı

na bir görüş mü belirtti?
Kükrüyor Başbakan, “Sen bilmezsin, 

meclis bilir!” diye.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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(Başarılı polisler altınla ödülendirildj
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
bünyesinde 
uygulamaya konulan 
ayın başarılı polisleri 
olarak seçilen 
3 memur altınla 
ödüllendirildi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
düzenlenen törende 
konuşan İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt tarafından 
Asayiş Büro'da 
görevli memur 
Ferruh Yüksel ile 
Trafik memurları 
Ünal Güllü ile 
Ertuğrul Demirdirek 
çeyrek altınla 
ödüllendirildiler.
Polis memuru

Ferruh Yüksel, bir 
süre önce bir 
işyerinde meydana 
gelen laptop hırsız 
lığında şüpheliyi 
güvenlik kamerasın

dan tespit ederek 
izinli olmasına rağ
men Gürle İş Hanında 
başka bir hırsızlığa 
teşebbüs ettiği anda 
hırsızı yakalayarak 

üstün başarı göster
mişti.
TRAFİK AFFETMİYOR 
Öte yandan Bolu'dan 
yola çıkan ve hiçbir 
resmi belgesi bulun

mayan büyük vinç 
aracını ilçe girişinde 
bulunan ışıklı 
lambalarda izleyen 
trafik memurları 
Ünal Güllü ile 
Ertuğrul Demirdirek, 
aracı kontrol ettik
lerinde Kadir Avcı 
isimli sürücünün 
kullandığı vincin 
0699140 seri 
numarayla Ankara 
Ticaret Odası’na 
kayıtlı olduğunu 
gördüler.
Trafik polislerine 
önce 20 YTL 
para teklif eden vinç 
sürücüsü Bursa 
Organize Sanayi 
Bölgesi’ne gitmek 
istediğini söyleyerek 
bırakmalarını istedi. 
Karayollarına çıkış 

belgesi bulunmayan 
vincin sürücüsü 
Kadir Avcı, daha 
sonra "Cebimde 
90 YTL kaldı onu 
da vereyim beni 
bırakın" demesi 
üzerine 
göz altına alındı. 
Başarılı 
memurlarının görev j 
bilinciyle arkadaşları
na örnek davranış 
sergilediklerini 
söyleyen
Kurt, "Arkadaşlarımız 
değil 20 YTL ne 
teklif ederlerse 

etsinler kesinlikle 
kabul etmeyeceklerini 
gösterdiler. Kendi 
terini tebrik 
ediyorum ve ödüle 
layık görüyorum" 
dedi.
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Genç Parti Kadın Kollan yeniden oluşturuldu
Ercüment ESEN

22 Temmuz günü 
yapılacak genel 
seçimler için 
siyasi partilerde 
bünyelerindeki kadın 
ve gençlik kollarını 
yenileme çalış
malarını hızlandırdı. 
Genel Başkanlığını 
Cem Uzan'ın yaptığı 
Genç Parti'nin 
Nizamettin Şanlı'nın 
ilçe başkanlığını 
yaptığı Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın dün 
Kadınlar Kolu’nu 
yeniden oluşturarak 
faaliyetlerine 
başladılar. 
Genç Parti İlçe 
Teşkilatı binasında 
bir araya gelen 
Genç Partili hanımlar 
Kadınlar Kolu’nu 
oluşturmak için 
kendi aralarında 
yaptıkları seçimler 
sonucunda 
Hülya Aksoy 
başkanlığında 
Kadınlar Kolu’nu 
yeniden oluşturarak 
seçim çalışmalarına 
başladılar.
Genel seçimlere 
iddah olduklarını 
söyleyen Genç Partili 
hanımlar, Genel 
Başkanımız Cem 
Uzan'a ve partimize 
karşı AK Parti 
iktidarının yaptığı 
tüm saldırılar,

baskılar ve zulümler 
herkesçe bilinmekte 
olup öfke ile 
karşılanmış idi.
22 Temmuz günü 
yapılacak olan 
seçimlere daha azim
li, güçlü ve emin 
adımlarla iktidara 
yürüyüşümüzü 
başlattık diyerek 
seçimlerde iddialı 
olduklarını ifade 
ettiler. Genç Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Nizamettin Şanlı ise 
yeniden oluşturularn 
Kadınlar Kolu 
yönetimine 
çalışmalarında 
başarılar dileyerek 
hayırlı olsun dedi. 
Genç Parti Kadınlar 
Kolu Hülya Aksoy 
Başkanlığında 
kurulurken

yönetimi ise şu 
isimler oluşturdu. 
Hatice Türkan 
(Başkan Yardımcısı), 
Nurten Güngör 
(Başkan Yrdımcısı)

üyeler: Fatma Aker, 
Hatice Demirtaş, 
Kadriye Ak, Satı 
Sakin, Fatma Duran, 
Zehra Pekşen, 
Neslihan Polat.

Gemlik-Bursa Karayolu’nda erik pazarlığı
Ercüment ESEN

Gemlik Bursa 
Karayolu Sanayi 
Sitesi kavşağı 
inşaatı önü erik 
satıcılarının adeta 
karargahı oldu. 
Alt geçit 
çalışmaları 
nedeniyle yolun 
tek şeride 
düşmesini fırsat 
bilen satıcılar, 
araçların durakladığı 
anda torbaladıkları 
erikleri araç 
sürücülerine 
veya otobüs 
yolcularına 
satmak için 
yakaladıkları 
3 - 5 saniyelik 
duraksamada 
yaptıkları ayaküstü 
pazarlık karayo
lunda tehlikeye 
davetiye çıkarıyor. 
Zaman zaman 1 kilo
luk erik için kıran

kırana pazarlıkların 
da yaşandığı Gemlik 
Bursa Karayolu’nda, 
tehlikeyi hiçe 
sayan erik satıcıları 
araç sürücülerine 
zor anlar yaşartırken, 
araçlarında tek 
başına seyir halinde 
olan sürücüler 
ise kapkaç 
olaylarına karşı 
erik satıcılarına 
araçlarının 
camlarını açmayıp 
yollarına sıkışık 
trafikte ilerlemeye 
çalışıyorlar.
Erik satıcılarının 
Bursa Gemlik 
karayolunu işgal 
etmesine sürücüler 
tepki gösterirken, 
yetkililerin bu tür 
karayolu üzerinde 
seyyar satış yapan 
kimliği meçhul kişi
leri engellemesini 
isteyerek tepkilerini 
dile getiriyorlar.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı:

Sol da anlaştı....
Meydanlardaki milyonlar, CHP ile DSP’nin 

birleşmesini istedi.
Tabandan gelen bu baskıya sağ duyuyla yak

laşan iki parti, koltuk anlaşmazlığını aşarak 
çözümledi.

Merkez sağ ve merkez solda dün birliktelik 
sağlandı.

Her iki parti siyasi kimliklerini kaybetmeden 
CHP çatısı altında 22 Temmuz 2007 erken seçim
lerine birlikte girecekler.

Bu en azından sola gönül bağlamış seçmen
lere moral verecektir.

2002 seçimlerinde seçim sistemi nedeniyle 
yüzde 26 oyla parlementonun yüzde 65’ine sahip 
olan AKP, dört yıllık iktidarı döneminde kitlelere 
Laiklik ve Cumhuriyetin temel ilkeleri konusun
da güvensizlik verdi.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
parlemento kilitlendi.

Ordu, Üniversite, Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay gibi üst düzey hukuk kuramlarıyla kav
galı olan iktidara karşı geniş bir muhalefet oluş
tu.

Cumhurbaşkanını seçemeyen iktidar çareyi 
erken seçimlerde buldu ve bu arada da 
Cumhurbaşkanlığını halkın seçmesi için Ana 
yasa değişikliğine gitti.

Yani Türkiye’de sistemle oynanıyor.
Cumhurbaşkanının halkın seçmesi demek 

yarı başkanlık sistemine geçmek demektir.
Tüm bunlar göz önünde alındığında 22 Tem 

muz erken seçimlerinin önemi ortaya çıkmakta 
dır.

Bunun için sağda ve soldaki birliktelik önem
lidir.

CHP ve DSP’nin anlaşarak seçime gitmesi bir 
adım olmalı.

Seçimlerden sonra ise bu anlaşma birleş 
meye dönüşülmeli.

Hatta daha geniş yelpaze ile bir birleşme 
olmalı bu. Hayırlı olsun.

B€KL€M«K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

Gemlik Kaymakamlığından 
aldığım yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
GÜLEN GİRİT

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özdilek’ten Anasınıfı öğrencilerine eğlence
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu Ana 
sınıfı öğrencileri ön 
çeki gün Özdilek'in 
misafiri olarak 
tesislerde eğlenme 
fırsatı buldular, 
öğretmenleri Türkan 
Süren ve Bahtişan 
Çelik gözetiminde 
Özdilek tesislerine 
gelen ana sınıfı 
öğrencileri personel 
tarafından sevgiyle 
karşılandılar. Öğret
menlerinden öğren 
dikleri başta folklor 
olmak üzere çeşitli 
oyunlar sergileyen 
minik öğrenciler 
izleyenlere birde

Bale ziyafeti çektiler. 
Yaklaşık 2 saat süren 
eğlencede ana sınıfı 
öğrencilerine özdilek 
kafeteryasında 
Hamburger ve Ayran 
ikramında bulunuldu. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Kamil Beki, 

yiyeceklerini 
afiyetle yiyen ana 
sınıfı öğrencilerine 
her türlü yardımı ve 
ilgiyi esirgemeyen 
özdilek yönetimi 
adına İşletme 
Müdürü Cevat 
Bezek'e teşekkür 
etti.

Miniklerin sergisi ilgi gördü

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Özdilek Tesisleri’nde 
açılan Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
okulu ana sınıfı 
öğrencilerinin 
hazırladıkları 
resimler görücüye 
çıkarıldı.
Yıl içinde öğretmen
leri Türkan Süren 
ve Bahtişan Çelik'in 
öğrettiklerini 
resim olarak yansıtan 
minik öğrencilerin 

eserleri Özdilek 
girişinde sergilen 
meye başladı. 
Sergi önünde 
düşüncelerine 
aktaran Özdilek 
İşletme Müdürü 
Cevak Bezek, 
tesislere renk 
katan öğrencilere 
kapılarının her 
zaman açık olacağını 
ve bu tür etkinliklerin 
sergilenmesine 
yardımcı olmaya 

devam edeceklerini 
söyledi.
Açılan resim ser
gisinin ilk konukları 
arasında yer alan 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Kamil 
Beki, okullarına 
destek veren 
Özdilek yönetimine 
eğitim camiasına 
olumlu yaklaşımların
dan dolayı teşekkür 
etti.

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 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Umurbey Belediyesi
COK AMAÇLI SALON' umuz f J

bugün saat: 14.30 da açılıyor 
tüm halkımız davetlidir.

A^^rsin^süren MımB
İNŞAAT Z€VTİNC>L'H TURİZM SAN. TİC. ITD. ŞTİ.

। Atatürk Cad. Parsbey Mh. No: 55
T€L: 0.224 525 17 00 - Umurbey / GCMLİK
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Sosyal Konutların kurası 
1 Haziran’da çekiliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Hamitler'de 
Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi 
(TOKİ) işbirliği ile 
yapacağı konutlar
dan düşük gelirli 
vatandaşlar için 
ayrılan sosyal 
konutlara 12 bin 60 
kişi başvurdu. Konut 
sahipleri, 7 Haziran 
Perşembe günü 
Atatürk Spor 
Salonu'nda noter 
huzurunda kura 
çekimiyle belir
lenecek.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
kentteki konut 
açığını kapatmak ve 
sosyal konut pro
jelerine katkıda 
bulunmak için 
(TOKİ) ile ortaklaşa 
planladığı Hamitler 
Toplu Konut 
Projesi'nin sosyal 
konut başvuruları 
sona erdi. 195 . 
dönümlük araziye 
yapılacak konutlar
dan alt gelir grubuna 
hitap edecek 
304'ünün sahipleri 
kurayla belirlenecek.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

M ABONE OLDUNUZ MU?
s ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

g

Barış Okulu için el ele verdiler
Bursa'da, 35 
ilköğretim okulundan 
462 öğrenci, 
‘Birleşmiş Milletler 
Bin Yıl Kalkınma 
Hedefleri’ kapsamın
da, ‘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 atıklarını

toplayarak, gelirini 
okul inşaatına 
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 Temiza 
rabacı, Barış İlköğre
tim Okulu adını 
taşıyacak okulun 
projesinin hazır 
olduğunu belirtere, 
“Temel atma aşa
masına geldiğimiz 
için mutluyuz. 
Gönüllü 
öğrencilerimiz

bir yıl içinde çeşitli 
faaliyetlerde bulu
narak biner Euro’luk 
katkıyı toplamaya 
çalıştı. Okullar da 
ambalaj atıklarını 
toplayarak gelirini 
bağışlayacak.
Okullarda ve alışveriş 
merkezlerinde kuru
lan UNICEF stand- 
larında satılan ürün
lerden elde edilecek 
gelirin yüzde 30’u 
projeye aktarılacak. 
UNICEF standlannda 
gönüllü öğrenciler 
görev aldı” dedi. 
Bursa Carrefoursa 
Alışveriş Merkezi’nde 
UNICEF Standı’nda 
görev alan Gaye 
Temizarabacı, llayda 
Temizarabacı ve llay
da Toprak, alışveriş 
merkezine gelenlere 
proje hakkında bilgi 
verdiler. Gaye 
Temizarabacı “Böyle 
bir projede görev 
alma şansına kavuş
tuğumuz için gurur 
duyuyoruz” şeklinde 
konuştu.

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ | 
m -- - - - - - - - - ~

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

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÖX 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

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,

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

&

,

Çizgiler kampüse ulaştı
Kentin kültür ve 
sanat yaşamına 
yeni bir tat getiren 
ve bu yıl Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından birincisi 
gerçekleştirilen 
Uluslararası 
Bursa Karikatür 
Bienali farklı 
mekânlardaki etkin
liklerle sürüyor. 
Şehrin muhtelif 
bölgelerinde yaptık
ları atölye 
çalışmalarıyla, 
BursalIların 
ilgisini toplayan 
karikatüristler, bu 
kez de iki günlük 
bir programda 
Uludağ Üniversitesi 
öğrencileriyle bir 
araya geldi. Uludağ 
Üniversitesi 
Kırmızı Salon’da 
gerçekleştirilen 
“Öğrencilerle 
Yüzyüze” adlı 
söyleşide 
karikatüristler, 
Raşit Yakalı, Ramize 
Erer, Zeki Bulut, 
Turgut Demir, 
Ahmet Aykanat, 
öğrencilere 
karikatürün dili ve 
özelliklerini anlattılar. 
Karikatürist Raşit 
Yakalı, teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte

kendisi gibi birçok 
çizerin mesleklerinde 
zor dönemler 
yaşadıklarını 
belirtti. Karikatürün 
evrensel bir anlatım 
yolu öldüğünü ifade 
eden Yakalı, her 
ülkenin kendine has 
bir karikatür dili 
olduğunu söyledi. 
Turgut Demir ise 
öğrencilere karikatü 
re nasıl başladığını 
anlatırken, insanların 
ruhunu besleyen 
soytarılara ihtiyaç 
duyduğunu tam da 
bu noktada karikatür
lerin ortaya çıktığını 
söyledi. Karikatürün 
özellikli olması, 
bir şeyler anlatması 
ve hatta güldürmesi 
gerektiğini ifade 
eden Demir,

sadece çizebilmenin 
yeterli olmadığını, 
çizgiye espri kat
manın da önemli 
olduğunu vurguladı. 
Öğrencilerin merak 
ettikleri konularla 
ilgili sorular yönelt
tikleri söyleşide 
karikatürist 
Raşit Yakalı, 
yanında getirdiği 
eserlerden oluşan 
anlık bir sergi açtı. 
Üniversitedeki 
programın ikinci 
gününde ise 
çizerler, öğrenci 
portrelerini konu 
alan atölye çalışması 
yaptılar. Birkaç 
dakika içinde 
portreleri kağıda 
döken karikatüristler 
hünerlerini 
sergiledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Döküm Taşlama 
isinde çalışacak 

BAY elemanlar aranıyor.
Maaş dolgundur. 

SSK + Servis mevcuttur.
Tel: (0.532) 546 01 71
KİRALIK İŞYERİ

Emin Dalkıran Kordonu’nda 
Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı) 

70 M2 işyeri kiralıktır.
TEL : 0.542 593 61 51

ELEMAN ARANIYOR

Söyle 
JV 
ıvuş- 
ırar 
linde

nenin
imi, 
at
ili 
uladı. 
lerak 
ırla 
>nelt- 
le

Zeytin pazarlama işinde 
çalışmak üzere 

Diksiyonu düzgün
Giyimine özen gösteren 
İkna kabiliyeti yüksek

BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat Tel: 525 17 00

<4 ersin IJrİ
İnş. Zeytincilik Tur. Son. Tıc. Itd. Şti.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAYŞOFORve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

KURBANLIK w RDM
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZVARDIR

ÖZGÜR TİCARET
‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

iği 
şan 
açtı.

ıci

ICİ 
nu 
lışmasi
Ç

da 0 
turistler

OSCAR SU ANA BAYI
HABAŞ YETKİLİ BAYİ

EVLERE FABRİKALARA 
ve İŞYERLERİNE 

ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA 

DAMACANA SU
VERİLİR

TALİ BAYİLİKLER DERİ
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR. 
E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları 

TEL: 0.224 513 40 95 * 513 0176 
GSM: 0.555 350 52 41 • GEMLİK

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 

bay ■ bayan aranıyor 
Tel: 514 07 66

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

ELEMAN AAANIVOA
Orhangazi İlçesi’ndeki 
gıda işletmemize

Orhangazi veya Gemlik'te ikamet eden
Vardiyalı çalışabilecek

Tercihen deneyimli

GIDA TEKNİKERİ ARANIYOR
İlgilenenlerin aşağıdaki faks veya e-mail 

adreslerine yazılı müracaatları rica olunur.

Tel : 0.224 586 52 01 ZEY-TUR SAN A.Ş.
Faks: 0.224 586 52 00
e-mail: info@zeytursan.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@zeytursan.com.tr
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Liseler arası Futbol Turnuvası’nda CBAL birinci oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gençlik Haftası 
nedeniyle düzenlenen 
Liseler arası 
Futbol Turnuvası’nın 
finalinde rakibi 
Endüstri Meslek 
Lisesi’ni 2-1 yenen 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi birinci oldu. 
İlçe stadında 
oynanan üçüncülük 
maçında Gemlik 
Lisesi Ticaret 
Meslek Lisesini 
3-0 yenerek, üçüncü 
olurken Ticaret 
Meslek Lisesi 
dördüncü oldu. 
Yıllardır finalin 
tek ismi olan ve 
birinciliği başka 
liseye kaptırmayan 
Endüstri Meslek 
Lisesi karşısında 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi bu kez kupayı 
almak için sahaya 
çıktığı belli oldu. 
Kendinden 
beklenen futbolu 
sahaya bir türlü 
yansılamayan 
Endüstri Meslek 
Takımı Metin'in 
penaltıdan attığı 
golle 1-0 öne geçti. 
Yediği gole Kadir 
ve Alper'le cevap 
veren Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
takımını turnuvaya 
hazırlayan 
Serpil Aka İlköğretim 
Okulları arasında 
düzenlenen 
turnuvada Namık 
Kemal İlköğretim'! 
şampiyon yapmasının 
ardından Celal 
Bayar'ı finalde 
2-1 taşıyarak 
şampiyonluğa 
katkıda bulundu. 
Turnuvada 
dereceye giren 
takımların kupaları 
yarın ilçe stadında 
yapılacak 
19 Mayıs kutla
malarında verilecek.

CAMOCÖd

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜfiÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 
Seanslar

PARS ve KİRAZ OPERASYONU 14.oo ■ 16.30 - 20.30

CESUR BALIK 12.00 - 14.00 ■ 16.15 - 20.30

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

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

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06) www.elkoyun.com
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elkoyun.com
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Her 100 kişiden 3 ünde 
kekemelik görülüyor

Sağlık Bakanlığı’ndan kuraklık uyarısı
Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kulak- 
Burun-Boğaz 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Fatih Öğüt, 
kekemeliğin genellik
le çocuklarda 2-6 
yaşları arasında 
ortaya çıktığını ve 
hastalığın toplumda 
yüzde 3 oranında 
görüldüğünü söyledi. 
Kekemeliğin konuş
manın akıcılığıyla 
ilgili bir iletişim 
bozukluğu olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. 
Öğüt, "Akıcılıkta 
ortaya çıkan bozuk
luklar, uygun 
olmayan durakla
malar, tekrarlamalar 
ve benzer problemler 
konuşmanın doğal 
akışını etkiler. 
Kekemelik, çocuklar
da genellikle okul 
öncesi yaşlarda 
konuşmaya başladık
tan sonra ortaya 
çıkan bir uyum ve 
davranış bozuk
luğudur. Çocuk ilk 
aylarda çok güzel 
konuşurken, yaşadığı 
bir olaydan sonra 
takılarak konuşmaya, 
kekelemeye başlar. 
Kekemelik genellikle 
psikolojik kökenlidir" 
dedi.
Kekemeliğin okul 
çağında, nadiren

yetişkinlikte de 
ortaya çıktığını açık
layan Prof. Dr. Öğüt, 
"Yarıya yakını kendil
iğinden geçer, diğer 
yarısı kalır. Genellikle 
ailedeki daha küçük 
çocuklarda 
görülmektedir. 
Erkeklerde kadınlara 
göre 3-4 kat daha 
fazla görülmektedir. 
Kentsel kesimde kır
sala göre daha çok 
gözlenmektedir. Bazı 
vakalarda erişkinliğe 
geçiş döneminde 
kaybolmakta, bunun 
dışında tedavi 
edilmeyen vakalar 
ömür boyu sürmekte
dir" diye konuştu. 
Şarkı söyleme, küfür 
etme, dua okuma, 
fısıltıyla konuşma 
gibi durumlarda en 
ağır kekemelerin bile 
oldukça akıcı 

konuşabildiklerini 
vurgulayan 
Prof. Dr. Öğüt, 

"Günümüzde çok 
farklı tedavi 
yöntemleriyle 
hastalık düzeltilmek
tedir. özellikle okul 
öncesi dönemde 
tedavi edilen çocuk
lar ileriki dönemlerde 
hiç kekelememekte- 
dir. Ancak yetişkinlik 
dönemine kadar 
hiçbir tedavi 
görmeyen kişilerde 
kesin sonuç alınması 
güç olmaktadır. Bu 
nedenle ebeveynlerin 
çocuklarının 
kekelediğini 
düşündükleri durum
larda hiç vakit kay
betmeden bir dil ve 
konuşma terapistin
den yardım almaları 
gerekmektedir" şek
linde konuştu

Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Turan 
Buzgan, tüm illerin 
sağlık müdürlük
lerinin kuraklık 
nedeniyle 
uyarıldığını açıkladı. 
Turan Buzgan 
yaptığı açıklamada, 
suyun hayatı 
sürdürmek için 
çok önemli bir 
unsur olduğunu 
anımsatırken, küresel 
ısınmanın neden 
olacağı su soru
nunun özellikle 
hijyen için daha az 
su ayrılmasına neden 
olacağını bildirdi. 
Bu durumun pek çok 
hastalığa davetiye 
çıkaracağını söyleyen 
Buzgan, bebekler, 
hastalar ve yaşlı 
kişiler için ise ayrı 
sorunlar ortaya 
çıkacağını kaydetti. 
Buzgan, küresel 
ısınmanın su dışında 
da çok sayıda 
hastalığa neden 
ölacağnı belirterek, 
orman, bitki örtüsü, 
hayvan sayısındaki 
azalma ve insan 
göçünün kaygı verici 
olduğunu bildirdi. 
Buzgan, küresel 
ısınmanın hayvan 
kaynaklı enfeksiyon 
hastalıklarını artıra
cağını söylerken, 
özellikle kemirgen
lerin artışının farklı 
hastalıkları gündeme

getirebileceğini 
kaydetti.
Su kaynaklı hastalık
lar konusunda 
Sağlık 
Müdürlüklerinin 
kuraklık tehlikesi 
nedeniyle uyarıldığını 
açıklayan Buzgan, 
gerekli tedbirlerin 
alındığını ifade etti. 
“Bu ay başından 
itibaren su 
kaynaklı hastalıklar 
konusunda da 
teyakkuza geçtik” 
diyen Buzgan, 
belediyelerden 
haftalık olarak 
gelen su kirlilik 
oranlarını da titizlikle 
incelediklerini 
söyledi.
“Alkol bazlı dezen
fektanları kullanın” 
Turan Buzgan, 
vatandaşlardan 
hijyen konusuna 
dikkat etmelerini 
isterken, özellikle 
su olmayan yerlerde 

ellerin alkol bazlı 
dezenfektanlarla 
(ıslak mendil vs.) 
temizlenmesini 
önerdi. Buzgan, 
“Hijyen için 
sürekli olarak 
su kullanımına 
teşvik eden bir 
bakanlığın bunu 
söylemesi tabi ki 
garip ancak su 
sorunu nedeniyle 
böyle uyarılarda da 
bulunmak gerekiyor” 
dedi.
Özellikle bu yıl için 
Türkiye'de çok 
önemli bir içme suyu 
sıkıntısı olmayacağını 
tahmin ettiklerine 
işaret eden 
Buzgan, 
“Ancak suyun 
kullanım alanlarının 
azalacağı bir döneme 
giriyoruz. Bunun 
için de konuyla 
ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlara görev 
düşüyor” dedi.

I

—X.

VI

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 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
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. 51310 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
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VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C. Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226)363 43 19
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________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
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METRO S13 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

r 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

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

NÖBETÇİ ECZANE
18 Mayıs 2007 Cuma 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 20 05 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2752 

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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Garnizon Kupası’m Emniyetspor kazandı
Seyfettin SEKERSÖZ
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi
Komutanhğı'nca 
kamu personelinin 
dayanışmasını 
ve kaynaşmalarını 
sağlamak amacıyla 
düzenlenen birinci 
Hah Saha Futbol 
Turnuvası sona 
erdi.
Olimpik Halı Sşha'da 
oynanan final 
maçında Garnizon 
takımını 4-1 yenen 
Emniyetspor kupanın 
sahibi oldu.
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan'ın 
öncülüğünde 
gerçekleştirilen 
turnuvanın finalini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile birlikte 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi ve Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit, İlçe 
Emniyet Müdürü

—■

l_
Ali Kemal Kurt, 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan'la 
birlikte heyecan 
içinde izlediler. 
Kaymakamlık 
takımının Gümrük 
takımını yenerek 
üçüncü olduğu 
turnuvada 
Gümrük dördüncü, 
11 Eylül beşinci ve 
Jandarma futbol 
takımı altıncı 
sırada yer aldı. 
EN BÜYÜK KUPA 
EMNİYETSPÖR*ÜN 
Garnizon Hah 
Turnuvasının 
finalinde karşılaşan 
Garnizon ve 
Emniyet takımları 
arasında müthiş 
bir final oynandı. 
İki takımın da gergin 
başladığı ilk yarıda 
Emniyet 6 dakikada 
Murat'la 1-0 öne 
geçti. 19 dakikada 
Garnizon takımından 
Mehmet takımını 
attığı golle 
1-1 beraberliğe 
taşırken 1 dakika 
sonra Muzaffer

Emniyetspor'u 
2-1 öne geçirdi ve 
ilk yarı bu skorla 
bitti.
İkinci yarıda kıran 
kırana geçen maçta 
58 dakikada kazanılan 
penaltıyı Olcay 
gole çevirin 
Emniyetspor 
arkasından 
ramazan'ın kendi 
kalesine attığı 
golle final maçını 
4-1 kazanarak 
turnuvanın 
birinciliğini aldı. 
KAYMAKAM 
BAYGUL'E 
ANLAMLI 
FORMA 
Ote yandan 
Kaymakamlık futbol 
takımı tarafından 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e arkasında 
ismi ve Gemlik 
yazılı forma hediye 
edildi. Yapılan 
jestten çok mutlu 
olduğunu söyleyen 
Baygül, futbol 
takımına bir takım 
forma sözü verdi. 
10 gün süren

zevkli ve heyecanlı 
turnuvada birinci 
olan Emniyetspor'un 
kupasını Kaptan 
Ertuğrul Aslan'a 
Kaymakam Mehmet 
Baygül verirken 
ikinci olan 
Garnizonspor 
kupasını Ablaş 
Özen Şenyiğit'in 
elinden aldı. 
Turnuvada iyi 
mücadele 
ederek üçüncü 
olan Kaymakamlık

IMNİYET EMNİYET

takımına kupasını 
İlçe Emniyet

Müdürü Ali Kemal 
verdi.



sîzlere geleceği sunuyoruz
2006 - 2007 'de

ıMcvlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü
Sanat (ğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYC 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni’nde türkiye 3.LÜĞÜ

2005-2006'do
2. Türkçe Olimpi yadı ve Kültür Şöleni’nde TÜRKİ Y€ 2. LİGİ

“Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Fer”

Jyücebilgili
# İLKÖĞRETİM OKULU** 1997

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com
Adres : Radar Cad. No : 170 Yalova
Tel: O 226 811 04 74

OKS'de Fen ve Anadolu liselerini kazandırmada % 100 BAŞARI
2004 - 2005 te

Bilgisayarda DÜNYA 2. LİGİ ve 3. LÜĞÜ 
Matematik te TÜAKİYC 3. LÜĞÜ 
Resimde 3 TÜRKİYC D€R€C€Sİ

2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

G E M L İ K ’ İ N İ L K G ÜNLÜK SİYASİ G A Z E T E S İ
19 Mayıs 2007 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

9 May ıs cosMa kutlanacak
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
kutlamaları bugün saat O9.oo’da 
Atatürk Anıtı’ndaki törenle bayla- 
cak. Törenlere daha sonra ilçe 
stadında devam edilecek. Günün 
anlam ve önemini belirten konuş
maların ardından yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilerin ödülleri 
verilecek. Öğrencilerin yapacakları 
gösteriler ile tören sona erecek

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Çok Amaçlı Salonun en büyük yatırım olduğunu söyledi.

ok Amaçlı Salon acildi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

En güzel salon
Umurbey Belediyesi’nce yaptırılan Çok 

Amaçlı Salon, dün düzenlenen törenle 
hizmete açıldı.

Umurbey Belediye Başkanı kalıcı 
hizmetlere imza atıyor.

Umurbey Sulama Projesi, Çok Amaçlı 
Salon, Zeytin İşleme ve Satış Tesisi gibi..

Dün açılışı yapılan Salon, Gemlik ve çevre 
sinde yok.

Bin kişi olmasa da 800 kişinin hiçbir sütu
nun olmadığı bir salonda ağırlanması, 
cemiyetini yapması, bir konferansı dinlemesi 
çok güzel bir olay..
 Devamı sayfa 5’de

Umurbey Belediyesi’nin en büyük yatırımı olan Çok Amaçlı Salon dün düzenlenen törende 
hizmete açıldı. Törende salonun ihaleye hazırlanmasından hizmete açılmasına kadar emeği geçen
lere teşekkür belgesi ve plaket verildi. Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, “Bu işin 
üstesinden geldik ve Umurbey bizden daha büyük hizmetler bekleyecektir” dedi. Haberi sayfa 3’de
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Buluşma Alt geçit inşaatı 
sürücüleri bezdirdi

Ercüment ESEN

Soldaki Güç birliğinin 
topluma yansımaları...

Önemli bir aşama...
Ancak asıl önemli olan doğru politikalar 

üreterek iktidara gelmek...
Çünkü Türkiye'de gücünü Atatürk ilke ve 

devrimlerinden alan siyasal iradenin artık 
işbaşına gelmek sorumluluğu ve zorunlu
luğu vardır.

Atatürk tarafından başlatılan ancak yarıda 
bıraktırılan ve yolundan saptırılan ulusal kur
tuluş devrimlerinin tamamlanması ve tüm 
sonuçlarıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Ulusal kurtuluş devrimin! ancak halkın 
tam desteğini almış bir iktidar gerçekleştire
bilir..

Türkiye yüzyılı aşkın süredir "çağdaş 
uygarlık savaşı" veriyor.

Gelgitler yaşıyor..
Kırılıp dökülüyor..
Demokrasi neredeyse on yılda bir kesin

tiye uğruyor.
Demokrasiyi özümseyemeyen siyasal 

irade ciddi hatalar yapıyor.
Oysa, demokrasi;
Toplumsal yaşamın içinde farklılıkların 

birbirine zarar vermeden yaşatabilmesidir.
Farklılıkların kendilerini ifade edebilecek

leri özgürlük alanlarına olan gereksinim, 
demokratik sistemlerin vazgeçilmez unsu
rudur.

Özgürlük sınırsız ve sonsuz değildir. 
Özgürlük, bireylerin kendilerine ve başkaları
na zarar vermeyecekleri kamusal yaşam 
alanıdır.

Bu nedenle; demokratik cumhuriyetin 
herkes için kamusal anlamda özgürleştirici 
öğesi, herkes için aynı şeyi ifade eden ve 
gerçekleştiren "hukuk"tur.

Ancak Türkiye'de siyasal irade-hele de 
tek başına iktidara gelmişse- ne yazık ki par
lamentoda aldığı sayısal güce güvenerek 
"hukuk"un dışına çıkıyor..

. Hırs ve öfkeyi aklın önüne alıyor..
Cumhuriyeti, demokrasiyi, insan hak ve 

özgürlüklerini bir kenara itiyor..
Atatürk'ten aldığı tarihsel görevin her 

zaman bilincin de olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri de, Cumhuriyet'e bir saldırı 
olduğu sanısına kapıldığı anda "retleks"gos- 
teriyor..

TSK'nın gösterdiği refleks her zaman 
olumlu sonuçlar doğurmayabiliyor..

Bu kez her şey yeniden başlıyor..
Demek ki...
Solda güçbirliğini oluşturanlara düşen...
Öncelikle hukukun üstünlüğüne inan

mak...
Demokrasiyi içine sindirmek..
Çünkü...
Girişimler, hukuk ve demokrasi 

çerçevesinde kaldığı sürece başarıya ulaşı 
yor ve halk desteğini alıyor..

Aksi takdirde...
Gösterilen refleks toplumsal kalkınmanın 

hızını kesiyor....

Bursa Gemlik 
Karayolu’nun 
Küçük Sanayi 
karşısında bir 
süre önce başlayan 
alt geçit inşaat 
çalışmaları, sürücü
leri çileden çıkart
maya devam ediyor.. 
Küçük Sanayi Sitesi 
karşısında bir süre 
önce başlatılan alt 
geçit yapım çalış
maları nedeniyle 
kilometrelerce 
oluşan araç 
kuyruğunun 
inşaatın bitmesiyle 
son bulacağı 
belirtiliyor.
Müteahhit firmanın 
gece de çalışma 
yaparak işi 
hızlandırmasını 
isteyen sürücüler 
tek şerit yolun

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE 

Tel: 513 96 83 GEMLİK

Kamyon, minibüse çarptı: 4 ölü
Kamyonla minibüsün 
çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik 
kazasında, 4 kişi 
öldü, 6 kişi yaralandı. 
Balıkesir'in Bandırma 
ilçesinden İstanbul'a 
yumurta taşıyan Erol 
Şirem'in kullandığı 
kamyon, Bursa- 
Yalova yolu Dürdane 
rampasında fren
lerinin boşalması 
sonucu karşı şeride 
geçerek, henüz 
sürücüsünün kimliği 
belirlenemeyen 
16 E 3075 plakalı 
minibüsle çarpıştı. 
Kazada, kimlikleri 
tespit edilemeyen

trafik yükünü taşı
madığını söylüyorlar. 
İnşaat çalışmaları 
nedeniyle yoğun 
trafik akışına sahip 
olan İstanbul Bursa 
Karayolu Gemlik 
çıkışı 2. kilo 
metresinde trafik 
akışı zaman zaman 
durma noktasına 
gelirken, kilometre

3 kişi olay yerinde, 
hastaneye kaldırıl
mak istenen 7 yaralı
dan biri de yolda 
yaşamını yitirdi. 
Yaralılar Gemlik ve 
Bursa Devlet ile 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesinde tedavi 
altına alındı. 
ÖLENLERİN 
KİMLİKLERİ 
BELİRLENDİ 
Alınan bilgiye göre, 
Bandırma'dan aldığı 
likit yumurtayı İstan
bul'a götüren Erol 
Şirem (51) idaresin
deki 16 TU 230 
plakalı TIR, fren

lercede kuyruklara 
ise sürücüler 
tepkili.
Sürücüler yakın 
bölgelerde bulunan 
servis yollarını 
açmamalarına da 
tepki gösterirlerken, 
rüzgarlı havalarda 
oluşan toz 
toprağında araçlarına 
zarar verdiklerini 

lerinin boşalması 
sebebiyle karşı 
şeride geçip Bursa'ya 
doğru seyreden « 
Ayhan Öcal (41) 
yönetimindeki 16 E 
3075 plakalı minibüse 
çarptı. Kazadan son 
ra devrilen minibüs 
yanmaya başladı. 
Yangın vatandaşlar 
tarafından söndürü 
lürken, araç sürücü 
sü Ayhan Öcal, araç
ta bulunan Necati 
özcan (32) ve Cevdet 
Cevliyan (43) olay 
yerinde hayâtını kay
betti. Ağır yaralı ola 
rak hastaneye kaldın 
lan Erol özcan da 

hatırlattılar. 
Çalışmalar 
uzadıkça tıkanma 
noktasına gelen 
trafikte araç kuruk- 
larının daha da 
artacağına işaret 
eden sürücüler 
yetkililerin bir 
an önce gerekli 
tedbirleri almasını 
istediler.

(33) doktorların 
çaba sına rağmen 
kurtarılamadı. 
Kazada ağır 
yaralanan TIR 
sürücüsü Erol 
Şirem ile minibüsteki 
İbrahim Özcan (25), 
Orhan Polat (25), 
Bülent Düzgün (34), 
Remzi Uzun (52) ve 
Barış Kala (29), 
ambulanslarla 
Gemlik, Bursa 
Devlet ve Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
tedavi altına 
alındı.
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Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
Çok Amaçlı Salonun en büyük yatırım olduğunu söyledi. 

Çok Amaçlı Salon açıldı Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Umurbey Belediye 
si’nin sosyal yatırım
larının başında yer 
alan çok amaçlı salo
nun açılışı geniş 
bir katılımla yapıldı. 
Umurbey'de şimdiye 
kadar yapılan en 
büyük yatırım olan 
çok amaçlı salonun 
açılışına Kaymakam 
Mehmet Güler'in 
yanı sıra Mudanya 
Belediye Başkanı 
Erol Demirhisar, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, Demirtaş 
Belediye Başkanı 
Mümin Tüfek, Çalı 
Belediye Başkanı Ali 
Karamık, Yeniköy 
Belediye Başkanı 
İbrahim Çelikten, 
Emek Belediye 
Başkanı Yakup 
Aktaş, Kumla Bele 
diye Başkanı Eşref 
Güre, Göynükbelen 
Belediye Başkanı 
Hüseyin Bozkurt, 
Çakırlı Belediye 
Başkanı Mustafa 
Türk, Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Prof. 
Abdurrahim Korukçu, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ile çok 
sayıda davetli katıldı. 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
folklor ekibinin 
sergilediği oyunların 
ardından konukların 
katılımıyla uzun 
zamandır beklenen 
açılış alkışlar 
arasında yapıldı.
BİZ UMURBEY'DE 
UMURBEY'Lİ OLMAYI 
BECERİYORUZ 
Saygı duruşu ve İstik 
lal Marşının ardından 
mutluluğunu dile geti 
ren bir konuşma ya 
pan Umurbey Bele 
diye Başkanı Mehmet 
Güler, Atatürk'ün 
"Ümitsiz vaziyet 
yoktur, umutsuz 
insan vardır" 
sözlerini hatırlatarak, 
Büyükşehir'e girdik

Susuz Yaz....

ten sonra gelirlerinin 
büyük bölümünün 
kesildiğini ve Umur 
bey Beldesi’nin 
sadece yıllık 14 bin 
YTL geliri kaldığına 
dikkat çekerek 
"Çalışma arkadaşla 
rımla birlikte yapama
manın ezikliğini 
yaşamaya başladık. 
Biz Umurbey için 
umutsuz olmadık. 
Biz Umurbey'de 
Umurbeyli olmayı 
becerdik. Kasamızda 
20 bin YTL vardı ve 
biz 600 bin YTL'lik 
işe soyunduk. Bu 
işin üstesinden 
geldik ve Umurbey 
bizden daha büyük 
hizmetler bekleye
cektir. Gemlik'te ve 
Türkiye'de yapama 
yacağımız hiçbir iş 
yoktur. Heyecanımız 
hiçbir zaman bitme 

yecektir. Personelime 
sonsuz teşekkürleri
mi sunuyorum" 
şeklinde konuştu. 
UMURBEY 
UFKUMUZU AÇIYOR 
Konuşmasına 
"Umurbey bizim 
ufkumuzu açan par
layan yıldızımız" 
diyerek başlayan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, salonu 
gördükten sonra 
insanların daha iyisi 
bir ihtiyacının ola
mayacağını söyledi. 
Baygül, "Böyle bir 
salonu istemek 
Umurbeylilerin ak 
sütü gibi helalidir. 
Marifet iltifata tabidir, 
iltifat sınırsızdır.
Burası yoktan var 
etmenin gösterge
sidir, devletten bekle
mek değil, elinizdeki 
imkanlarla var etmek

tir. Bu salonda hep 
mutlu ve huzurlu 
etkinliklerin olmasını 
diliyorum" dedi. 
Umurbey çok amaçlı 
salonun ihaleye 
hazırlanmasından 
hizmete açılmasına 
kadar emeği geçen
lere teşekkür belgesi 
ve plaket verilirken, 
Belediye çalışanları
na çeyrek altınlı 
nazarlık hediye 
edildi. Salon açılışın
da ayrıca gelecek 
seçimlerde Demokrat 
Parti ismi altında 
seçim mücadelesi 
yapacak olan Bele 
diye Başkanları sah 
neye çıkarak gövde 
gösterisi yaptılar. 
Daha sonra 
davetlilere salon 
işletmecisi Ersin 
Süren tarafından 
ikramda bulunuldu.

Bursa gri olsa da saksısındaki yeşillikler 
yaz giysisinde.

Meyve ve sebzenin köyünde yağmurların 
bereketinde demlenmek gerek.

Meyve ağaçları tomurcuklarını zamanın
da verdi...

Üretici gülümsese de yarın kaygısı hâkim 
Susuz yaz eşikte...
Meyveler, sebzeler yağmur tadında 

büyür...
Şemsiye'yi sevmezler.
Sevgili Yılmaz İşel, yazmış köşesinde^ 

meyve ve sebze üreticisinin gülen 
portresini...

Ve de susuzluk tehlikesini...
Uludağ eteklerinde dağ köylüleriyle yap

tığım sohbetleri anımsadım.
Dağlarda terk edilmiş, yıkılmaya yüz tut

muş köy evlerinde köylü dertli., üretim ise 
durma noktasında...

Pazarcılara bağlamış birkaç üretici 
umudunu...

Kent pazarlarında ne satılırsa kardır, di 
yerek^.ı

Sebzece meyveciliği kekik tarlalarında 
terk eden köyler de, 'pazarcıların' 
bağırtıları da duyulmuyor aslında!

Köylere pazarcılar geliyor, daha ne 
olsun?!

Hiç bitmeyecekmişçesine 'Dağ'ın suyunu 
çeken çekene...

Su fabrikalarında köylüler asgari ücretli 
işçi olmuş 'şükrediyor'.

Peyniri, sütü, maydanozu, sebzeyi de 
kazandığı para ile alıyor.
Çiçeklere kalmış sanki köylülük!..
Pencerelerde, bahçelerde ortancalara, 

erguvanlara sığıştırılan köylülükte, gençler 
de terk ediyor birer birer köylerini...

Yoksullaşan köyler onlar, yoksul 
köylüler.

Dağa ayna gibi vuran Termik Santral'in 
zararı meyve ve sebzelerde yaralar açtığı 
gibi, cüceleşmiş kirazlar, elmalar, patlıcan
lar kararmış, boyut değiştirmiş tarlaların 
renksizliğinde..

Köylüler diyor ki,;
'Termik santral kurulduğunda, 10 yıl 

sonra meyve ve sebzeler etkilenecek 
dediler, inanmadık. Şimdi görüyoruz ki, 
hepsi lekeli ve büyümüyor, yetişmiyor "..

On yıl hemen geliverir...
Hayvancılıkla geçinen dağ köylerine de 

konuk oldum...
Erkekler tüm gün kahvelerde oturuyorlar, 

iş kalmamış...
Birbirlerine çay ısmarlamamak için yüz

lerini saklıyorlar gibi geldi bana!
Ekonomik darboğazsalar.
İthal hayvan yatırımı nedeniyle bankalar

dan çektikleri krediler faiz doğururken, 
hayrını görmez olmuşlar ineklerin...

Birer birer ellerinden çıkmış boynuzlan
mışlar...

Kadınlara kalmış ahırlarda tek tek kalan 
ithal hayvanların bakımı.

Köylüler icralık birer birer...
Yoksullaştırılan dağ köylerinde 'susuzluk' 

alarmında tarlalar, çiçekler, börtü böcek...
Köy çeşmeleri ise ip gibi akıyor..
Bir çoğuna tıpa vurulmuş...
Ya da kurumuş!...
Çeşmesiz köylüler oluvermişler...
Dağ ise alabildiğine yeşil örtüsüyle nanik 

yapıyor Bursa'ya!.
Su sıkıntısı yaz eşiğinde...
Kim kime dum dumaü!
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GP’li hanımlar Hemşireler Günü’nü
Seyfettin SEKERSÖZ

Genç Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı Kadın 
kolları yönetim kuru
lu ile üyeleri Hemşi 
reler Günü nedeniyle 
dün ilçemizedeki 
hastaneleri ziyaret 
ederek Hemşirelerin 
Gününü kutladılar. 
Genç Partili hanımlar 
Hemşireler Haftası 
kutlamalarında 
yanlarında götürdük
leri çiçekleri 
hemşirelere dağı
tarak görevlerinde 
başarılar dilediler. 
Genç Parti Gemlik 
ilçe Teşkilatı Kadın 
Kolları Hemşireler 
Günü kutlamalarına 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde 
çalışan hemşireleri 
görevleri başında 
ziyaret ederek 
çiçek verdiler. Daha 
sonra Sahil Devlet 
Hastanesi’ne geçen 
GP’li hanımlar 
burada da kutsal 
ve anlamlı 
görevde çalışan 
hemşirelerin 
günlerini kutlayarak 
çiçek sundular.

kutladı Müzeler Haftası 
kutlanıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Müzesi, 18 * 24 
Mayıs tarihlerini 
kapsayan Müzeler 
Haftası sebebiyle 
birbirinden farklı 
etkinliklere ev 
sahipliği yapacak. 
“Müzede 
Sheakspeare Var” 
Kutlamalar 
çerçevesinde 
19 Mayıs Cumartesi 
günü ise Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu oyuncuları 
Kent Müzesi 
içinde “Müzede 
Sheakspeare Var” 
adlı bir oyun 
sergileyecek. 20 
Mayıs Pazar günü 
ise Zekai Gümüşdiş 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
katılımı ile “Müzede 
Hazine Var” adlı bir 
yarışma düzenlene 
cek. Yarışmada 
öğrenciler, müzenin 
farklı noktalarına 
gizlenen soruların 
cevaplarını yine 
farklı eserlerin içine 
kâğıtlarda bularak 
puan toplamaya

çalışacaklar. Aynı 
gün Şehir Tiyatrosu 
Ekibi “Dünya 
Şiirlerinden Seçme 
ler” ile bir şiir din
letisi sunacaklar. 
Karagöz Halk Dans 
lan topluluğu ise 
Kent Müzesi Bahçe 
si’nde yapacakları 
gösteriler ile Bursa 
lılara keyifli bir pa 
zar akşamı yaşata
cak. Müzeler Haftası 
kapsamında Namaz 
gah İhsan Dikmek 
İlköğretim Okulu ve 
Kültür Okulları ekip
leri de 22 Mayıs Salı 
günü saat 16.00’da 
Kent Müzesi Bahçe 
si’nde dans göste 
risi sergileyecekler. 
23 Mayıs Çarşamba 
günü ise Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sanat Danışmanı Ah 
met Erdönmez ile 
Protokol ve Dış ilişki 
ler Şube Müdürü 
Hatice Yılmaz, 
“Dünya Ölçeğinde 
Değişen Müze 
Kavramı” konulu bir 
söyleşide vatan
daşlarla bir araya 
gelecek.
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BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ
* Fiili Boya
* Jotun ■ Deniz Boyaları
* İzolasyon

* Hırdavat
* Nalbur

Sıhhi Tesisat 
Aksesuar

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR.

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik I BURSA 
Tel: (0.224) 513 32 32 • Fax: (0.224)513 35 75
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Şelalenin suyu akmıyor...

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı

İnsan sağlığının 
en önemli unsurları, 
korunmuş çevre, 
hijyenik ortamdır.

Temiz ve korun
muş çevre ile 
yaratılmış hijyenik 
ortam medeni 
olmanın önemli bir 
nişanesidir.

Ne orman bıraktık, 
ne de yeşil alanları 
koruduk.

Ormanları kestik, 
bitirdik.

1 Cayır, cayır yaktık, 
yeşil alanları yok 
ederek devasa 
binalar, köşkler 
yaratıldı.

Toplum yerine bir 
zümrenin yarar
landırılmasının yolu 
açıldı, para babaları 
o güzelim doğa 
güzelliklerinden 
yararlanır oldu.

Doğa acımasızca 
tahrip olurken sade 
vatandaşın tepkisini 
önleyebilmek için 
denizin doldurul
masına başvuruldu. 
Gemlik’te de bu

Biiyiikşelıir'ıle toplu iş görüşmelerine talin zurnalı tören
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nde 
çalışan bin 618 işçiyi 
kapsayan toplu iş 
sözleşmesi davullu 
zurnalı törenle, 
düğün havasında 
imzalandı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, BUSKİ'nin 
bahçesinde düzenle
nen törende yaptığı 
konuşmada, hizmet
lerin sonuçlarının 
gazetelere yansıyan 
anketlerde ortaya 
konduğunu belirte 
rek, "Bugün yerel 
seçim olsa yüzde 62 
oranında oyumuz var. 
Bu başarı Büyükşehir 
Belediyesi'nin hizmet 
ordusunundur" dedi. 
3 yılda çalışanlarla 
birlikte Bursa'da ger 
çekleştirilen değişi 
min, yaz aylarında 
başlayacak ikinci 
hizmet harekâtı ile 
devam edeceğini 
belirten Başkan Şa 
hin, Bursa'ya yapılan 
çalışmaların arkasın
da gecesini gündüzü 
ne katan dev bir hiz 
met ordusu olduğunu 
ifade etti. Gelişen ve 
değişen Bursa'da

uygulandı.
Atatürk ve Emin 

Dalkıran Kordonu 
yeşil alanları, 
dinlenme parkları en 
güzel şekilde halkın 
hizmetine sunuldu.

Ne yaptık? 
Ampulleri patlattık, 
glopları ve çöp 
kovalarını top yaptık, 
bankları parçaladık, 
enkazını yaktık, 
demir yapıldı, 
sökülüp hurdacılara 
satıldı.

O güzelim taş 
sehpalar parçalandı. 
Adım başı çöp 
kovalarına çöpler 
atılmayıp, yerler 
çöple halı gibi 
kaplandı. Yerlere 
ilanı-aşkları içeren 
yazılar yazdık. 
Gemlik’e Gemlik 
halkına yakışmayan 
işler yaptık.

Böylesine özenle 
yapılmış, halkın isti
fadesine sunulmuş 
bu tesisler ve 
insanoğlu için en 
önemli ihtiyacını 

tüm çalışanların alın 
teri olduğunu kayde
den Şahin, "Bu alın 
terinin karşılığını ver
mek adına sürekli iyi 
■eştirmeler yapıyoruz. 
Sendikalı çalışanları 
mızla ilgili 2007 - 
2009 yıllarını kapsa 
yan sözleşme konu 
sunda yüksek hakem 
kuruluna gidilmeden 
anlaşmaya vardık. 
Yeni sözleşmeye 
göre en düşük işçi 
maaşı 874 YTL'den 
1200 YTL'ye yükselir 
ken, en yüksek işçi 
maaşı ise 2 bin 101 
YTL'den 2 bin 176 
YTL'ye yükseldi. 
Maaşlara yüzde 
9'dan, yüzde 45'lere 
varana zam uygu
landı" diye konuştu. 
Türkiye'de maaş 
veremeyen beledi 
yelerin dahi bulun
duğuna dikkati çeken 
Başkan Şahin, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si'nde her şeyden 
önce çalışanların 
huzuru ve refahını ön 
planda tuttuklarını 
kaydetti. Zamların 
Türkiye gerçekleri 
göz önünde bulun
durularak yapıldığına 

gidereceği bir 
tuvaleti önceleri 
dereye bitişik 
hizmete sunduk.

Leşe döndürüp, 
kullanılmaz kıldık 
uzun bir zaman 
kapatıldı.

Yerinden kaldırıldı. 
Halkın haklı tepkileri 
artınca Emin Dalkıran 
Kordonu’nun tam 
göbeğine şelale 
tuvaleti kondurduk. 
Şelaleden şakır, şakır 
sular akıyor, aydın
latılmış oluşu 
gecenin karanlığında 
da güzel bir görüntü 
veriyordu.

Bahar güzel 
yüzünü gösterdi, 
havalar ısınır oldu, 
halk gezip, iyi bir 
hava almak için din
lenebilmek için kor
donlara koştu.

Gelin görün ki; 
şelale tuvalet kapalı 
şelalenin suyu 
akmıyor, ışıkları yan
mıyor.

Kapkara bir taş 
yığını. Tam ihtiyacın 

KflŞ6D€ BCKUIMK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
İJSAATTE TESLİM EDİLİR

dikkati çeken Başkan 
Şahin, "Milletimizin 
her kuruşunu en iyi 
şekilde değerlendin 
yoruz. Akılcı yönetim 
anlayışı ise çalışan
larımızın alacaklarını 
aksatmadan, büyük 
yatırımları hayata 
geçiriyoruz. Bu 
ufukla Bursa'yı daha 
yaşanabilir hale 
getirmek için ele ele 
çalışmaya devam 
edeceğiz" dedi. 
Hizmet-lş Genel 
Başkanı Mahmut 
Arslan, Bursa'nın 3 
yıldır boydan boya 
adeta yeniden inşa 
edildiğini belirterek, 
Başkan Hikmet Şahin 
döneminde, hem işçi
lerin refaha kavuş
tuğunu hem de Bur 
sanın yatırımlarla ih 
ya olduğunu söyledi. 
Bursa'nın her alanda 
öz kimliğini korurken 

arttığı ortamda.
Temiz tutulmuyor- 

sa, korunup temiz 
tutulma sı sorumlu
ların görevi.

Herhalde süs 
olsun diye yapılmadı 
o şelale. İhtiyaç 
giderilsin diye 
yapıldı. Aşağı yukarı 
1,5-2 km boyundaki 
kordonlarda başka 
ihtiyaç giderecek 
tuvalet yok. Çocuğu 
var, yaşlısı var, 
prostatlısı var.

İnsan üstüne ede
cek, etmeyenlerde 
ihti yacını o güzelim 
tesislerin ortasına 
edecek.

Başta Sağlık 
Gurubu Başkanlığı 
olmak üzere bu tesis
leri yapan korumak
la görevli, halkın 
müessesesi Belediye 
bu önemli konuda 
duyarsız kalmamalı, 
gerekli önlemi 
almalıdır.

Halkın yararına 
hizmeti işler kıl
malıdır.

En güzel salon
Salonun açılışı sağanak yağmura denk geldi. 

Aylardır beklenen yağmur açılış sırasında 
düşünce, tören iç mekanda yapıldı.

Yağmur, berekettir derler, açılış bereketle 
başladı.

Salon açılışında çevre ve ilden gelen ANAP’lı 
Belde Başkanları ile Mudanya Belediye Başkanı 
vardı. 22 Temmuz genel seçimleri öncesinde 
biraraya gelen ANAP ve DYP’li belediye başkan
lar! sahnede tanıtılırken, sanki DP’nin seçim 
startı Umurbey’den veriliyor gibiydi.

Başkan Fatih her zamanki gibi çalışmalarını 
anlatırken “Ben” yerine “Biz” sözünü kullandı.

‘Biz Umurbey’iz, Biz yaparız’ dedi..
Evet, yapılanlar da güzel işler olunca keyif 

veriyor.
Salon ilk kez görücüye çıktı. Görenlerin 

beğeneceği için sanırım güzel de iş yapar..
Umurbey Belediyesi’nin bütçesi çevre 

belediyeler içinde en küçüğü ama, yapılan bu 
salon 700 bin YTL’ye mal olmuş.

Salondan yalnız Umurbeylilerin yararlanması 
düşünülmemiş, bir bakıma salon çevreye 
hizmet verecek.

Bursa Çelik Palas Oteli’ndeki salonlarda bile 
ortalarda kolonlar bulunuyor, bu salonda ortada 
kolon olmaması, balkon bölümü, yanlardaki 
bölümler ile sahne hakimiyeti mükemmel.

Yalnız sahneyi küçük tutmuşlar.
Oysa bir Tiyatro Salonu’ndaki büyüklükte 

olsaydı, çok daha güzel ve kullanışlı olurdu.
Umurbey Gemlik’in en küçük mahallesi 

büyüklükte bir belde..
Büyükşehir’e bağlanmasıyla bütçesi azalmış, 

ama yapılan hizmetlere baktığınızda, elle tutulur, 
gözle görülür, halka dönük yararlı eserler çıkıyor 
uıVerya..

Fatih Mehmet Güler, genel seçimlerde mil
letvekili aday adayı olsaydı, milletvekilliğine 
yakışırdı.

Ama, O’nun niyeti başka sanınm. 

gelişmeyi başarmış 
bir kent olduğunu 
ifade eden Arslan, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin, kentin 
tarihine, kültürüne za 
rar vermeden dünya 
mn en iyi metropol
lerindeki gelişmeleri 
Bursa'ya taşıdığını 
kaydetti.
Hak-lş Konfederasyo 
nu Genel Başkanı 
Salim Uslu ise şendi 
katarın siyasi açıdan 
bir hak alma enstrü
manı olduğunu kay
detti. Ancak demok 
ratik iklimlerde 
bu enstrümanın 
kullanı labildiğine 
dikkati çeken Uslu, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nde 
gerçekten 
demokratik ortamda 
bir sözleşmenin 
sonuçlandırıldığını 
vurguladı.

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Gemlik Kaymakamlığından 
aldığım yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
GÜLDANE SARIÇİÇEK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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11 Eylül İlköğretim Okulu’ndan geleneksel çay
Elif ESMEN
11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun gelenek
sel hale getirdiği çay 
partisinde öğrenci 
anneleri bir araya 
gelerek gönüllerince 
eğlendiler.
Bütünler Düğün 
Salonu’nda 
düzenlenen Okul 
Aile Birliği çay par
tisinde bayan lar 
Mehmet Çevik'in 
seslendirdiği 
şarkılarla coştular. 
Bir dilek tut şarkı 
yarışmasından 
sonra yıldızı par
layan Mehmet 
Çevik'in sahneye 
çıkmasının ardından 
daha da coşan 
kadınlar eğlencenin 
doruğuna çıktılar.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu mezunu 
olduğunu ifade eden 
Mehmet Çevik 
yeniden bir arada 
olmaktan mutlu 
olduğunu belirtirken 
aynı yarışmada 
arkadaş olarak 
dostluklarını 
dışarıda da devam 
ettirdiği Derya San'yı 
sahneye çağırarak 
sürpriz yaptı.

19 Mayıs’ta hava 
yağmurlu olacak
Hava sıcaklığı, hafta 
sonunda yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinde 2 ila 4 dere 
ce azalırken diğer 
yerlerde artacak. 
Bugün Marmara, 
Kuzey ve Kıyı Ege, 
Batı Karadeniz'in 
iç kesimleri, İç 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusu, Doğu 
Anadolu ile Doğu 
Karadeniz'in iç ke 
simlerinin sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağışlı, 
diğer yerlerin parçalı 
az bulutlu geçmesi 
bekleniyor. 
Marmara'nın batısı, 
Kıyı Ege, Batı Akde 
niz Kıyıları, Batı 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun 
kuzeybatısı, Doğu 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğu
Pazar günü sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağışlı, 
öteki yerler parçalı 

ve az bulutlu 
geçecek. 
Hava sıcaklığı, 
hafta sonunda 
yurdun kuzeybatı 
kesimlerinde 
2 ila 4 derece 
azalırken diğer 
yerlerde 
artacak.
Marmara'nın batısı 
ile Kıyı Ege'de yarın, 
Marmara'nın batısı 
ile Kuzey Ege 
kıyılan'nda Pazar 
günü görülecek 
sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışların 
etkili olması bek
lendiğinden. Edirne, 
Çanakkale, İzmir, 
Aydın ve Muğla illeri 
başta olmak üzere 
bölgede meydana 
gelebilecek sel, 
taşkın, su baskını, 
yıldırım düşmesi 
gibi olumsuz 
şartlara karşı ilgililer 
ve vatandaşlar 
tedbirli olmaları 
konusunda 
uyarıldı.

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. Atak Aralığı No: 3/B GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Buyükşehir 
Belediyesi şehir içi 
trafiğini rahatlatacak 
Bursa Kentsel Trafik 
Yönetim Projesi için 
düğmeye basıyor. 
Buyükşehir 
Belediyesi Meclis 
Başkan Vekili 
Fahreddin Yıldırım’ın 
başkanlığında 
yapılan meclis 
toplantısında 
Bursa’nın kent içi 
trafiğini çözecek 
projenin startı 
verildi. Kent içindeki 
trafik problemini, 
teknoloji desteği 
çözecek olan sistem 
ile ilgili ihale 
çalışmalarına 
başlanması için 
meclis, ilgili encü 
mene yetki verdi. 
Meclis toplantısında 
sistemle ilgili bilgiler 
veren Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Recai Ekmekçi, 
7 gün 24 saat sürekli 
çalışacak olan sis
temin kent içinde 
trafik yoğunluğundan 
kaynaklanan proble
mi global anlamda 
değerlendirerek 
çözmeyi amaçla 
dığını söyledi.
Bursa’da 86 kavşakta 
uygulanacak sistem 
ile şehir içinde daha 
hızlı ve güvenli 
ulaşım sağlanacağını 
anlatan Ekmekçi, 
“Sistem dahilinde 
yer alacak trafik 
bilgisayarı üzerinden 
kavşaklardaki anlık 
bilgilere ulaşılarak, 
trafik sayımları 
yapılacak. Sinyal 
programlarının 
otomatik olarak 
güncellenmesiyle 
değişebilen anlık 
trafik yoğunluklarına 
cevap verilebilecek. 
İstatistik analizler 
yapılarak kent içi 
ulaşım master 
planına temel oluştu
racak sonuçlar 
elde edile bilecek” 
diye konuştu. 
Kent içi trafik, 

tek merkezden 
yönetilecek 
Sistemde akıllı 
kavşak olarak 
adlandırılan araç 
sayım ve algılama 
detektörlerinin de 
bulunduğunu belir 
ten Ekmekçi, şehrin 
önemli noktalarından 
görüntü alma ve 
aktarmayı sağlaya
cak kamera sistemi 
ile kavşaklardan alı
nan tüm verilerin 
trafikteki sürücülere 
iletilmesini sağlayan 
Değişken Mesaj 
Sistemi’nin de(DMS) 
otomasyon ağında 
yer alacağını 
kaydetti. 100 kavşak 
kapasiteli kurulması 
planlanan sistemin 
hiçbir kazı ya da 
ekstra altyapı çalış
ması yapılmadan 
mevcut Telekom 
hatları kullanılarak 
işletmeye alınacağını 
dile getiren Ekmekçi, 
ihale ile ilgili sürecin 
bir ay içerisinde 
tamamlanmasının 
planlandığını 
sözlerine ekledi. 
Öte yandan meclis 
toplantısında, devam 
eden ve başlanacak 
projelerde ihtiyaç 
duyulması halinde 
kullanılmak üzere 
banka ve finans 

kurumlarından kredi 
alabilmesi için 
Büyükşehir Belediye 
si’ne yetki verildi. 
Ayrıca mecliste 
BursaRay Küçük 
sanayi Istasyonu’nun 
yanında bulunan 
belediyeye ait arazi 
nin otopark olarak 
değerlendirilmesi 
için Burulaş’a devri 
de gerçekleştirildi. 
Alanda oluşturulacak 
220 araçlık otopark
tan, raylı sistem 
yolcuları ücretsiz 
faydalanacak. 
BUSKİ’nin 2006 
yılı faaliyet 
raporu 
onaylandı 
Büyükşehir 
Belediyesi meclis 
toplantısından 
önce gerçekleştirilen 
Bursa Su ve 
Kanalizasyon İdaresi 
(BUSKİ) Genel 
Kurulu’nda ise 
kurumun 2006 yılı 
faaliyet raporu 
onaylandı. 
BUSKİ’nin 172 
milyon YTL olan 
2006 yılı bütçesinin 
111,3 milyon 
YTL’sini yatırımlarda 
kullandığı belir
tilirken, kürümün 
2007 yılı bütçesinin 
ise 200 milyon YTL 
olarak belirlendi.

Sezer’den 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, Cumhuriyet 
değerlerine 
sahip çıkılmasının, 
yöneteni, yönetileni 
ile tüm yurttaşların 
ve kurumların 
ortak sorumluluğu 
olduğunu vurguladı. 
Sezer, "Bugün 
Türk insanının 
yaşamını huzur 
ve güven içinde 
sürdürmesini, 
Cumhuriyetimizin 
kazanımlârını, tekil 
devlet yapımızı, tek 
devlet, tek ulus, 
tek bayrak ülküsüne 
bağlılığımıza borçlu 
olduğumuz unutul
mamalıdır." dedi. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, 19 Mayıs 
mesajında, 
Türkiye'nin varlığını 
koruyabilmesi ve 
her dönem güçlü 
kalabilmesinin, 
Cumhuriyetin 
değiştirilemez 
niteliklerinin 
korunmasından 
geçtiğine işaret etti. 
Atatürk 
devrimlerinin

Baykal işbirliğini değerlendirdi
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı 
Deniz Baykal, DSP ile 
seçim işbirliği 
konusunda kamu 
oyunun beklentilerini 
gözeterek hareket 
ettiklerini söyledi. 
Baykal, "DSP ile 
ortak noktamız, 
Atatürk, İnönü ve 
Ecevit'tir" dedi. 
Bir televizyon pro
gramına katılan 
Deniz Baykal, 22 
Temmuz seçim
lerinde DSP ile 
işbirliği kararını 
değerlendirdi. 
Toplumdan bu konu
da önemli bir talep 
geldiğini bildiren 
Baykal, işbirliğiyle 
tarihi bir karara imza

yaşatılmasının 
ve tekil devlet 
yapısının 
korunmasının 
önemini 
vurgulayan 
Sezer, mesajında, 
"Yurttaşlarımızı 
ortak değerlerde 
buluşturan bayrak 
ve Atatürk sevgisinin 
doruk noktasına 
çıktığı etkinlikler, 
Türk ulusunun 
Cumhuriyeti ve 
kazanımlarını 
ödünsüzce yaşatma 
konusundaki 
kararlılığını anlamlı 
bir biçimde ortaya 
koymaktadır" 
sözlerine yer verdi.

attıklarını söyledi. 
Deniz Baykal, 
görüşmelerde mil
letvekili pazarlığına 
girmediklerini 
belirterek, "26 
Mayıs'ta Mersin'de 
düzenleyeceğimiz 
mitinge DSP lideri 
Zeki Sezer'le birlikte 

Seçimlerin, 
demokrasinin 
gereği ve ülkeyi 
yönetecekleri - 
belirlemenin yolu 
olduğuna dikkat 
çeken Sezer, 
"Seçimlerde 
oy kullanmak 
seçmen sıfatını 
kazanmış 
her Türk 
yurttaşının 
hakkı ve aynı 
zamanda yurduna 
karşı ödevidir. 
Bu ödev, Türkiye 
Cumhuriyetinin 
geleceği yönünden 
yaşamsal 
önemdedir" 
dedi.

katılacağız" 
dedi.
Deniz Baykal, 
iktidarları döneminde 
ekonomi ve dış 
politikada Türkiye'nin 
çıkarlarını esas 
alan bir politika 
yürüteceklerini 
sözlerine ekledi.

Çaldıkları otoları satan i lıisi rçfalanılı
Bursa’da, Samsun, 
Balıkesir, Ordu ve 
Bilecik'ten çaldıkları 
otomobillerin 
şasi ve motor 
numaralarını, 
hurda otomobillerin 
numaralarıyla 
değiştirerek sattığı 
belirtilen 6 kişi 
yakalandı.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Oto 
Hırsızlık Büro 
Amirliği'nden 
alınan bilgiye göre, 
ihbar üzerine 
harekete geçen 
güvenlik güçleri, 
çaldıkları otomobil
lerin şase ve 

motor numaralarını 
hurda araçlarınkiyle 
değiştirerek sattığı 
tesbit edilen 
Cavit D, Sadullah 
K, Şaban Ş, Tuncay 
Ş, Bahittin G. ve 
Ahmet G'yi izlemeye 
başladı. "Kaynak" 
adlı operasyonda 
zanlılar, 3 aylık

takibin ardından 
yakalanırken, 
zanlıların ev ve 
işyerlerinde yapılan 
aramalarda, 
birer adet ruhsatsız 
tabanca ve 
tüfek ile araç 
çalmada kullanılan 
metal malzemeler 
ele geçirildi.

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Asil Han K: 2 No : 34 Gemlik - BURSA 
adresinde icrai faaliyet eden SELDA SEY- 
MEN halen meşgul olduğumuz ve ileride 
meşgul olacağımız sigorta hizmetlerinin 
yürütülmesinde Beyoğlu 18. Noterliğinin 
24.04.2007 tarih ve 10285 vekaletnamesiyle 
Yangın, Nakliyat, (Tekne ve Navlun-Emtia ve 
Kıymet) bilumum Kaza, Hastalık Sigortaları, 
Mühendislik ve Zirai Sigorta poliçelerini 
tanzim ve tahsile yetkili olarak Şirketimizin 
BURSA acenteliğine atanmıştır.

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin murakabesi 
hakkındaki 7397 sayılı kanun hükümleri 
gereğince ilan olunur. B -
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Camide namaz 
kılan kadının 

çantasını çaldılar
Bursa'da bir kadın, 
camide namaz 
kıldığı esnada çan
tasını yaşı küçük 
hırsızlara kaptırdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Orhan 
Mahallesi Orhan 
Camii'nde meydana 
gelen olayda G.Ş. 
(10) ve E.K. (10), 
Emine Sevik (49) 
isimli kadın namaz 
kıldığı sırada yanına 
bıraktığı çantasını

Karayolları Trafik 
Yönetmeliği'nde 
değişiklik yapıldı. 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan değişik

alarak kaçtı. 
İçerisinde 
200 YTL para ve 
kredi kartlarının 
bulunduğu çan
tasının çalındığını 
fark eden Sevik, 
namazı yarıda 
bırakıp çocukların 
peşinden koştu. 
Cami tuvaletine 
saklanan yaşı 
küçük zanlılar, polis 
tarafından yakalandı. 
Olayla alakalı soruş
turmanın devam 
ettiği bildirildi.

Alkollü sürücülere ağır cezalar geliyor
liğe göre, tescile bağlı 
araçların muayeneleri
ni yapmak veya 
yaptırmak görevi 
Karayolları Genel

BAT »ISTAFA ÖZALP EMLAKTANI
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

S

4

1
i

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m* 2 * * * SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m? 

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

harcamaların tamamı, 
Sağlık Bakanlığı Trafik 
Hizmetleri Döner 
Sermaye İşletmesine 
8 iş günü içinde yü 
kümlü sigorta şirket
lerince ödenecek. Bu 
hizmetlerin fiyat tar
ifesi Sağlık Bakanlığın 
ca belirlenecek. 
Diplomatik muafiyeti 
bulunan kişilerin 
araçlarının plaka harf 
grupları değişecek. 
Buna göre, CC, CD, 
CG ve CM harf gru
pları bu kişilerin 
araçlarının plakalarına 
takılacak. Daha önce 
CA ile başlayan ve 
CZ'de biten harf gru
pları diplomatik 
muafiyeti bulunan 
kişilerin araçlarına 
takılıyordu.
Bu kişilerin araçları
mn plakalarının 
zeminleri de değişe
cek. Buna göre, CD ve 
CM gruplarında zemin 
beyaz, harf ve rakam
lar yeşil, CC ve CG 
gruplarında zemin 
yeşil, harf ve rakamlar 
beyaz olacak. 
İki veya üç
tekerlekli araçlar 
iki veya üç 
tekerlekli araçlar 
ve bunların her türlü 
römorkları ilk 3 yaş 
sonunda ve devamın
da 2 yılda bir muayen
eye tabi olacak. 
Sürücü belgesi talep 
edenlerin Sağlık 
Bakanlığınca yetk
ilendirilmiş ilgili tabip 
veya sağlık kuru
luşundan sağlık 
raporu almaları 
gerekecek.
Önceki düzenlemeye 
göre, herhangi bir 
sağlık kurulu raporu 
kabul ediliyordu.

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

SEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021

Kameralı röntgene 
polisten suçüstü
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesindeki 
semt pazarında 
karton çanta içine 
yerleştirdiği kamera 
ile etekli kadınların 
görüntülerini 
kaydettiği öne 
sürülen şahıs, polis 
tarafından yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Nilüfer ilçesi 
Ihsaniye Polis 
Merkezi ekipleri, 
satıcıların ihbarı 
üzerine semt 
pazarına operasyon 
düzenledi. Elindeki 
karton çantanın içine 
yerleştirdiği kamera

ile kayıt yaptığı 
belirlenen işçi Ş.G. 
(38), polis tarafından 
suçüstü yakalandı. 
İnternetten gördüğü 
sistemle böyle bir 
teşebbüste bulunan 
şüphelinin kamerası 
ve içindeki kasete 
el konuldu.
20 dakikalık kayıt 
yaptığı belirlenen 
Ş.G. hakkında 
suç evrakı hazır
lanırken, sabıka 
kaydı bulunmayan 
şahıs ifadesi 
alındıktan 
sonra serbest 
bırakıldı.

Müdürlüğünden alı
narak, Ulaştırma 
Bakanlığına verildi. 
Sağlık Bakanlığının 
trafik ile ilgili yaptığı

£

£
İ 
s

n . ..... ..Serbest Kursu
Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

UMUDA YOLCULUK
1. Dünya Savaşı’ndan müttefikleriyle 

yenik çıkmış OsmanlI Hükümeti 30 Ekim 
1918 de imzaladığı Mondros Mütake 
resiyle kayıtsız, şartsız teslim olmuştur. 
Savaş süresince halkımız yorulmuş ve 
yoksullaşmıştır..

Devleti savaşa sürükleyenler yurt dışı
na kaçmışlar. İstanbul’daki padişah ve 
hükümeti teslimiyet içinde...

Osmanh Devleti, artık “devlet olma” 
özelliğini yitirmiş. Ordunun elinden silah 
ve cephanesi alınmış, düşmanlar yurdu
muzu paylaşmışlar, içimizdeki azınlıklar, 
kendi emellerine ulaşmak için; kilise ve 
diğer örgütleriyle devletin bir an önce 
çökmesi için çalışmalarını arttırmışlar...

Bu karanlık ve umutsuzluklar ortamın
da, M. Kemal Paşa için tükenmez inanç 
kaynağı, derin ulus sevgisi ve Türk 
gençliğine duyduğu sonsuz güvendir.. 
Umutların söndüğü günlerde bile O, Türk 
Milleti’ne ve gençliğine olan inancını asla 
yitirmemiştir..

15 Mayıs 1919...
İzmir, Yunan kuvvetlerince işgal edilir..
Hükümetten karşı koymama emri alan 

subay ve askerlerimiz tabanca ve sün 
| güyle katledildiler. Yalnızca o gün 7 subayı 

mız şehit edildi, 27 subayımız kayboldu. 
Fırsat kollayan yerli Rumlar ve diğer azın
lıklar 24 saat içinde 2000 Türk’ü İzmir ve 
çevresinde katlettiler.

Anadolu’ya geçebilmenin yollarını 
arayan Mustafa Kemal Paşa, Harp 
Okulu’ndan da hocası olan Gemlikli 
(Adliye Köyü’nden) Harbiye Nazırı Mareşal 
Mehmet Şakir Paşa’nın da yardımlarıyla 9. 
Ordu Müfettişliği (3. Ordu) görevine atanır. 
Henüz 37-38 yaşlarındaki genç subay; 
kimi kaynaklarda 20, kimilerinde 22 inançlı 
genç kadrosuyla yola çıkarlar...

16 Mayıs 1919’da Kaptan İsmail Hakkı 
Durusu yönetiminde Bandırma vapuru 
Samsun’a hareket eder...

“Bağımsızlık benim karakterimdir” 
diyen “Milleti kurtaracak, yine milletin 
kendi iradesi ve azmidir. Manda ve himaye 
kabul edilemez” ilkesini kendilerine yol 
gösterici olarak benimsemişlerdir.

Neye güvenmektedir Mustafa Kemal?
15 Mayıs’ta Urla’da bir avuç asker ve 

120 vatandaşımızın başlattığı korkusuz 
direnişe...

Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi, 
Gemlik Müftüsü Ahmet Vasfı gibi halkı 
direnişe çağıran, Mustafa Kemal’i destek 
leyen inançlı insanların desteklerine... 
Kısacası milletine, gençliğine güveniyor
du..

19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkış, Celal 
Bayar’ın da dediği gibi “Son yüzyıl 
Türkleri için yeni bir Ergenekon’un 
kapısının açıldığı ve yeni bir devrin, tarihin 
başladığı” gündür.

Bağımsızlık ateşinin yakıldığı gündür..
Millete, gençliğe güvenin yeşerdiği 

gündür.
Manda savunucularının, umutsuzluk

ların yenildiği gündür....
Kutlu olsun!....

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemllkkorfezgazetesl.com

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
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Döküm Taslama 
isinde çalışacak 

BAY elemanlar aranıyor.
Maaş dolgundur. 

SSK + Servis mevcuttur.
Tel: (0.532) 546 01 71
KİRALIK İŞYERİ

Emin Dalkıran Kordonu’nda 
Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı) 

70 M2 işyeri kiralıktır.
TEL : 0.542 593 61 51
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ELEMAN ARANIYOR
Zeytin pazarlama işinde 

çalışmak üzere 
Diksiyonu düzgün 

Giyimine özen gösteren 
İkna kabiliyeti yüksek

BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat Tel: 525 17 00

'4^ ersin s'jrîîH
Inş. Zeytincilik Tur. Son. Tic. Itd. Şti.

ÖZGÜR TİCARET

»uzluk-1

OSCAR SU ANA BAYI
HABAŞ YETKİLİ BAYİ

EVLERE FABRİKALARA 
ve İŞYERLERİNE 

ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA 

DAMACANA SU 
VERİLİR

TALİ BAYİLİKLER UERİI
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR. 
E.DInçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları 

TEL: 0.224 513 40 95 - 513 0176 
GSM: 0.555 350 52 41 • GEMLİK
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ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

elemanaranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 

bay ■ bayan aranıyor 
Tel: 514 07 66

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

KUMONUK ve DDRKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

CUMAN AAANIYOA
Orhangazi İlçesi’ndeki 
gıda işletmemize

Orhangazi veya Gemlik'te ikamet eden
Vardiyalı çalışabilecek 

Tercihen deneyimli

GIDA TEKNİKERİ ARANIYOR
İlgilenenlerin aşağıdaki faks veya e-mail 

adreslerine yazılı müracaatları rica olunur.

Tel : 0.224 586 52 01 ZEY-TUR SAN A.Ş.
Faks: 0.224 586 52 00
e-mail: info@zeytursan.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@zeytursan.com.tr
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Hüdavendigar Beşiktaş’ta tek 
hedef galibiyetSpor Salonu’nun

temelleri atıldı

Bursa merkez 
Osmangazi 
Belediyesi önemli 
yatırımlarından biri 
olan Hüdavendigar 
Spor Salonunun 
temelini atıldı.
Kente kazandırılacak 
olan bu modern 
spor tesisi kentin 
spor salonu eksik-

“Fenerbahçe camiasını kutluyoruz”
Galatasaray Kulübü 
Başkan Yardımcısı 
Adnan Polat, 
Fenerbahçe yöneti
minin Turkcell 
Süper Lig'de şampi 
yonluğu fair-play 
ruhu içinde kazan
madığını söyledi. 
Mecidiyeköy’deki 
Galatasaray Store 
Çadın'nda basın 
toplantısı düzenleyen 
Adnan Polat, son 
dönemdeki şampiyon 
Fenerbahçe'nin Ali 
Sami Yen Stadı'nda 
alkışlanması isteğine 
değinerek, "Nereden 
geldi bilmiyorum? 
Biz geçen sene 
şampiyon olduğumuz 
vakit Fenerbahçe, 

GEM1İK SİNEMA GÜNIÜGÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 
Seanslar

PARS ve KİRAZ OPERASYONU 14.00 ■ 16.30 • 20.30

CESUR BALIK 12.00 - 14.00 ■ 16.15 - 20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 ■ 18.00 - 20.30

liğini giderecek 
önemli bir yatırım 
olacak. Yaklaşık 3 
trilyon liraya mal 
olacak olan 
Hüdavendigar Spor 
Salonu’nun temel 
atması için renkli bir 
tören düzenlendi. 
Törene çok sayıda 
davetli katıldı .

100 yıllık dostumuz 
olmasına rağmen 
bırakın alkışı ve 
tebriği, internet 
sitelerinde dahi tek 
kelime edilmedi. Biz 
Fenerbahçe camia 
sının ve taraftarının 
şampiyonluğunu kut
luyoruz ama yönetim 
için aynı şeyi 
söyleyemiyoruz. 
Çünkü fair-play ruhu 
içinde kazandıklarını 
düşünmüyoruz. 
Son 3 haftadır 
medyaya yansıyan 
haberlerini tekrar 
düşünürseniz, neden 
fair-play içinde 
şampiyon olamadık
larını görürsünüz" 
dedi.

Beşiktaş, Turkcell 
Süper Lig'de bugün 
karşılaşacağı 
Ankaraspor'u 
yenerek, ikinci 
sıradaki yerini koru
mayı hedefliyor. 
Fenerbahçe ve 
Bursaspor yenilgi
leriyle şampiyonluğu 
ezeli rakibi 
Fenerbahçe'ye kap
tıran siyah-beyaz 
hlar, ikinci sıradaki 
yerini koruyup, gele
cek sezon Avrupa 
Şampiyonlar Ligi'ne 
katılabilmek amacıy
la Ankaraspor 
önünde galibiyet

Saha içinde 
Fenerbahçe takımının 
alkışlanıp alkışlan- 
mamasının tamamen 
futbolcuların inisiya 
tifinde olduğunu 
kaydeden Polat, 
"Biz futbolcularımıza 
rakibini talimatla 
alkışlatma anlayışı 
olan bir yönetim 
değiliz. Ama oyuncu
larımdan aldığım 
bilgiye göre böyle bir 
şeyin olmasını bek
lemiyorum. Biz en 
iyi şekilde ağırlayıp, 
maçı oynayıp gön
dermeyi düşünü 
yoruz" diye konuştu. 
-"SABRİ'Yİ 
UYARACAĞIM"- 
Adnan Polat, 

arayacak. 
Teknik direktör Jean 
Tigana'nın ayrıl
masının ardından 
sezonu antrenör 
Tayfur Havutçu ile 
tamamlayacak olan 
Beşiktaş, genç 
teknik adam yöneti
minde bugün ilk 
sınavını verecek. 
Siyah-beyazhlarda 
sarı kart cezalıları 
İbrahim Üzülmez, 
Gökhan Zan ve 
Mehmet Sedef ile 
sakatlıkları bulunan 
Burak Yılmaz ve 
Mustafa Doğan 
forma giyemeyecek.

Galatasaray TV'ye, 
Fenerbahçe aleyhine 
açıklamalarda 
bulunan futbolcuları 
Sabri'yi uyaracağını 
söyledi.
Sabri'nin söyledik
lerinin içerik 
olarak doğru dahi 
olsa, böyle bir 
beyanat vermemesi 
gerektiğini kaydeden 
Adnan Polat, 
"Kendisini ikaz ede
ceğim. Kendi üstüne 
vazife olmayan 
konulara girmemesi 
gerektiğini söyleye
ceğim. Gençliğine 
vereceğiz. Bu 
tür söylemleri 
futbolcularımız 
yapmamalı" dedi.

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Vuslat
Süper Lig’e çıkma şansı bir daha ki 

sezona kaldı.
Merkez Ceza Kurulu’nun Gemlikspor’a 

vermiş olduğu cezayı yazıyorum;
Nazım Bıyık futbolcu 8 maç ceza.

Geçitspor maçında hükmen malubiyet, 3 
puan silindi bir de 2 maç saha kapatma 
cezası alındı.

Benim Federasyo’ndan öğrendiğim bu. 
Bu demektir ki; bu sene Gemlikspor’un işi 
bitmiştir.

Bu olaylardan ders çıkartıp yönetime ve 
futbollar ona göre davranmalıdırlar.

Ben daha önce ‘pirincin taşını kim ayık
layacak? diye yazmıştım.

Ayıklayın bakalım pirincin taşını!

Futbolda haftanın
programı

Turkcell Süper Lig'e 33. hafta karşılaş
malarıyla devam edilirken, Türk Telekom Lig 
A'da sezon 34. hafta karşılaşmalarıyla sona 
erecek.
Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıkla
maya göre, Turkcell Süper Lig ve Türk 
Telekom Lig A’da haftanın programı şöyle: 
-Turkcell Süper Lig- 
BUGÜN:
19.00 Beşiktaş-Ankaraspor (BJK İnönü)
19.00 Galatasaray-
Fenerbahçe (Ali Sami Yen)
19.00 Gençlerbirliği-
Sakaryaspor (Ankara 19 Mayıs)
20 Mayıs Pazar:
19.00 Trabzonspor-
Bursaspor (Hüseyin Avni Aker)
19.00 Denizlispor-
Kayserispor (Denizli Atatürk)
19.00 Kayseri Erciyesspor-
Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-
Konyaspor (Rize Atatürk)
19.00 Gaziantepspor-
Vestel Manisaspor (Kamil Ocak)
19-00 Ankaragücü-Sivasspor
(Ankara 19 Mayıs)

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

EL KÖYÜN
Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj alın.

www.ellwyiin.coin

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.ellwyiin.coin


19 Mayıs 2007 Cumartesi SAĞLIK Sayfa 11

Yüksek kaygı başarıyı azaltıyor "iirkiye’de 3 milyon şeker hastası var
Psikologlar, sınavları 
tehlike olarak gören 
öğrencilerin kaygı 
seviyelerinin norma
lin üstüne çıktığını, 
başarı oranlarının 
düştüğünü söylüyor. 
Erciyes Üniversitesi 
Mediko Sosyal 
Merkezi'nde görevli 
psikolog Zehra Atlı, 
insanları güdüleyen 
bir duygu olan 
kaygının öğrencil
erde yoğun bir 
şekilde ortaya çık
masının, başarı 
seviyesinin 
azalmasına yol 
açtığını söyledi. 
Kaygının kişinin bir 
uyaranla karşılaştığı 
zaman yaşadığı 
bedensel, duygusal 
değişmeler ile kendi
ni gösteren bir 
uyarılmışhk durumu 
olduğunu belirten 
Atlı, öğrenciler için 
sınavın tehlike olarak 
görülmesinin kaygı 
artmasını tetikleştiği
ni dile getirdi. 
Öğrencilerin sınav 
öncesinde kendilerini 
birtakım olumsuz 
duygulara şartlandır
malarının performan
sı düşürdüğünü 
kaydeden Psikoloo 
Atlı, "Ya yapamaz 
sam, ya başara
mazsam, ya soruları 
cevaplayamazsam" 
gibi sözlerin başarıyı 
azaltmada etkili 
olduğunu ifade

ederek, "Bu etkiler 
ister istemez 
öğrencinin önündeki 
sorulara odakla
masını güçleştirdiği 
gibi ruhsal yönden 
de olumsuz etkiliyor. 
Yüksek oranda kaygı 
durumu halinde 
öğrencinin hareket 
etme ve düşünmeyi 
gerçekleştirme 
biçimlerinde azalma 
görülebiliyor. Sınav 
öncesinde hiç 
kaygının olmaması, 
sorular üzerinde 
ciddi bir şekilde 
durmayı da 
engelleyebiliyor. 
O yüzden sınava 
girecek öğrenci, 
kaygı oranını 
normal seviyede 
tutmalıdır" dedi. 
Öğrencilerin, sınav 
kaygısını azaltmak 
için olumlu 
düşünceler üretmesi 

gerektiğini vurgu
layan Psikolog Atlı, 
bu yöntemi uygu
layan öğrencilerin 
başarılarında artma 
sağlandığını kaydetti. 
Atlı, "Öğrencilerin 
olumlu düşünceler 
üretmesi, kaygının 
normal düzeyde 
olmasını sağlar. 
Öğrenciler, "Elimden 
geleni yapıyorum, 
sınava çok iyi 
çalıştım" şeklinde 
düşünürse, başarılı 
olabilir. Kaygıyı azalt
mak için gevşeme 
egzersizleri de yap
mak gerekir. 
Çok sık kullanılan 
bu teknik, kgvgımn I 

yol açtığı fiziksel 
belirtilerin etkisini 
azaltıyor çünkü birey, 
yoğun kaygı yaşadığı 
zaman çok geriliyor 
ve vücudu kasılıyor" 
ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, "Türkiye'de 
yaklaşık 3 milyon 
diyabet hastası 
bulunuyor ve 
diyabet tanısıyla 
hastaneye yatan 
vatandaşlarımızın 
sayısında artış 
gözleniyor" dedi 
Bakan Akdağ, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Türkiye'de yaklaşık 
3 milyon diyabet 
hastası bulunduğunu 
ve aileleriyle birlikte 
10 milyon kişinin 
diyabet hastalığından 
etkilendiğini kaydetti. 
Akdağ, tüm yaş gru
plarında görülebilen 
ve yaşam boyu süren 
diyabet hastalığının, 
aşırı su içme ve ye 
mek yeme, sık acık
ma, aşırı idrara çık 
ma, yorgunluk ve hal
sizlik gibi belirtilerle 
kendini gösterdiğini 
ifade etti. Türkiye'de 
diyabet tanısı ile 
hastaneye yatan 
kişilerin sayısında 
artış gözlendiğini 
bildiren Akdağ, 
diyabetin en sık 
ölümlere neden 
olan birçok hastalığın 
hazırlayıcısı 
olduğunu, iyi tedavi 
edilmemesi duru

munda yaşamsal 
organlarda ciddi ve 
kalıcı hasarlara yol 
açtığını vurguladı. 
Diyalize giren hasta
ların yaklaşık üçte 
birinin diyabet has
tası olduğunu ifade

eden Akdağ, 
açıklamasında 
şunları kaydetti: 
"Genç yaşta kalp 
krizi geçiren kişilerin 
yarısından fazlasının, 
kan şekeri oranının 
yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. 
Erişkinlerde körlük 
nedenleri arasında 
birinci sırada yer alan 
diyabet, hastaların 
ayağını kaybetmesi 
ne, gebelikte bebek
lerin gelişim bozuk
luklarına ve ölüm 
riskinde artışa neden 
olmaktadır. Hastalığa 
neden olan risk fak
törlerinin başında 
hareketsiz yaşam 
tarzı, sağlıksız 
beslenme ve ailede 
diyabetli bireylerin 
olması yer alıyor. 
Fazla ve aşırı kilolar 
(obezite), daha 
çok meyve-sebze 
yemek yerine, 
hazır ve ayak 

üstü, şeker ve 
yağdan zengin 
yiyeceklerin 
tüketilmesi diyabet 
hastalığına zemin 
hazırlamaktadır." 
Hareketsiz yaşam 
tarzının insan sağlığı 
açısından tehdit oluş
turduğunu vurgu
layan Akdağ, vatan
daşların sağlıklı 
beslenme ve düzenli 
egzersiz yapma 
konusunda özenli 
olmaları gerektiğini 
kaydetti. Yüzyılın en 
önemli sağlık sorun
larından biri olan 
diyabet, halk arasın
da bilinen adıyla 
'şeker hastalığı', 
dünya nüfusunun 
yüzde 2.5'ini olumsuz 
etkiliyor. Türkiye'de 
önemli bir halk 
sağlığı sorunu olarak 
varlığını sürdüren 
diyabet, bir çok 
hastalığa da zemin 
hazırlıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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Polis İmdat 155
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Özel İd. Md. 513 15 07
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Tekel Md. 51310 42
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Sıcaktan bunaldılar Kısa Filmlerle Çevre Duyarlılığı
soluğu denizde aldılar

Ercüment ESEN

'5. Çevre Kısa Festivali"nde bu yıl küresel ısınmaya dikkat çekilecek.

Hava sıcaklıklarının 
mevsim normalinin 
üstünde seyretmesi 
deniz keyfini 
erken başlattı. 
Gemlik Körfezinde 
denize girilir 
girilmez tartışmaları 
günümüze kadar 
süre gelse de hava 
sıcaklığının mevsim 
normalinin üsten 
çıkmasıyla vatan- 
danş deniz kirliliğine 
bir hiçe sayarak 
soluğu denizde

6oo KİŞİLİK OMİMSîOndmuz
HAFTA SONU

O YTL

tersin suren

HAFTA İÇİ

YERİNE 2.000.00 YTL
SALONUMUZ 800 KİŞİLİKTİR

TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0.536 570 65 97
www.suren.com.tr

alıyor.
Halk arasında 
yaygın olan 
karpuz kabuğu deniz 
düşmeden 
girilmez deyimi 
bile mazilerde 
kalırken, Marmara’da 
Mayıs ayında Gemlik 
sahillerinde de 
denize girilmeye 
başlanması 
vatandaşlar arasında 
küresel ısınma 
belirtileri olarak 
değerleindirildi. 
İlçemizde hava 
sıcaklığının 

gündüz saatlerinde 
zaman zaman 
30 dereceye 
kadar yükselmesi 
vatandaşları 
erken bunaltmaya 
başlarken, denize 
girilebilecek 
plajdan yoksun 
olan ilçemizin 
kordon boyu 
sahilleri tehlikeli 
de olsa 
Körfezin serin 
sularına vatandaşları 
girmesine bir 
nebzede olsa 
imkan tanıyor.

"5. Çevre Kısa Film 
Festivali", 5-10 
Haziran tarihleri 
arasında İstanbul'da 
gerçekleştirilecek. 
Yapılan yazılı açıkla
maya göre, Bakırköy 
Belediyesi, İstanbul 
Üniversitesi İletişim 
Fakültesi ve 
Bakırköylü Sanatçılar 
Derneği iş birliğiyle 
düzenlenen festivale, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı da destek 
veriyor. Her yıl çev 
reyle ilgili bir temayı 
ön plana çıkaran fes
tivalde, bu yıl küresel 
ısınmaya dikkat çe 
kilecek. Festival prog 
ramında, uluslararası 
çevre temalı film 
gösterimleri, ulusal 
kısa film yarışması, 
uygulamalı film 
yapım atölyesi, bilim 
adamı ve sanatçıların 
katıldığı söyleşi ve 
açık oturumlar, 
konserler, sergiler 
ve müzik dinletileri 
yer alacak. Ücretsiz 
gerçekleştirilecek 
film gösterimleri ve 
diğer etkinlikler, 
Bakırköy Özgürlük 
Meydanı, Ataköy 
Yunus Emre Kültür

Merkezi, Bakırköylü 
Sanatçılar Derneği 
(BASAD) ile İstanbul 
üniversitesi iletişim 
Fakültesi Cep Sine 
ması'nda yapılacak. 
"Ulusal Çevre Kısa 
Film Yarışmasına 
katılan 51 kısa filmin 
değerlendirmesini 
ise yönetmen ve 
TV yapımcısı Binnur 
Feyizli, İÜ Sinema 
TV Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. 
Ceyhan Kandemir, 
oyuncular Cihat 
Tamer, Ediz Hun, 
Haluk Ayvazoğlu, 
Bakırköy Belediyesi 
Kültür Müdürü 
Özcan Bilir, Sinema 
Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Sanem 
ismen, yönetmenler 
Serdar Akar ve 
Vural Çavuşoğlu'n-

dan oluşan seçici 
kurul yapacak. 
Festivalde, "Küresel 
ısınma tehdidi ve 
medyanın tutumu", 
"Çevre duyarlılığı ve 
eğitim”, "Çevre 
sorunları ve yönetsel 
bakış açısı”, 
Prof. Dr. Orhan 
Kural'ın katılacağı 
"Yaşanabilir bir 
dünya" konulu 
müzikli söyleşi de 
gerçekleştirilecek. 
Festivalde ayrıca, 
çocuklara yönelik 
etkinlikler de yer 
alırken, "Fırtına 
Çocuklar*Limbo" 
adlı film dizisinin 
"Yaşam bağı- 
sigarasız bir 
dünya” konulu 
beşinci bölümünün 
ilk gösterimi de 
yapılacak.
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sîzlere geleceği sunuyoruz
2006 ■ 2007 'de

[ । Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

'Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer'

Sanat Cgitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYt 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde türkiyc 3.LÜGÜ

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com
Adres : Radar Cad. No : 170 Yalova
Tel: O 226 811 04 74

2005 -2006 'do
2. Türkçe Olimpiyadı ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİV€ 2. LİGİ

OKS'de Fen ve Anadolu liselerini kazandırmada % 100 BAŞARI
2004 - 2005 te

Bilgisayarda DÜNYR 2. LİGİ ve 3. LÜĞÜ 
Matematik te TÜRKİYC 3. LÜĞÜ 
Resim de 3 TÜRKİYC D€R€C€Sİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
21 Mayıs 2007 Pazartesi Tnvw.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Samsun’tla Cumhurivet mitingi
Ankara, İstanbul, Çanakkale ve 
İzmir den sonra Samsun’da da 
Cumhuriyet mitingi yapıldı. Sam 
sun Mitingi’ne çok sayıda yurt içi 
ve yurtdışından vatandaşlar ve 
sivil toplum örgütleri katıldı.
Samsun Cumhuriyet Meydam’nda 
'Türkiye Laiktir, Laik Kalacak', 
’Cumhuri yeti mize Sahip Çıkıyo 
ruz' sloganları atıldı. Haberi 5’de

DYP eski İlçe Başkalarından Diş Hekimi Peyami Çağlar Ankara’ya giderek başvurusunu yaptı

Cağlar, DP’den ikinci aday adayı
Güne Bakış

İri GÜLER
_guler@hotmaii.com

1919 dan bugüne
16 Mayıs 1919 günü İstanbul’dan kalkan Ban 

dırma Vapuru’nda bir avuç kahraman işgal altında
ki vatanı kurtarmak için Samsun’a hareket etti.

19 Mayıs 1919 da Samsun’a ayak basanların ba 
şında 9. Ordu Kumandanlığımdan ayrılarak müfet
tişlik görevi ile bölgeyi denetlemeye giden Mustafa 
Kemal vardı.

Samsun da yakılan kurtuluş meşalesi, 30 
Ağustos 1922’de işgalcilerin İzmir’de denize 
dökülmesi ve 29 Ekim 1923‘de Cumhuriyet'in 
ilanıyla son buldu.

Osmanh İmparatorluğu’nun ümmet toplumu 
yerine, bireyi ön plana çıkaran Cumhuriyet yöneti
mi gelmişti ülkeye.. Devamı sayfa 5’de

V 22 Temmuz günü yapılacak olan Milletvekili 
genel seçimlerine başvuru süresinin sona 
ermesine az bir zaman kala ilçemizde çeşitli 
partilerden milletvekili olmak isteyenler aday 
adayı başvurularını yapmaya başladılar. 
Saadet Partisi ve MHP’den de aday adayları 
nın başvuru yaptığı öğrenildi. Dün DP’den 
aday adaylığı için eski DYP İlçe Başkanların 
dan Peyami Çağlar aday adaylığını Ankara’ya 
giderek resmen yaptı. Daha öncede DP’den 
ANAP İlçe Başkanı Ferhat Kurt aday adaylığını 
açıklamıştı. Haberi sayfa 3’de

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın 88.nci yıldönümü nedeniyle 

ilçemizde de törenler düzenlendi

Coşkuyla kutladık

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı ilçemizde de düzenlenen tören 
lerle kutlandı. Atatürk Anıtı’nda başlayan 
törenlere İlçe stadında devam edildi. Gü 
nün anlam ve önemini belirten konuş
maların ardından yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere ödülleri verildi. Törenler 
öğrencilerin yaptığı gösterilerin ardından 
sona erdi. Öte yandan, Küçük Kumla 
Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik 
Yürüyüşü mitinge dönüştü. Haberi 4’de
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Buluşma
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin düzenlediği "Siz Belediye Başkanı Olsanız* 

konulu kompozisyon yarışmasında derece alanlara ödülleri verildi

Ödüller sahiplerini buldu
Güzel günler göreceğiz 

çocuklar....
19 Mayıs'ta..
Güneş ufuktan bir başka doğdu 

Gemlik'te.. Türkiye'de...
Gençlerin coşkusu yüzlerine yansıyordu 

gösterileri büyük bir istekle yaparken..
Gençler damarlarındaki asil kanın hakkını 
vermişler..

Yıl 1919
Mayıs'ın on dokuzu.
Ufukta duran gitgide yaklaşıyor.
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
Üzülmemek elde mi ?
Hız yüklü, iman yüklüJdyg>ut yüklü bu 

gemi.
O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız, doldukça bütün damarlara kan 

gibi,
Gizli inleyen her yürek canlanacak.
Ateşler püskürecek uyuyan volkan gibi.
Gittikçe bufyüRfeşen
Gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz.
Koş, atıl gemi, sana engel olmasın 

deniz.
Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel !
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de 

gel! diyen genç kızımızın yüreği alev alev., 
düşünceleri pırıl pırıl

Sen rahat uyu Atam..
Türkiye'de güzel şeyler oluyor..
Gelecek aydınlanıyor..
Merkez solda CHP-DSP birleşmesi..
Merkez sağda ANAP-DYP bütünleşme

si..
Merkez soldaki ve sağdaki duygu ve 

düşünce buluşmalarının Türkiye'ye güzel 
günler getireceğinin muştusunu veriyor 
söylemler..

Şimdi...
Siyasetçilere düşen..
Halkı kucaklayacak...
Onların isteklerini karşılayacak projeler 

üretmek..
Onların oylarını hak etmek...
Söylemle ve eylemle..
Olması gereken...
Toplumun gerçek iradesini sandıktan 

çıkarmak..
Sonra...
Yolumuz uzun..
İşimiz zor...
Aşılmaz mı?
Elbetteki aşılır..
Elele..
Gönül gönüle..
Yan yana...
Ortak ülkümüz..
Yükselmek..
ileri gitmek..
Ne demişti ulu önder Atatürk Samsun'a 

çıktığında...
"Söz konusu vatansa kalanı teferruattır"

Seyfettin SEKERSÖZ

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel : 513 96 83 GEMLİK

Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nin 
Liseler arasında 
düzenlediği "Siz 
Belediye Başkanı 
Olsanız" konulu 
kompozisyon 
yarışmasında derece 
alan öğrencilere 
ödülleri düzenlenen 
törenle verildi. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası lokalinde 
yapılan ödül törenine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Menderes Bingül, 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Prof. 
Abdurrahim Korukçu, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile derece 
alan öğrenci ve aile 
leri ile okul müdürleri 
hazır bulundu. 
Gemlik'te belediye 
başkanlığına aday 
olacak kişilere sesle
nen Gemlik Mimarlar 
Odası Temsilcisi 
Osman Turan, "Bu 
çocuklarımızın bilgi
lerinden faydalan
malarını istiyorum, 
çünkü Gemlik'i o 
kadar güzel gör
müşler ki ders alın
ması gerekir" dedi. 
Yarışmanın Sponsor 
firması Onur Petrol 
Taşımacılık Ltd. 
Şirketi yetkilisi Emre 
Kök'ün de hazır 
bulunduğu törende 
geçtiğimiz yıl ilki 
düzenlenen yarış

manın birincisi 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
özlem Aris aynı 
başarıyı tekrar göste 
rerek yine birinci 
olarak büyük ödülü 
almaya hak kazındı. 
ÖDÜLLER NAKİT 
VERİLDİ

Yarışmada ilk üç 
sırayı Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri alırken 
birinci olan özlem 
Aris'in 300 YTL'lik 
ödülünü Kaymakam 
Mehmet Baygül verdi. 
İkinci olan yine aynı 
okuldan özge Ay 200

YTL'lik ödülünü 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit'ten 
üçüncü olan yine 
aynı okuldan Didem 
Akar 100 YTL'lik 
ödülünü Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Menderes 
Bingül'den aldı. 
MANSİYON 
ÖDÜLLERİ 
50 YTL 
Mansiyon 
ödüllerinde birinci 
sırayı alan yine Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
öğrencisi Zeynep 
Duyar ödülünü 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu'dan, beşinci 
olan Gemlik Lisesi 
öğrencisi Gizem 
Gür'e ödülünü ADD 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, üçüncü 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Ayşe 
Küçükkuş'a ödülü 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, dördüncü 
olan Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi öğren
cisi Demet Atakan'a i 
ödülü Gazetemiz 
yazarı Gürhan 
Çetinkaya, beşinci 
olan Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi öğren
cisi Yeliz Kılıç'a ise I 
ödülü Hakkı Çakır 
tarafından verildi. 
Yarışmada derece 
alan öğrenciler 
yazdıkları 
kompozisyonları 
okuyarak Gemlikte 
eğer belediye 
başkanı olmaları 
durumunda 
yapacakları 
hizmetleri anlattılar.



21 Mayıs 2007 Pazartesi *' HABER s,yf*3

DYP eski İlçe Başkanlanndan Diş Hekimi Peyami Çağlar 
Ankara’ya giderek başvurusunu yaptı

Çağlar, DP’den I Ânci aday adayı
YauYORUM

tanı 
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▼ 22 Temmuz günü yapılacak olan Milletvekili genel seçimlerine başvu
ru süresinin sona ermesine az bir zaman kala ilçemizde çeşitli partiler
den milletvekili olmak isteyenler aday adayı başvurularını yapmaya 
başladılar. Saadet Partisi ve MHP’den de aday adaylarının başvuru yap
tığı öğrenildi. Dün DP’den aday adaylığı için eski DYP İlçe Başkanlanndan 
Peyami Çağlar aday adaylığını Ankara’ya giderek resmen yaptı. Daha öncede 
DP’den ANAP İlçe Başkanı Ferhat Kurt aday adaylığını açıklamıştı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
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Diş Hekimi Peyami 
Çağlar, DYP ilçe 
merkezinde yaptığı 
basın açıklamasıyla 
önümüzdeki genel 
seçimlerde 
Demokrat Parti'den 
Bursa Milletvekili 
aday adayı 
olduğunu açıkladı. 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel ve Yönetim 
Kurulu ile birlikte 
Kadın Kolları ve 
Gençlik Kolları 
üyelerinin de 
hazır bulunduğu 
toplantıda 22 
Temmuz 2007 günü 
yapılacak seçimlerde 
DP’den Bursa 
Milletvekili olmak 
için aday adayı 
olduğu açıkladı. 
Çağlar, dün 
Ankara’ya giderek 
Genel Merkeze 
aday adaylığı 
başvurusunu yaptı. 
Peyami Çağlar'ın 
aday adaylığını açık
lamasından önce 
bir konuşma yapan 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, eski ve yeni 
Demokrat Partililer 
olarak bir çatı altında 
birleşerek yasanın 
isteğini yerine 
geldiğini söyledi. 
Güzel, "Peyami 
Çağlar'ın aday adayı 
olmasını destekli 
yoruz, kendisi bize 
güvendi ve biz de 
onu destekliyoruz. 
Gemlik'in bir 
Milletvekili çıkarma

zamanı gelmiştir ve 
bu Peyami Çağlar 
olmalıdır. Ankara'da 
Gemlik'in sesini 
duyuracak birine 
ihtiyacımız var. 
Bursa'dan partimize 
yaklaşık 100 aday 
adayı başvuruda 
bulundu. Bizim 
adayımız ister 
önde olsun, ister 
gerilerde, diğer 
adaylar da bize 
gelip kendilerini 
tanıtacaklar. Bizler 
onlara en iyi yak
laşımı göstereceğiz. 
Bizim amacımız 
partimizin meclise 
girmesi ve iktidar 
olmasıdır." 
şeklinde konuştu. 
İlk kez partisinden 
bir yere aday adayı 
olmaya karar verdiği-

ni söyleyen Çağlar, 
önce parti içinde 
görev yapan arka 
daşlarının olurunu 
aldıktan sonra 
yönetim kurulunun 
da onayıyla 
Milletvekilliği aday 
adayı olmaya karar 
verdiğini söyledi. 
Amacının partisine 
hizmet olduğunun 
söyleyen Peyami 
Çağlar, "Ben listede 
birinci de olsam, 
70'inci de olsam 
hep beraber partimin 
meclise girmesi 
için çalışacağım. 
Partimin 22 Tem 
muz'da iktidara 
gelmesi için ne 
gerekiyorsa 
yapacağımdan 
kimsenin 
kuşkusu olmasın"

diye konuştu. 
PEYAMİ ÇAĞLAR 
KİMDİR?
1958 yılında 
Samsun'un 
Vezirköprü ilçesinde 
doğan Diş Hekimi 
Peyami Çağlar, 
Gemlik’e yerleşerek 
diş hekimliğine 
başladı.
Çağlar bu arada 
siyasete DYP 
saflarında başladı. 
25 yıldan bu yana 
da Gemlik'te DYP 
saflarında görev 
yapıyor. 
Bir dönem DYP 
İlçe Başkanlığı 
görevini de üstlenen 
Peyami Çağlar, 
çeşitli yönetimlerde 
bulunarak 
partisine hizmet 
verdi.

.4. DİŞ Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933®hotmai,com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Rusya Türkiye’ye harcadı....
Rusya lideri Viladimir Putin'in hem Ameri 

ka'ya ve Avrupa'ya hem de Türkiye'ye 
attığı son gol, ABD'ye Orta Asya'da ağır 
bir darbe indirdiği gibi, Türkiye'nin enerji 
projelerine de aynı ölçüde zarar verdi. 
Ankara'nın ABD-İngiliz eksenli Orta Asya 
politikasında kayıplarını çok artırdı.

Avrasya kuşağındaki enerji/güvenlik 
eksenli oyunda, işgallere ve Kadife devrim 
lere rağmen Anglo-Amerikan blokun, do 
ğal olarak Türkiye'nin 21. yüzyılın jeopoli
tik mücadelesinde hangi noktada 
olduğunu ve bunun yeni küresel bloklaş
maları nasıl tetiklediğini iyi izlemeliyiz.

Putin Rusya'yı yeniden imparatorluk gün
lerine taşıyor.

Çin ve bazı Ortadoğu ülkeleriyle yaptığı 
anlaşmalarla petrol piyasasında etkin bir 
güç yapan, 21. yüzyılın mücadelesi olan 
doğalgaz projeleriyle Avrupa'nın enerji 
ihtiyacı için önünde diz çöktüğü kişi haline 
gelen Putin, Türkmenistan ve Kazakis 
tan'la yaptığı anlaşmayla Hazar'a ilişkin 
projesini önemli ölçüde tamamladı.

Hazar çevresinde döşenecek doğalgaz 
boru hattı ile Rusya, Türkmenistan, Kaza 
kistan kaynakları aynı ağa bağlandı.

Özbekistan da bu sisteme katılacak.
Putin bîr süre önce de, Burgaz-Dedeağaç 

boru hattı için Yunanistan ve Bulgaris 
tan'la anlaştı.

Türkiye yine devre dışı bırakıldı.
Proje ile Rus kaynakları Türkiye'ye uğra

madan Karadeniz'den Ege'ye akacak.
İki girişim de Türkiye'ye ağır darbe 

vurdu.
Anadolu'nun enerji kavşağı olmasına 

yönelik strateji yara aldı.
Hazar kaynaklarının Türkiye üzerinden 

Akdeniz'e akıtılmasında Rusya önemli bir 
koz elde etti. Yine doğalgazın Türkiye 
üzerinden Avrupa'ya aktarılması konusun
da da Türkiye by-pass edildi.

İngiliz politikasının ürünü olan Bakü- 
Tiflis-Ceyhan hattını milli proje olarak kab
ullendiğimiz, enerji ve Orta Asya poli- 
tikalarımbunun üzerinden yürüttüğümüz 
için, burnumuzun dibinde neler 
döndüğünü göremiyoruz.

Yine Samsun-Ceyhan arasında boru hattı 
projesi geliştirerek aslında Rusya'nın kont 
rotunda kalmış bir alanda varsayıma (tah
mine ) dayalı bir yatırıma giriştik.

Bu basiretsizliklerimiz yüzünden yıllardır 
bir Orta Asya stratejisi geliştiremiyoruz.

Bir gün İngiliz-Amerikan projesini, diğer 
gün İsrail projesini, bir başka gün Rus 
projesini yerli/milli strateji olarak yutturma 
hastalığından kurtulabilirsek,

Ancak mesele bu kadar değil. ABD, 
Rusya, Çin, Avrupa arasındaki Avrasya 
mücadelesinin en sert restleşmeleri 
yaşanıyor.

Gözlerimiz Ortadoğu'daki mücadeleye 
odaklandığı için, aslında birbirini tamam
layan büyük kavgayı görmekte zorlanı 
yoruz, insanlık çok tehlikeli bir

Avrasya mücadelesini izliyor.
Büyükler kapışıyor, bizleri kulanıyorlar 

ama arada eziliyoruz..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 88.nci yıldönümü nedeniyle ilçemizde de törenler düzenlendi

Coşkuyla kutladık!
Seyfettin SEKERSÖZ
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı 
tüm yurtta olduğu 
gibi ilçemizde de 
düzenlenen tören 
ve etkinliklerle 
kutlandı. 
Törenlerin ilki 
Protokol ile siyasi 
parti yöneticileri ve 
sivil toplum örgüt
lerinin katılımıyla 
Atatürk Anıtı'na 
çelenk sunumuyla 
başladı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın 
ardından okulların da 
katılımıyla kutlamalar 
ilçe stadında yapıldı. 
88.inci yıldönümünü 
kutladığımız
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kutla
maları Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 

Özen Şenyiğit ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
okullar ve halkın 
bayramını kutla
masıyla başladı. 
Kutlama töreninin 
açış konuşmasını 
yapan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Türk mil
letinin özgürlüğe 
ve demokrasiye
19 Mayıs'ta Atatürk'le 
birlikte Samsun'da 
koştuğunu belirterek, 
Türk ulusu Ata 
türk'ün çağrısıyla
"Ya İstiklal Ya Ölüm" 

ı parolasıyla zafere 
ulaştığını söyledi. 
Gençlik adına Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
öğrencisi Özlem 
Aris'in yaptığı konuş-

Atatürk'ün Gençliğe 
Hitabesi okundu. 
Türk Gençliğinin 
Andı yine bir öğrenci 
tarafından katılan 
okul öğrencileriyle 
okunmasının 

ilgili şiirler okundu. 
Şeref Çağrısıyla 
devam eden kutla
malar Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müzik öğretmeni 
Erol Akbaş'ın yöneti- 

Duman Almış" 
marşıyla devam etti. 
Gençlik Haftası etkin
likleri içinde düzenle
nen sportif karşılaş
malarda derece alan 
öğrenci ve takımlara 

üyeleri tarafından 
verilirken, tüm okul 
ların katıldığı Tören 
Geçişi alkışlarla 
sürdü. Kutlamaların 
sonunda ise okulların 
hazırladıkları

Birbirinden güzel 
hazırlanan gösteril- ı 
erde Gemlik Lisesi 
öğrencilerinin sergile 
dikleri vurmalı çal
gılarla yapılan gösteri 
büyük alkış aldı.

Kumla’da Miting gibi Gençlik yürüyüşü
Ercüment ESEN
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı Küçük 
Kumla’da da coşku 
ile kutlandı.
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunulmasıyla 

başlayan törenler, 
Küçük Kumla Futbol 
sahasında devam etti. 
Ali Kütahya İlköğre
tim Okulu öğrenci
lerinin yaptığı gösteri
lerin ardından düzen
lenen yarışmalarda

dereceyle girenlere 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre tarafından 
ödülleri verildi.
MİTİNG GİBİ 
GENÇLİK 
YÜRÜYÜŞÜ 
19 Mayıs kutlamaları 
çerçevesinde 
düzenlenen 
Gençlik yürüyüşü 
büyük ilgi gördü. 
Belediye tarafından 
halka dağıtılan 
Türk Bayrakları İle 
İskele Meydanı’nı 
dolduran Kumlalılar, 
miting havası 
estirdiler.
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve

Spor Bayramı 
Etkinlikleri çerçeve 
sinde düzenlenen 
Halk Yürüyüşü'nde 
vatandaşlar 
"Türkiye Laiktir, 
Laik Kalacak" 
sloganları ile 
İskele Meydanı’nı 
inlettiler. Daha sonra 
Kumlalılar, ellerinde 
türk bayrakları ile 
10. Yıl Marşı’nı hep 
birlikte coşkuyla 
söylediler. 
Küçük Kumla 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Gençlik 
Bayramı programı 
havâi fişek gösterileri 
İle son buldu.
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Samsun'da Cumhuriyet mitingi Güne Baku
î Kadri GÜLER

■ | kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyet mitingi bu 
kez Samsun'da 
yapıldı. Mitinge, yurt 
içi ve yurt dışından 
gelen çok sayıda 
vatandaş ile bazı sivil 
toplum örgütü temsil
cileri de katıldı.
Başta Samsun olmak 
üzere Türkiye'nin 
değişik illerinden 
gelen çok sayıda va 
tandaş, Cumhuriyet 
Meydam'm bir bay 
ram yerine çevirdi. 
Mitinge katılanlar 
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin bağımsız, 
demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk 
devleti olduğuna 
güçlü bir vurgu yaptı. 
Sivil toplum kuru
luşları temsilcilerinin 
konuşma yaptıkları 
mitingde, halk müziği 
sanatçıları Rahmi 
Saltuk, Selda Bağcan 
ve Sadık Gürbüz de 
birer konser verdi. 
Mitinge Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel 
Başkanı Deniz Baykal, 
Demokratik Sol Parti 
Genef Başkanı Zeki 
Sezer ve Yurt Partisi 
Genel Başkanı Yaşar 
Okuyan da katıldı. 
Yaklaşık 5 saat süren 
mitinge, CHP Genel 
Başkanı Baykal ile 
DSP Genel Başkanı 
Sezer birlikte 
geldiler.
Vatandaşlar,

Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, seçim hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi

Aygün; “Seçimlere hazırız”
22 Temmuz'da 
yapılacak seçimler 
öncesi tüm hazırlık
larını tamamladık
larını söyleyen 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Recep Aygün 
"Saadet Partisi ilçe 
teşkilatı olarak 
seçimlere hazırız" 
mesajı verdi. 
Aday belirleme 
çalışmalarının da ilçe 
genelinde tamam
landığını belirten 
Aygün, Bursa İl 
Teşkilatının talebi 
doğrultusunda 
13 Mayıs günü

. Asilhan'daki parti 
merkezinde aday 
adayı belirlemek için 
istişare toplantısı 
yapıldığını bildirdi. 
İlçe Teşkilatı, 
Gençlik ve Kadın

Bulvar üzerinden 
yürüyerek miting 
alanına ellerinde Türk 
bayrağı, 'Türki ye 
Laiktir, Laik Kalacak', 
'Cumhuri yetimize 
Sahip Çıkıyoruz' gibi 
pankartlarla miting 
alanına yürüdü. Miting 
alanının giriş ve 
çıkışları ise polis 
tarafından kontrol altı
na alındı. Miting alanı
na girenler tek tek 
arandı. Yol güzer
gahlarında ise mitingi 
fırsat bilerek para 
kazanmak isteyenler 
kendini gösterdi. Bazı 
davulcuların araların
da anlaşarak önce 
gelen gruba göre slo
ganlarını attıktan 
sonra para toplamaya 
başlamaları dikkat

Kolları Başkanlık 
Divanlarının 
katıldığı geniş 
çaplı istişare 
toplantısı neticesinde 
12 adayın isimleri 
belirlenerek İl 
teşkilatı 
Müfettişlerine 
bildirildiğini açık
layan Saadet 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, yaptığı açıkla
mada; "4,5 yıllık AKP 
iktidarı döneminde 
tüm ülkemizde oldu 
ğu gibi Gemlik ilçe 
mizde de halkımız 
maddi ve manevi 
büyük bir sıkıntının 
içerisine düşürülmüş 
tür. 54. Refahyol 
hükümetinde olduğu 
gibi Saadet Partisi 23 
Temmuz'da iş başına 
gelerek bu kötü 
gidişata dur diyecek
tir. Saadet Partisi 

çekti. Miting alanın da 
ise yine sabahın erken 
saatlerinden itibaren 
vatandaşlar toplan
maya başladı.
Meydana kurulan 
standdan ise sürekli 
türküler çalındı ve slo
ganlar atıldı. Meydanı 
dolduran vatandaşlar 
ellerinde Türk bayrak
larıyla oyunlar 
oynayıp, yol bayınca 
attıkları sloganları 
burada da tekrarladı. 
Bazı vatandaşlarda 
CHP, DSP işbirliğinde 
SHP'nin nerede 
olduğunu sordu. 
Kürsü alanına basın 
mensupları dahil kim
senin alınmaması ise 
dikkat çekti. Yaklaşık 
2 bin polisin görevli 
olduğu mitingde jan

IMF politikaları ile 
değil milli çözümler
le, Büyük Türkiye 
sevdasıyla 
halkımızın refahını 
ve huzurunu tekrar 

darma da gerekli 
hazırlıklarını yaptı. 
Miting nedeniyle 
şehirde trafikte felç 
oldu. Cumhuriyet 
Mitingi nedeniyle 
pazar günü 08.00- 
18.00 saatleri arasında 
Samsun-Ankara ve 
Samsun-Sinop karay
olunun bulunduğu 
Atatürk Bulvan'mn 
Kamyon Garajı 
Kavşağı'ndan itibaren, 
Samsun-Ordu kara 
yolunun ise Gar Dış 
Kavşak'tan itibaren 
her iki yönü araç 
trafiğine kapatıldı. 
Cumhuriyet, 19 Mayıs 
ve Lise Caddeleri 
üzerinde araç parkı 
yasaklandı. Miting, 
olaysız bir şekilde 
sona erdi

1919’dan bu güne....
Önceki gün Atatürk’ün kurduğu Cum 

huriyet’i emanet etttiği gençliğin bayramı 
vardı.

Ülkenin dört bir yanında Gençlik ve Spor 
Bayramları coşkuyla kutlandı.

Bizleri yönetenlerin Laik Cumhuriyete 
bakışlarındaki güvensizliğin artması milyon
ları meydanlara döktü.

Dün de Samsun’daydı milyonlar..
Ellerinde Türk bayraklarıyla alanları doldu

ranlar, iktidardan kurtulmak istiyor.
Meydanlar sandığın erken halkın önüne 

konmasını sağladı.
22 Temmuz’da yapılacak olan erken seçim 

Türkiye’de Cumhuriyetin içini boşatmak 
isteyenleri, iktidardan uzaklaştıracak mı yok 
sa aynı tas aynı hamam, ülke yine istikrarsız 
lığa sürüklenecek mi?

Bunu birlikte göreceğiz.
Liderler diktasına dayalı bir seçim yapıla

cak 22 Temmuz da. Sonra buna da Türkiye de 
demokratik seçimler yapıldı diyeceğiz ..

Milletvekili aday adayı olmak isteyenler 
Ankara’nın yolunu tutuyor.

Çünkü adaylığı belirleyecek, sıralamayı 
yapacak taban değil, Ankara..

Lidere bağlı bindirilmiş kıtalar dolduracak 
sonra TBMM’ni..

Bunlar da bizim temsilcimiz olarak yüksek 
maaşla ülkeyi yönetecekler.

Aslında liderlerinin istediğini yapacaklar.
Bir yeni 19 Mayıs’da, “İktidara sahip olan

lar, dalalet, hatta hıyanet içinde olabilirler” 
diyen büyük kurtarıcının bu sözlerini çok iyi 
algılamak zorundayız.

Cumhuriyet rejiminin en önemli özelliği 
temsili demokrasiyi işletmesidir.

22 Temmuz da yapılacak seçim, seçim 
yasasındaki baraj sistemi nedeniyle temsili 
demokrasiyi getirmez ülkemize..

Yine milyonlarca seçmenin oyu mecliste 
kendini temsil edemeyecek.

Biz de bu seçimlere demokratik seçim 
diyeceğiz.

19 Mayıs 1919’dan bugüne geldiğimiz 
nokta bu..

KAŞEDf B«KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

sağlayacaktır. 
İnanıyoruz, 
çalışıyoruz ve 
g üçlüyüz" 
şeklinde 
konuştu.

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Büyükşehir’den Teknoloji atılımı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, rutin 
belediyecilik 
hizmetlerini 
yürütürken, çağın 
gereklerine ve hızlı 
ilerleyen teknolojiye 
ayak uydurmak için 
teknolojik yatırım
larını da sürdürüyor. 
E-belediyecilik 
çalışmaları kapsamın
da Microsoft 
Türkiye Genel 
Müdürü Çağlayan 
Arkan, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i 
makamında ziyaret 
etti. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, klasik 
belediyecilik anlayışı 
ile sağlıklı hizmet 
üretmenin artık 
imkansız hale geldiği
ni belirterek, vatan
daşın da katılımcı 
olduğu, homojen bir 
yapıyla daha sağlıklı 
hizmet üretmenin 
e-belediyecilik ile 
gerçekleşebileceğini 
söyledi.
E-Belediyecilik'in 
halkın yaşam kalitesi
ni yükseltmeye yöne
lik somut bir uygula
ma olduğunu ifade 

eden Başkan Şahin, 
"E-belediyecilik 
yeni bir demokrasi 
anlayışıdır. Biz de bu 
anlayışla kurulacak e- 
belediye yazılımı 
için veritabanı olarak 
Microfost'un 
SQL 2005'i seçtik. 
Türkiye'de büyükşe
hir belediyeleri 
arasında e-belediye 
ve e-vatandaş 
yazılımlarının en 
büyüğünü gerçek
leştiriyoruz. Önümüz 
deki yıldan itibaren 
büyükşehir belediye 
leri arasında e-imza- 
'ya geçen ilk belediye 
olacağız" dedi. 
İlk adım evrak 
bilgi sistemi 
Projenin ilk etabında 
evrak bilgi sistemini 
uygulamaya geçire
ceklerini dile getiren 
Başkan Şahin, 
"Sistemin hayata 
geçmesiyle bütün 
yazışmalar bilgisayar 
üzerinden yapılacak. 
Bu uygulamaya 
önümüzdeki ay başla
mayı planlıyoruz. 
Hizmetten aynı anda 
tüm birimler yararla 
nabilecek. Böylelikle 
bürokrasi ortadan

kalkacak, gereksiz 
telefon görüşmeleri 
yapılmayacak ve her 
şeyden önce bilgi 
eksiksiz olarak 
karşımıza çıkacak" 
diye konuştu.
"Kağıt israfına ve 
git-gellere son" 
Yeni uygulama ile 
kanuna ve mevzuata 
göre ıslak imza 
gerektirmeyen hiçbir 
evrakın çıktısının alın
mayacağına dikkati 
çeken Başkan Şahin, 
böylece yazışmalarda 
minimum yüzde 50 
kağıt israfının ve 
gereksiz git-gellerin 
ortadan kalkacağını 

söyledi.
Vatandaşlar talep
lerinin durumunu 
dijital ortamda takip 
edebilecek
Sistem ile bütün veri
lerin bir merkezde 
toplanacağını anlatan 
Başkan Şahin, vatan
daşların, evrak 
numaralarını girerek 
taleplerinin durumu 
hakkında bilgi alabile
ceklerini kaydetti. 
Şehir merkezlerine 
kurulacak kiosklarla 
belediyeye yapılması 
gereken ödemelerin 
bilişim merkezlerinde 
tahsil edilebileceğini 
belirten Başkan

Şahin, "Projenin tama 
mı 2008 yılı sonunda 
hizmete girecek. Bu 
teknoloji yatırımı bele 
diyeye, bilginin tek 
merkezden yönetimi, 
kaynağında üretilerek 
etkin paylaşılmasını, 
bilgiye anında ulaşı 
mı, şeffaflık, zaman 
tasarrufu ve en önem
lisi vatandaş mem
nuniyeti kazandıra
cak. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, 
Microsoft'un bu 
yazılımını kullanarak, 
e-imzaya geçecek 
Türkiye'deki ilk 
belediye olacak. 
Birçok proje ve 
yatırımda olduğu gibi 
e-belediyecilikte de 
Türkiye'deki büyükşe
hir belediyelerine 

örnek olacağız" 
şeklinde konuştu. 
Microsoft Genel 
Müdürü Arkan, 
Sahin'i tebrik etti 
Microfost Türkiye 
Genel Müdürü 
Çağlayan Arkan ise 
Başkan Şahin'e 
böyle bir yatırıma 
liderlik yaptığı için 
teşekkür etti. 
Bugün dünyanın 
kullandığı bu 
sistemi BursalIların 
hizmetine sunmanın, 
kente ve kentliye 
verilen önemin bir 
göstergesi 
olduğunu belirten 
Arkan, Şahin'e 
e-belediyecilik alanın
daki çalışmalarından 
ötürü teşekkür 
plaketi sundu.

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 GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Kapalı Spor Salonu’nda incelemeler yapan protokol, salonun maçlara hazır hale getirildiğini söyledi

Protokolden Kapalı Spor Salonu’na tam not
Seyfettin SEKERSÖZ
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anme Gençlik ve 
Spor Bayramı 
törenlerinden sonra 
Protokol, Kapalı 
Spor Salonu’nda 
incelemeler yaptı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcı vekili 
Orhan Güngör, 
Melek Yüksek 
Okulu Müdürü 
Abdurrahim Korukçu 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen İlçe Spor 
Müdürü Burhan

Arıkan’la birlikte 
gezdikleri Spor 
Salonunu çok 
beğendiklerini 
söylediler.
Salonun müştemilat 
kısmında bulunan 
soyunma odaları,

hakem odaları, 
toplantı salonu, 
GEMPORT 
tarafından 
yaptırılan aletli 
idman odasını 
gezen protokol, 
salonda yaptıkları 
incelemede salona 
tam not verdiler. 
Salonun İlçe 
Spor Müdürü 
Burhan Arıkan'a 
teslim edildiği 
öğrenilirken 
protokol üyeleri 
şeref tribününde 
oturarak objektifle 
rimizi poz verdiler.

JLB

Bilimum İnşaat Malzemeleri

HER TÜRLÜ 
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ
Fiili Boya 
Jotun - Deniz Boyaları 
İzolasyon 
Hırdavat
Nalbur
Sıhhi Tesisat 
Aksesuar

TESİSAT - BOYA - İZOLASYO 
AKSESUAR

TEL: S13 32 32 FAK: B13 33 73

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR.

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224| 513 32 32-Fok: (0.224)513 35 75
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Genç Partili hanımlardan eczacılara ziyaret
Ercüment ESEN 
Genç Parti Kadın 
Kolları Eczacılar 
Haftası nedeniyle 
ilçemizdeki 
eczaneleri 
ziyaret etti. 
Kısa bir süre önce 
yeniden oluşturulan 
Genç Parti Kadın 
Kolları üyeleri 
eczacıları yaptığı 
ziyarette, eczacı 
ve çalışanların 
günlerini 
kutlayarak, 
karanfil dağıttı.

Elemanlar aranıyor
Döküm Taslama 
işinde çalışacak 

BAY elemanlar aranıyor. 
Maaş dolgundur.

SSK + Servis mevcuttur.
Tel: (0.532) 54601 71

KİRALIK İŞYERİ

Seçmen listeleri askıdan iniyor Emin Dalkıran Kordonu’nda 
Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı)

22 Temmuz 2007 tari
hinde yapılacak olan 
milletvekilliği genel 
seçimi için muhtarlık
larda askıya çıkarılan 
seçmen listeleri 
bugün saat 17.00'a 
kadar askıda kalacak. 
Türkiye ilk kez 
Bilgisayan Destekli

Seçmen Kütür 
Sistemi'ne göre oluş
turulan seçmen lis
teleri 9 Mayıs 2007 
tarihinden bu yana 
askıda bulunuyor. 
Seçmen kütüğünde 
kayıtları olmayanlar, 
muhtarlıklardan ya da 
www.ysk.gov.tr inter-

net adresinden temin 
edebilecekleri Seç 
men Kayıt Formu'nu 
dolduracak. İkamet
gahını diğer bir ilçeye 
veya ayın ilçe dahilin 
de bir muhtarlık böl
gesinden diğer bir 
yere nakil eden seç
menler de yeni ikamet

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİKBİZ^ARAYINIZ

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

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m? 

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

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.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

ettikleri muhtarlık 
bölgesi askı listele 
rine kayıt yaptıracak
lar. Askı listelerindeki 
bilgilerinde yanlışlık 
olan seçmenler de 
aynı formu 
dolduracaklar.
Söz konusu formlarda 
T.C. kimlik bilgileri 
de yer alacak.
Güncelleştirilmek 
suretiyle kesinleşen 
veya bu tarihten 
sonra herhangi bir 
seçim nedeniyle 
yeniden güncelleşti 
rilerek kullanılan 
muhtarlık bölgesi 
askı listelerinin kesin
leşmesinden sonra 
ikametgahını aynı ilçe 
içinde başka muhtar
lık bölgesine nakle
denlerle bir ilçeden 
diğer bir ilçeye nakle
denler, askı süresi 
içinde yeni ikamet
gahlarını belirten bel
geleriyle İlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığı'na 
başvurabilecek.

70 M2 işyeri kiralıktır.
TEL : 0.542 593 61 51

ELEMAN ARANIYOR
Zeytin pazarlama işinde 

çalışmak üzere
Diksiyonu düzgün 

Giyimine özen gösteren 
İkna kabiliyeti yüksek 

BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat Tel: 525 17 00

iiL ersin
W • İnş. Zeytindük Tur. Sat. Tk. Utd. Şii

EŞEKKÜR
Doktor tavsiyesi 

ile kaldığım 
Şile Değirmen Oteli’ndeki 

tüm personele ve 
idari kadrosuna 

teşekkür eder. Vazifelerinde 
başarılar dilerim.

Barbaros BALMUMCU

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Bira AKTAŞ

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 

2007/169 esas 2007/311 karar sayıları ile 
görülen duruşmada davacının NUSRAT 
olan adının NUSRET olarak düzeltilmesi 
2.5.2007 tarihinde karara bağlanmıştır.

Nüfusa bu düzeltilen isimle kayıt ve 
tescil yapılacağından durum 3. Şahıslara
duyurulur. Nusrat TORUN

http://www.ysk.gov.tr
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Okuyucu Maillerine Devam

71J 
--- -3I
R|

51

i

R
OO

Göndermiş olduğunuz birbirinden güzel 
ve aynı zamanda eleştirel olan mailleriniz 
için çok teşekkür ederim. Geçen hafta 
olduğu gibi bu hafta da farklı mailleri sizlere 
sun

Selam Yelda Baykız
Okuyucu maillerini zaman zaman yayınla

manız gerçekten çok farklı bir yaklaşım. 
Ben de bundan cesaret alarak aklımdan 
geçenleri yazmak istedim size. Gurur tablo
muz olan otoparkımız nihayet 
ücretlendirilmiş. Ancak Belediye encümen
lerine bedava diye de eklenilmiş. Allah aşkı
na neden bu ayrımcılık yapılır ben bir türlü 
anlamıyorum? Yani ihtiyaçlarımı var sanki. 
Saçmalık bence. Göğsünü gere gere onlar
da ödemelidir ücreti. Olması gereken budur. 
Ülkemizin en büyük ilerlememe neden
lerinden bir tanesi de budur işte.

İpek Engin 
Sayın Yelda Hanımefendi, 
Bir yazınızda siz de yazmıştınız.Gemlik 

Ahmet Dural Meydam'nda var olan havuzun 
ne işe yarıyor diye. Enteresan olan artık 
bahar geldi havalar çok güzel gidiyor. 
Ancak bizim havuz gündüzleri değil akşam
ları çalışıyor. Günün her saatinde çalışması 
Gemlik'e farklı hava katar bence. Az da olsa 
eli yüzü gelir ilçenin.

Şemsi Kaynar

Merhabalar..
Köşe yazılarınızı ilgiyle okuyor ve değer

lendiriyorum. Yaşadığı şehri çok seven bir 
vatandaş olarak her geçen gün Gemlik'in 
geriye gitmesine kahroluyorum. Doğalgaz 
döşendi yollar berbat oldu. Şimdi de su 
boruları döşeniyor her yer darmaduman. 
Herkesin arabaları takur tukur halde. 
Tozdan geçilmiyor. Nedir bu hal? 
Yetmiyormuş gibi sular üst üste kesiliyor. 
Bizim Avrupa olmamız çok zor.

Sevgilerimle 
Sevinç Can

ÖZCÜK TİCARET

nin 
i ile 
IAT 
nesi 
tır* 
; ve 
şiara

OSCAR SU ANA BAYI i
HABAŞ YETKİLİ BAYİ

EVLERE FABRİ 
ve İŞYERLERİNE 

ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA

DAMACANA SU 
VERİLİR

TALİ BAYİLİKLER DERİ
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR. 
E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları 

TEL: 0.224 513 40 95 - 513 0176 
GSM: 0.555 350 52 41 -GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

elemanaranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay - bayan aranıyor 

Tel: 514 0766
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

MM ve OD W
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

ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi İlçesi’ndeki 
gıda işletmemize

Orhongozi veya Gemlik'te ikamet eden
Vardiyalı çalışabilecek 

Tercihen deneyimli

GIDA TEKNİKERİ ARANIYOR
İlgilenenlerin aşağıdaki faks veya e-mail 

adreslerine yazılı müracaatları rica olunur.

Tel : 0.224 586 52 01 ZEY-TUR SAN A.Ş.
Faks: 0.224 586 52 00
e-mail: info@zeytursan.com.tr

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@zeytursan.com.tr
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Galatasaray servet kaybetti
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybederek 4 milyon Avro'dan oldu.

Serhat Akm’a 
Beşiktaş kancası

Galatasaray, 
ezeli rakibi 
Fenerbahçe'ye 
2-1 yenilerek 
Şampiyonlar 
Ligi'ne havlu 
atarken, büyük 
bir maddi 
kayba da uğradı. 
Yıllardır ekonomik 
sıkıntı yaşayan 
sarı-kırmızılı kulüp, 
Şampiyonlar 
Ligi'ne en fazla

Fenerbahçe’ye Şampiyonluk 
Kupasını Ulusoy verecek
Futbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Tahir Kıran, 
sarı-lacivertli kulübe 
şampiyonluk 
kupasını federasyon 
başkanı Haluk 
Ulusoy'un 
vereceğini bildirdi. 
Karşılaşmadan 
sonra soruları 
yanıtlayan Kıran, 
bu yöndeki soruya, 
"Sayın başkan 
Haluk Ulusoy 
verecek kupayı. 
Bunu polemik 
konusu yapmaya 
gerek yok.

katılan Türk takımı 
olarak kaybettiği 
prestijin yanı 
sıra, oldukça yüklü 
bir gelirden de 
oldu.
Galatasaray, 
Şampiyonlar Ligi'ne 
katılamayarak bu 
sezon 2.2 milyon 
Avro'luk ayak bastı 
parasının yanı sıra, 6 
karşılaşmada maç 
başına alacağı

Kendisi federasyon 
başkamdir.
Gelecek ve 
şampiyona 
kupayı 
verecektir" diye 
yanıt verdi.
Kıran, yaşanan saha 
olayları nedeniyle 
sarı-kırmızılı ekibe 
nasıl bir ceza verile
ceğinin sorulması 
üzerine de, 
"Temsilciler rapor
larına yazdı.
Talimatlar da var. 
Benim birşey söyle
meme gerek yok" 
dedi.

300 bin Avro'dan 
toplam 1.8 
milyon Avro'luk 

garanti parayı da 
yitirmiş oldu. 
Böylece Galatasaray, 
net 4 milyon 
Avro'yu (7.2 milyon 
YTL) kazanma 
şansını kaçırdı. 
Galatasaray, 
televizyon ve 
reklam

gelirlerinin

yanı sıra, eleme 
turu maçlarını 
geçmesi halinde 
katılacağı 
Şampiyonlar 
Ligi'nde 

oynayacağı grup 
maçlarında 
galibiyet halinde 
600 bin, beraberlikte 
ise 400 bin 
Avro'luk muhtemel 
gelirlerden de 
olmuş oldu.

GBMİİK SİNEMA GÜN1UGÜ

Belçika'nın Anderlecht takımı ile bir yıl 
sözleşmesi bulunan milli futbolcu Serhat 
Akın'ın gelecek sezon için İstanbul'da 
Beşiktaş yöneticileriyle görüşmeye gittiği 
iddia edildi.
Köln Kulübü'ne yakın kaynaklardan alınan 
bilgiye göre Serhat’ın büyük bir ihtimalle 
Beşiktaş'a kiralık olarak gideceği bildirildi. 
Sezon ortasında Köln’e kiralık gelen, ancak 
takımın birinci lige çıkamaması nedeniyle 
birinci ligde oynayan bir takıma gitmek iste
diğini açıklayan Serhat’ın yakın çevresine 
Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmek istediği
ni söylediği bildirildi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi 
veren Beşiktaş, Ankaraspor'u sahasında 
2-1'lik skorla geçerken, Galatasaray'ın da 
Fenerbahçe'ye yenilmesi ile Şampiyonlar 
Ligi vizesini aldı.
Mert Nobre'nin 15. dakikadaki golü ile 
öne geçen Beşiktaş'a, Ankaraspor 47. 
dakikada Murat Tosun ile cevap verdi. 1-1. 
84. dakikada Bobo ile 2-1'lik üstünlüğü 
yakalayan Beşiktaş, 3 puanın da 
sahibi oldu.
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 61'e 
yükselterek Şampiyonlar Ligi kapısını 
araladı. Ankaraspor ise 33. haftayı 44 puan
la tamamladı.

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
PARS ve KİRAZ OPERASYONU 14.oo - 16.30 - 20.30
CESUR BALIK 12.00 - 14.00 - 16.15 - 20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

s i| Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
lljl Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok,., 
İÜ EL KÖYÜN '

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

İyin t®
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Yılan ve akrep sokmalarına dikkat
Sağlık Bakanlığı, 
vatandaşları yılan ve 
akrep sokmalarına 
karşı uyardı. Özellikle 
yaz aylarında akrep 
ve yılan sokmaların
da büyük artış yaşan 
dığına dikkati çeken 
bakanlık, bazı uyarı 
larda bulundu.
Sağlık Bakanlığı'n 
dan yapılan açıkla
mada, Türkiye'de 
özellikle yaz ayların
da yılan ve akrep 
sokmalarına bağlı 
zehirlenme ve ölüm
lerde artış olduğuna 
dikkat çekildi. 
Vatandaşların akrep 
ve yılan sokmalarına 
karşı almaları gere 
ken önlemlerin yer 
aldığı açıklamada, şu 
uyarılara yer verildi: 
"Zehirli akrep ve yı 
lan sokmaları, özel
likle çocuklar için 
öldürücü etkiye 
sahiptir. Vatandaşla 
rımızın bu nedenle 
çok dikkatli olmaları 
gerekiyor. Akrep ve 
yılan sokmalarından 
korunmak için, akrep 
ve yılan yuvaların
dan, özellikle kaya, 
ağaç kovuğu ya da 
oyuklardan uzak 
durulmalı, halkımız 
kamp, piknik ya da 
çalışma alanlarında 
dikkatli olmalıdır. 
Otluk ya da sazlık 
arazide bebek ve 
çocuklar kesinlikle 
yalnız bırakılmamalı, 
bebek ve çocukların

arazide çıplak ayakla 
gezmelerine ve kuş 
ya da diğer hayvan 
yuvalarına ellerini 
sokmalarına izin 
verilmemelidir. Arazi 
yürüyüşlerinde kapa 
lı ayakkabı ya da bot 
giyilmeli, yerde uyu
mamaya özen göste 
rilmelidir. Yıkıntılar, 
kuytu yer ve çatlak
lar, evlerdeki yüklük
ler akreplerin sık 
bulunduğu yerlerdir. 
Özellikle bu yerlere 
dikkat edilmelidir. 
Akrepler kesinlikle 
ele alınmamalı ve 
akreplerin fazla oldu 
ğu yerlerde ayakkabı 
giymeden önce içeri
sine bakılmalıdır.
Geceleri açık alanlar
da kontrollü olarak 
ateş yakılmalı ve 
gece yürüyüşlerinde 
aydınlatıcı kullanıl
malıdır." 
Açıklamada, akrep ve 
yılan sokmalarında 
yapılması gereken ilk 

işlemin, hasta ve 
ışınlan organın hare 
ketsizliğinin sağlan
ması olduğu vurgula
narak, vücudun hare 
ketsizliğinin zehrin 
yayılımını yavaşlat
tığına dikkat çekildi. 
Açıklamada ışınlan 
bölgenin sabun ve 
su ile bolca yıkan
ması gerektiği ifade 
edilerek, "Akrep ve 
yılan sokmalarında 
yaranın üzeri temiz 
bir bezle örtülmeli, 
akrep tarafından 
ışınlan yerin yuka 
rısına sıkı olmayan, 
iki parmağın altından 
geçebileceği kadar 
sıklıkta bir bandaj 
uygulanmalıdır.
Yılan sokmalarında 
da, ışınlan 
bölgenin tam 
kalp hizasında 
tutulması, kalp 
seviye sinin altında 
veya üstünde 
olmaması gerekmek
tedir.” denildi.

Bol su tiiketim[böbrekte tas bırakmıyor
Hayat boyunca
erkeklerin yüzde 
12'si, kadınların da 
yüzde 5'inin taş 
hastalığıyla karşı 
karşıya kaldığını 
belirten uzmanlar, su 
tüketimindeki artışın 
böbrekte taş oluşu
munu azalttığına 
dikkat çekiyor. 
Üroloji Uzmanı Opr. 
Dr. Yılmaz Salatan, 
Bursa'da belediye 
çalışanlarına, 
"Böbrek Taşı ve İdrar 
Yolları Enfeksiyonu" 
konulu bir seminer 
verdi. Sıcak iklim
lerde terle oluşan su 
kaybının, idrar kon
santrasyonunun yük
selmesine ve idrar 
volümünün azalması
na neden olduğunu 
belirten Opr. Dr. 
Salatan, bu durumda 
idrar asiditesinin 
artması nedeniyle 
moleküllerin kon
santrasyonun artarak 
taş yapmaya eğilimli 
hastalarda bu mole 
küllerin kristalleş 
meye sebep 
olduğunu vurguladı. 
Salatan, günlük idrar 
miktarının 800 milil
itreden bin 200 milil
itreye çıkmasının 
bile taş oluşumunu 
yaklaşık yüzde 86 
oranında azalttığına 
dikkat çekerek, 
"taş oluşumunun 
önüne geçilmesi için 
yeterli su tüketilmesi 
gerekiyor. Taş oluşu
munda beslenme

a
alışkanlıklarının de 
rolü büyük.
Beslenme düzenine 
dikkat ederek büyük 
ölçüde taş oluşumu 
nu önlemek müm 
kün" dedi.
Salatan, taş 
oluşumunu 
önlemek için şu 
tavsiyelerde bulundu: 
"Başlıca su olmak 
kaydıyla bol miktarda 
(günde 2.5 litre) sıvı 
alın. Kola, gazoz gibi 
asitli içecekleri hafta
da 1 litreden fazla 
tüketmeyin. Çay 
tüketimini azaltın.
Greyfurt suyu ve 
elma suyu taş hasta 
lığı riskini arttırabilir. 
Saf limon suyu 
koruyucudur. Süt ve 
süt ürünlerinin hiç 
tüketilmemesi taş 
oluşum riskini arttırır.

Kalsiyumdan yoksun 
diyetler uygulanma
malıdır. Süt, yoğurt, , 
peynir gibi besinler 
makul ölçülerde 
tüketilmelidir. Bol lifli 
besinleri tercih edin. 
Yüksek oksalat 
içeren pancar, soya, 
kara çay, çikolata, 
kakao, kuru incir, 
karabiber, fındık, 
maydanoz, haşhaş 
tohumu, ıspanak, 
çilek, böğürtlen 
gibi besinleri aşırı 
tüketmeyin. Taş 
.hastalığınız varsa 
bira ve diğer alkollü 
içecekler, ançuez, 
sardalya, sakatat, 
kuru bakliyat, 
mantar, ıspanak, 
kuşkonmaz, karnaba
har ve et tüketimini 
kısıtlayın. Tuz kul
lanımını azaltın."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

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
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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_________ 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
21 Mayıs 2007 Pazartesi 

ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cadb No: 1/B 

Tel: 513 3716 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2754 

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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Yelkencilerimiz Karabiga’dan başarıyla dönüyor
Seyfettin SEKERSÖZ 
Türkiye Yelken 
Federasyonu 
Sahil Güvenlik 
25 Yıl Kupası 
2. ayak Bölge 
Yarışmaları 
sona erdi.
Yarışmalara 
katılan Gemlik 
Yelken Kulübü 
sporcuları 
büyük başarı 
elde ederek 
Gemiik’in adını 
duyurdular. 
Çanakkale 
Karabiga’da 
yapılan 
yarışmalara

Antrenör 
önder Cesur 
ile birlikte 
hazırlanan 

yelkencilerimiz 
iki birincilik 
yanında iki 
dördüncülük ve 
beşincilik 
elde ettiler. 
Yelken 
Federasyonu 
Temsilcisi 
Mustafa 
Tezcan 
verdiği bilgide 
Optimisit Genel 
Klasmanda 
Gemlik Yelken 
Kulübü

sporcularından 
Murat 
Samsun'un 
birinci olduğunu 
Furkan Temir'ln 
ikinci, Batuhan 
Cesur'un 
dördüncü, 
Haşan Sal’ın 
beşinci olduk* 
larını söyledi. 
Kızlar kate
gorisinde ise 
Gemlik Yelken 
Kulubü sporcu
larından Tuğba 
öksüz’ün 
birinci olmayı 
başardığını 
söyledi.

Türk Halk Müziği Korosundan Türkü dolu konser
Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Halk 
Müziği Korosu'nun 
hafta sonunda 
verdiği Türkü dolu 
konserde kulakların 
pası silindi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’ndeki 
Türkü Konserini 
Şef Erol Akbaş 
yönetirken koro 
ve solistlerin 
seslendirdikleri 
birbirinden değerli 
bestecilerin 
güzel eserleri 
zevkle dinlendi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün de 
beğeniyle izlediği 
Türkü konseri iki 
bölümden oluştu. 
Konserin birinci 
bölümü koronun 
seslendirdiği üç 
eserle başladı. 
Neşet Ertaş'ın 
Kırşehir yöresine 
ait "Garmı yağmış 
yüce dağlar başına" 
Halim Giresunlu'nun 
Giresun yöresine 
ait "Kahve koydum 
fincana" ve Bursa 
yöresine ait

Vural Parlak - Ayfer Parlak

Koro Bilecik bulduucu" isimli türkülerin
ardından Helin 
Kaya Pir Sultan 
Abdal'ın Sivas 
yöresine ait 
"Şu yalan dünyaya 
geldim giderim" 
türküsünü kendi 
çaldığı bağlamayla 
seslendirdi.
Bekir Tektaş'ın

'Kahpe felek nettim
neyledim" türküsünü 
Zeliha Demir 
seslendirirken, 
Ayfer ve Vural 
Parlak çifti 
Azerbaycan türküsü 
olan "Eziz dostum 
mennen küsüp 
incidi" türküsünü 
birlikte seslendirdiler. 

Ahmet Mutluer Helin Kaya Nurcan İstanbullu Zeliha Demir

yöresine ait "Payton 
geldi meyhaneye 
dayandı" Ankara 
yöresine ait "Suya 
gider allı gelin has 
gelin" türküsünün 
ardından Ahmet
Mutluer sazıyla 
önce Çekiş Ali'nin 
Kırşehir yöresinin

Sarı yazma yakışmaz
mj güzele" ve Neşat 
Ertaş'ın yine Kırşehir 
yöresine ait "Atı olan 
el atına biner mi" 
türkülerini 
seslendirmesinin 
ardından birinci 
bölüm koronun 
seslendirdiği üç 
güzel eserle son 

Türkü konserinin 
ikinci bölümünde 
yine çeşitli 
yörelerin 
türküleri solistler 
ve koro tarafından 
seslendirilerek 
izleyenlere güzel 
bir hafta sonu 
akşamı yaşatıldı.



İOVİOı

sîzlere geleceği sunuyoruz
2006 - 2007 de

:2 Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü
Sanat Cğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYC 1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleninde türkiye 3.LÜĞÜ

2005-2006'do
2. Türkçe Olimpiyodı ve Kültür Şöleni' nde TÜRKİVG 2. ÜGİ

“Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer" 

zjyücebilgili 
U K İLKÖĞRETİM OKULU** 1 997

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com
Adres : Radar Cad. No : 170 Yalova
Tel: O 226 811 04 74

OKS'de Fen ve Anadolu liselerini kazandırmada % 100 BAŞAAI
2004 - 2005 ’te

Bilgisayarda DÜNYA 2. LİGİ ve 3. LÜĞÜ 
Matematik te TÜRKİYC 3. LÜĞÜ
Resim de 3 TÜRKİYC DCRCCCSİ

2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

G E M L İ K ’ İ N İ L K G Ü N LÜ K S İ Y A S İ G A Z E T E S I
22 Mayıs 2007 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Halk Bankası’ndan 
tüccara vadeli kredi
Halk Bankası ve Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası arasında imzalanan 
protokol ile iş alanını büyütmek 
isteyen KOBI'lere yeni bir fırsat 
sunuldu. Haberi sayfa 3’de

22 Temmuz 2007 günü yapılacak olan milletvekili seçimleri yaklaştıkça üç partinin aday adayı dün açıklandı.

3 aday adayı daha
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Siz Belediye Başkanı olsanız

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği, Gençlik 
Haftası nedeniyle düzenlediği “Ben Belediye 
Başkanı olsam” konulu düz yazı yarışmasını 
sonuçlandırdı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yapılan ödül 
töreni oldukça kalabalıktı ve ilgi gördü.

Belediye Başkanı törende yoktu. Yerine vekilini 
göndermişti.

Gençlerin geniş ufukları yansımış yazılarına. 
Gemlik’e genç gözüyle bakışın, güzel bir Gemlik’in 
yaratılmasında katkıları olabilir..

Bu nedenle yarışmada ödüle layık görülen yazı 
ların bir kitapçık haline getirilerek geleceğin beledi 
ye başkanı adaylarına vermeli. Devamı sayfa 5’de

22 Temmuz 2007 günü yapılacak olan erken milletvekili seçimleri 
nedeniyle siyasi partilerden aday adayı olacakların başvuru tarihlerinin 
bitimine az bir zaman kala ilçemizde dün 3 siyasi milletvekili aday 
adaylığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel, dün CHP ilçe örgütünde Bursa Milletvekili olarak aday adayı ola
cağını partililere açıklarken, Demokratik Sol Partililerle de ilk kez biraraya 
geldiler. Demokratik Parti’den aday adayı olmak için başvurusunu yapan 
ANAP İlçe Başkanı Ferhat Kurt da resmi başvurusunu yaptığını bildirdi. 
DYP’den istifa ederek, Genç Parti’ye katılan Ali Osman Yavuz da aday 
adaylığını açıklayanlar kervanına katıldı. Haberleri sayfa 4 ve 5’de
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Akman Silesi sakinlerinin wl isg
Bir ödül Töreni’nin ardından ...

Geçen Cumartesi günü Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği'nin düzenlediği "Siz Belediye Başkanı olsanız" 
konulu kompozisyon yarışmasının ödül töreni vardı..

Düşünce doğru.. Gençleri bulundukları çevreyle 
ilgilendirmek .. Gençler iyi üretmişler..

Aralarında Edebiyat öğretmenlerinin de bulunduğu jüri
den de ödülleri almışlar..

Gençlerin dikkat çektikleri konular yerinde...
Ancak... Önemli olan sözlü olarak dile getirdiklerini 

özlerinde de hissediyorlar mı?
Çünkü... Bugün eğitim sisteminden kaynaklanan etken

lerle gençler "sorma ve sor gulama"yeteneğinden yoksun 
yetişiyorlar..

Ödevlerini yapıyorlar... Ama...
İşte bu noktada... Aklıma Köy Enstitüleri 'nin kuruluş 

gerekçeleri geliyor..
Köy enstitüleri düşüncesi önemli bir kuram..
Toplumu aydınlatacak gerçek bir eğitim modeli..
Atatürk, Köy Enstitüleri'ne olan zorunlu ihtiyacın 

gerekçelerini şöyle açıklıyor:
"Efendiler! Asırlardan beri milletimizi idare eden 

hükümetlerin tamamı eğitim isteğini ortaya koymuşlardır. 
Ancak bu arzularına erişmek için doğu ve batıyı taklitten 
kurtulamadıklarından, sonuç, milletin cehaletten kurtulama
masına sebep olmuştur. Bu acı gerçek karşısında, bizim tak
ibe mecbur olduğumuz eğitim siyasetimizin esas çerçevesi 
şu olmalıdır; demiştim ki bu memleketin asıl sahibi ve 
toplumsal varlığımızın asıl nedeni köylüdür. Bu hedefe ulaş
mak, eğitim tarihimizde kutsal bir aşama oluşturacaktır. Bir 
taraftan cehaleti yok etmekle uğraşırken bir taraftan da 
memleket evladını toplumsal yaşama ve iktisatta fiilen etkili 
ve verimli kılabilmek için acil olan ilkel bilgiyi işe yarar bir 
tarzda vermek kuralı eğitimimizin esasını teşkil etmektedir.

Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimi ze, görecekleri 
tahsilin sınırı ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel 
TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞI İLE KENDİ BENLİĞİNE VE 
MİLLİ GELENEKLERİNE DÜŞMAN OLAN BÜTÜN 
UNSURLARLA MÜCADELE ETMEK LÜZUMU 
ÖĞRETİLMELİDİR."

Evet Atatürk'ün gösterdiği hedefe doğru adımlarla gitme 
kararlılığındaki Haşan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç 
kıvılcımı ateşledi..

Statükocu eğitimcilerin direnişlerine rağmen, Köy 
Enstitüsü düşü, ilk olarak askerliğini yapmış okur-yazar 
gençlerden oluşan ve okutman denilen bir grupla hayat 
buldu.

OsmanlI feodal toplumunun yerine çağdaş ve sanayi 
toplumu yaratmayı amaçlayan Cumhuriyet ideolojisi, kişiyi 
kul olmaktan çıkarıp, özgür yurttaşlar konumuna çıkarmayı 
hedeflemişti. Cumhuriyet ideolojisine göre toplum da , 
ümmet değil özgür yurttaşlar birliğidir. Eğitimde ise hedef, 
"Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirmektir.

Bir devrimin sürdürülebilmesi ise özellikle iki alanda 
kazandığı başarılarına bağlı.. Bunların biri hukuk diğeri ise 
eğitim alanı..

Bu nedenle Cumhuriyet Devrimini sürdürebilmek ve Türk 
toplumunu "Çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne" 
çıkarabilmek için, eskiyen OsmanlI feodal kurumlaşmasının 
parçalanıp dağıtılması ve yerine yeni kurumlaşmanın yaratıl
ması zorunluydu. Feodalizmin tasfiyesi ancak yeni kurum
laşma ile mümkündü. Feodalizmin tasfiyesi demek ise 
köylünün özgürleştirilmesi anlamına geliyordu.

Köy Enstitüleri böyle bir sürecin ve böyle bir ihtiyacın 
ürünü olarak ortaya çıktı.. Hedefi de Toprak Devrimi ne 
önderlik edecek-yani köylüyü özgürleştirecek- kadrolar 
yetiştirmekti.. Düşünce zaten patlama noktasında olan 
toplumda öylesine çabuk filizlendi ki, toprak ağalarının yanı 
sıra, devrimden sonra palazlanmaya başlayan Cumhuriyet 
burjuvazisinin de yüreklerine korku ateşleri düştü. Ve 
...1950’de iktidarı ele geçiren karşı devrimciler Köy enstitü
lerini tamamen tasfiye etmek için harekete geçtiler...

Ne yazık ki başarılı da oldular.. 
Oldular da ne oldu ?...
Türkiye'nin bugünlerini hazırladılar..
Cumhuriyet değerlerinin sarsılmasına neden oldular.. 
O gün gençlerin yazıp okuduklarını dinledikten sonra... 
Aklıma Köy Enstitüleri geldi..
Sonra da...
Bugünkü eğitim sistemimiz... 
Bir de 19 mayıs Kutlama törenleri sırasında atılan nutuk

lar.. öz ve sözü çağrıştırdı....

Ercüment ESEN

İlçemizin Hisartepe 
Mahallesi’nde bulunan 
Akman Sitesi 
sakinleri evlerine 
gidecek doğru dürüst 
yaya yollarının 
bile bulunmamasından 
yakınıyorlar.
Akman Sitesi ile 
çevre sitelerde oturan 
sakinler kışın çamurun, 
yazın tozun eksik 
olmadığı yolla 
baş başa bırakıldıklarını 
belirterek, sorunlarına 
çözüm bulunmasını 
istiyorlar.
50 dairelik Akman 
Sitesi sakinleri 
Gemlik Belediyesi’nden 
hizmet beklediklerini 
belirterek, çevre 
sitelere verilen 
hizmetin kendi sitelerine 
verilmemesini şiddetli 
şekilde eleştiriyorlar. 
Akman Sitesi 
yöneticisi Selahattin 
Ekinci, “21. asırda 
Büyükşehir Belediyesi 
sınırlarında ilçenin 
en güzel yerinde 
kurulu bulunan bir 
siteye vatandaşlar 
kışın çamurlu ayaklarla, 
yazın ise toz toprak 
içinde gidiyorlarsa 
bu ayıptır. Burada 
yaşayan insanlara da 
yazıktır." dedi.
Ekinci, sitelerine yol 
yapılması için 
çalmadıkları kapı 
kalmadığını ancak 
seslerine kulak veren 
bir yetkili bulamadıklarını 
söyledi.
Ekinci, Küçük Saniyi 
Sitesi önüne yapılan 
altgeçit nedeniyle 
sitelerinin önünden

geçen servis yolunun 
araç trafiğinde 
sıkışmaktan kaçan 
araç sürücülerinin 
bu yolu tercih etmesi 
nedeniyle evlerinin 
son zamanlarda 
toz içinde kaldığını, 
trafiğin de bu yolu 
kullanan araçlara 
birşey yapmadığını 
söyledi.
Okullara giden 
öğrenciler için kış 
aylarında servisler 
site önüne kadar 
gelmek istemediğini de 
söyleyen Akman Sitesi 
yöneticisi Ekinci, 
kendi isitelerinin

500 metre aşağısındaki 
sitelerin yollarının 
otoban gibi olduğunu, 
aynı zamanda birinci 
sınıf asfalt döşendiğine 
de dikkat çekti.
Ekinci, “Bizim torpilli 
bir arkamız yok.
Mutlaka sitemizde bir 
milletvekilim! oturmalı 
veya sitemizin arazisi 
Belediye Başkanına 
mı ait olmalı.
Vatandaş olarak 
yol istiyoruz. Bu 
çağda bu sese 
kulak vermeyen 
yerel yönetimleri 
halka şikayet 
ediyoruz." dedi.

Gemlik KBrfaz ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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I Halk Bankası ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası arasında protokol imzalandı

I Halk Bankası’ndan
tüccara vadeli kredi

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Halk Bankası ve 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası arasın
da imzalanan pro
tokol ile iş alanını 
büyütmek isteyen 
KOBİ'lere yeni 
bir fırsat sunuldu. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt'ın makamında 
bir araya gelen 
Türkive Halk Bankası 

Bursa Bölge Koordi 
natörlüğü Pazarlama 
Bölüm Müdürü Burcu 
Akbulut, Pazarlama 
Yönetmeni Güvenç 
Güner ve Gemlik 
Şube Müdürü Abdul 
lah Kaya protokole 
imza attılar.
1870 üyesi bulunan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
nı Kemal Akıt, Halk 
Bankasını halkın 
bankası olarak gör 
düklerini belirterek 
"Bankalar Gemlik 
tüccarından kork
masın, verilen kredi 
ler kesinlikle ödeme 
yoluyla geri döner. 
Bize iyi bakılırsa 
bizde aldığımız kredi- 

‘leri en iyi şekilde 
değerlendiririz" dedi. 
Serbest Bölge'de 
yaşanmakta olan 
sıkıntılar konusunda 
da düşüncelerini 
aktaran Akıt, devlet
lerin verdikleri 
sözü mutlaka tut
maları gerektiğini 
hatırlatarak "Yabancı 
sermaye devlete 
güvenerek geliyor, 
onlara devletin 
olanakları kaldırmak
ta olduğunu anlat
makta güçlük 
çekiliyor. Serbest 
bölgede verilen 
sözlerin tekrar 
düşünülmesi gerek
tiğine inanıyorum" 
şeklinde konuştu. 
Girişimci KOBİ'lere 
Sanayi ve Ticaret 
Odaları ile işbirliği 
yaparak her türlü 
kolaylığı sağlayacak
larının altını çizen 
Halk Bankası Bursa 
Bölge Koordinatörü 
Bölüm Müdürü 
Burcu Akbulut, 
Halk Bankası'nın 
69 yıldır olduğu gibi 
"Türkiye’nin KOBİ 
Bankası" olma 
misyonunu bugün de 
aynı güçle sürdür 
mekte olduğunu

belirterek, "Türkiye 
çapında bugüne 
kadar toplam 218 
protokole imza atıldı 
ve bu protokol çer 
çevesinde, ülkenin 
dört bir yanındaki 
Sanayi ve Ticaret 
Odalanı üyelerine 
toplam 467.000.000 
YTL 'ye yakın kredi 
kullandırıldı. Üretene 
kaynak yaratarak, 
Türkiye'ye artı 
değer kazandırmayı 
amaçlayan Halkbank, 
bugün yatırım-üretim, 
iç ve dış ticaret ile 
bireysel finansman 
konusunda 50'den 
fazla kredi çeşidi ile 
esnaf, sanatkar ve 
KOBİ'lerden, büyük 
kurumsal müşterilere 
ve girişimcilere kadar 
çeşitlilik gösteren 
farklı kitlelerin 
finansman ihtiyaç 
larını rekabetçi faiz 
lerle karşılamaya 
devam etmektedir. 
Türkiye'nin dört 
yanında imzaladığı 
mız protokollerle 
girişimcilerimizi 
destekliyor, uluslar 
arası anlaşmalar ya 
parak bölgesel kalkın 
maya destek olu 
yoruz. Biliyorsunuz 
Bankamız 2005 yılın

Diş Hekimi
Özcan VURAL

da çok başarılı bir 
yeniden yapılanma 
sürecine girdi. Bu 
yapılanma sürecinde 
sağladığımız geliş 
melere baktığımızda 
çok yüksek bir per
formans göstermiş 
olduğumuzu belirt
mekten mutluluk 
duyuyorum. Türkiye 
ekonomisinde ve iş 
yaşamında önemli rol 
oynayan Halk Banka 
sı'nın bankacılık sek
töründeki yeni reka
betçi koşullardan 
daha yoğun biçimde 
faydalanmayı başar 
dığını ve 2006 yılında 
çok başarılı sonuçlar 
elde ettiğini ifade 
etmekten gurur 
duyuyorum" 
şeklinde konuştu. 
Protokol 
çerçevesinde Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerine 36 
aya kadar vadeli, 
aylık eşit taksitli, 
25.000 YTL üst limitli, 
yüzde 1,85 faiz oranı 
ile kredi kullandırıla
cağını açıklayan 
Burcu Akbulut, 
"Özel sektörde KOBİ 
tanımında yer alan 
sanayi ve tarıma 
dayalı sanayi 
işletmeleri ile

KOBİ tanımı 
dışındaki sanayi, 
tarıma dayalı sanayi, 
turizm, eğitim, sağlık 
ve bu sektörlerle ilgili 
hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren 
firmalara özel faiz 
oranları uygulanarak, 
'Finansal Destek 
Kredisi' kullandırıla
caktır. 1 yıl ödemesiz 
60 ay vadeye kadar 
kullandırılacak olan 
Finansal Destek 
Kredisinin alt limiti 
tüm firmalar için 
100.000 YTL. Üst 
limiti 1.500.000 YTL, 
KOBİ tanımı dışında 
kalan firmalar için 
de 3.000.000 YTL 
oiarak belirlendi'' 
açıklamasını yaptı. 
Faiz oranlarının 
söz konusu 
vadelerde kul
landırılan kredilerin 
faiz oranından yüzde 
0.5 (Binde beş) 
eksik olarak uygu
lanacağını kaydeden 
Burcu Akbulut, 
protokol tarihi 
itibariyle faiz 
oranlarının 
TRLIBOR ve 
LIBOR'a endeksli 
olarak değişken 
olup; YTL krediler 
için TRLIBOR+3,5; 
Döviz kredileri için 
LIBOR+3 olarak 
uygulanacağını ve 
faiz ödemelerinin 
devre sonlarında 
tahakkuk 
ettirileceğini söyledi. 
Kredilerden 
faydalanacak olan 
oda üyesi firmaların 
vergi, SSK, Bağkur, 
telefon ve diğer 
ödemelerini Halk 
Bankası aracılığıyla 
gerçekleştirebilecek
leri gibi kredi 
kullanan firmaların 
çek karnesi; 
kredi kartı gibi 
ürünlerden de 
faydalanabilecekler.

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyeVblog/özcan vural

Bir analiz yapalım....

Sayın okurlar son birkaç ay içinde olan 
bitenleri şöyle bir akıl ve mantık süzgeçin- 
den geçirebilirsek şunları görürüz...

Cumhurbaşkanlığı seçimi süreciyle 
başlayan, ardından Genelkurmay 
Başkanlığı'nın açıklaması ile birden bire 
fırtınaya dönüşen şu son 7-8 aylık kriz 
dönemini, kim nasıl geçirdi?

Kim iyi yönetti, kim kötü yönetti?
Genel yargı ve gazete köşe yakarları ikti

dar partisinin bu süreciçok kötü yönettiği 
şeklinde.

Yorumcular ve sokaktaki genel kanı 
böyle.

AK Parti'nin laik kesimin kaygılarını cid
diye almadığı, asker kanadını iyi anlaya
madığı, sağlıklı bir diyalog kuramadığı ve 
muhalefet ile uzlaşı aramadığı örnek gös
teriliyor.

Bunlar doğru örnekler...
Ben de katılıyorum...
Kağıt üzerinde bakılırsa da, hangi neden

le olursa olsun, iktidar partisi istediklerini 
elde edemedi.

- Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı 
seçtiremedi.

- Bir an önce gitmesi için dua ettiği 
Necdet Sezer'in görev süresinin uzaması 
durumuyla karşı karşıya kaldı.

- Cumhurbaşkanı'™ halka seçtirmek için 
harekete geçti, ancak ne zaman gerçek
leşeceği belli değil.

- Anayasa değişikliklerini kamuoyuna 
anlatamadı ve genelde karmakarışık bir 
görüntü verdi.

- Erken seçim olmaz, dedi, erken seçime 
gitmek zorunda kaldı.

Politika böyledir, size doğru gelen 
başkalarına ters gelebilir.

Yukarıda saydıklarımı AK Partililer birer 
"başarı" olarak da görebilirler. Ancak ne 
olursa olsun, genel bir karmaşanın bulun
duğu da ortada.

Tekrar ediyorum, - gerekçeleri ne olursa 
olsun- sorunsuz bir geçiş sağlanamadı.

Sokaktaki vatandaş "Asker muhtıra verdi 
- Muhalefet gerginlik yarattı 
- Anayasa Mahkemesi politik bir karar 

verdi" gibi gerekçeleri dinlemez.
Genel resme bakar. AK Parti hep kaybet

ti...
Akılları boylarından kısa kaldı..
"Yenilen güreşçi güreşe doymaz" deyi 

mine uygun, tokatı yedikçe, başka tokat 
yemek için yanağını uzattı..

Bu resim bir süre sonra değişebilir veya 
aynı verilere rağmen farklı şekilde yorum
lanabilir.

Örneğin, seçimlerden sonra veya ilerde 
yapılacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
sonuçlarına göre "AK Parti'nin büyük 
başarısı" olarak da nitelenebilir.
Ancak bugünkü manzara böyle.
Yani karışık.
Krizin bugünkü durumuna bakılırsa, 

herkes diyor ki bu kriz dönemi AK parti 
iktidarı tarafından iyi yönetilmedi...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kemal Demirel aday 
adaylığını Gemlik’te açıkladı

Ferhat Kurt aday
adaylığını açıkladı

Seyfettin SEKERSÖZ
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel 
22 Temmuz'da 
yapılacak genel 
seçimlerde yeniden 
milletvekilliği için 
aday adaylığını çok 
sevdiği Gemlik CHP 
partisinde açıkladı. 
1973 yılında partiye 
kayıt olan ve partinin 
çeşitli kademelerinde 
görev alan Kemal 
Demirel'! sevenleri 
yalnız bırakmadı. 
Milletvekilliği için 
hem örgütten hem 
de halktan gelen 
istekler üzerine 
yeniden aday adayı 
olmaya karar verdiği
ni söyleyen Demirel, 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek ve 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz'ın da 
katıldığı toplantıda 
Gemliklilere 
seslenerek 
"Gemlikliler şunu iyi 
bilsinler ki, tekrar 
seçilirsem şimdiye 
kadar nasıl çalıştıy 
sam yine aynı şekilde 
onların hizmetinde 
olacağım. Ülkem için 
ne gerekiyorsa onu 
yapacağım. Ben önce 
ülkemin, daha sonra

—I

Bursa'nın ve Gem 
lik’in milletvekiliyim. 
22 Temmuz'da 
iktidara gelirsek 
insana hizmetin en 
güzelini yapmaya 
çalışacağım" dedi. 
Bugün Bursa İl 
Merkezinde geniş 
bir katılımla aday 
adaylığını açıklaya
cağım söyleyen 
Kemal Demirel, 
geçirdiği hastalıktan 
tamamen kurtul
duğunu ve bunu 
açıklama yaparken 
doktor eşliğinde 
yapacağını bildirdi. 
Önce Türkiye diyerek 
yapılan CHP-DSP 
birlikteliğinden genel 
seçimlerde iktidar 
çıkmasını dileyen 
Kemal Demirel,

"G,eçen seçimlerde ’ 
yaşanan tablo 
bu seçimlerde 
yaşanmayacak ve 
iki parti ittifakı 
inşallah sandıktan 
iktidar olarak 
çıkacaktır" 
şeklinde konuştu. 
Gemliklilerin 
çok sevdiği 
Milletvekillerinden 
'oifı otan Kemal 
Demirel, Bursa'ya 
geldiğinde her zaman 
Gemlik teşkilatını ve 
kendisini sevenleri 
ziyaret ederek 
isteklerini Meclise 
taşıdığını ve 
taşımakta devam 
edeceğini belirterek 
"Gemlik'i ve gücünü 
kimse göz ardı 
etmesin" dedi.

aday adayı
>:(oldûğunu açıkladı.

Seyfettin SEKERSÖZ
Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt 22 
Temmuz'da yapılacak 
'Milletvekili seçim
lerinde Bursa'dan

DYP İlçe merkezinde 
yapılan açıklamaya 
Anavatan Partisi 
İl Başkanı Ahmet 
Kömbe'nin yanı 
sıra DYP İlçe 
Başkanı Faruk Güzel, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Anavatan partisi 
İl Yönetim Kurulu 
üyesi Haşan 
Başaran, eski 
Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır ile 
DYP'li ve ANAP’lı 
üyeler katıldı. 
Kalabalık partililere 
konuşan Anavatan 
Partisi İl Başkanı 
Ahmet Kömbe, 
aynı damardan besle
nenlerin yıllar sonra 
yine aynı damarda 
buluştuklarını söyle 
yerek "Nehirler deni
zlere akar, demokrat 
parti bir denizdir ve 
sonunda iki parti 
tabanı denizde buluş
tu. Demokrat parti 
geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de 
yapacaklarıyla ikti
dara gelecektir" dedi. 
Türk siyasi hayatında 
demokrat partinin 
çok ayrı bir yeri 
olduğunun altını 
çizen Ahmet Kömbe; 
"Ülkenin meşalesi 
Milliyetçi ve Demok 
rafların elinde daha 
da alevlenecektir. 
Ayrı iki ailenin bir
leşmesinden güçlü 
bir siyasi oluşum 
meydana geliyor. 
Yeni dönemi yeni 
adaylarla harmanla

yarak lezzetli bir çay 
yapacağız. Gemlik'in 
çok önemli bir yer 
olduğunu kabul etme 
miz lazım, Orhangazi, 
İznik ve Yenişehir'de 
Anavatan olarak 
aday adayı yok. 
Ferhat Kurt bölgeye 
cevap verebilecek 
bir adayımız 
olacaktır" dedi. 
GEMLİK 
MİLLETVEKİLİ 
İSTİYOR
Toplantıda bulunan 
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 
Gemlik'in artık bir 
Milletvekilin olması 
gerektiğini savunarak 
"İyi bir sıralama 
olmasını diliyorum, 
Gemlik için son 
şansımız, 21 yıl 
Anavatan'da hizmet 
verdim, yine aynı 
çatı altında birleştik 
ve Ferhat Kurt'un 
adaylığı için ne gere 
kiyorsa yapmaya 

söz veriyorum" 
şeklinde konuştu. 
[LÇE BAŞKANLARI 
İSTEDİ
12 yıldan bu yana 
Anavatan Partisinde 
çeşitli görevler 
aldığını söyleyen 
Ferhat Kurt, 
16 ilçe başkanının 
ısrarı ile aday 
adayı olmaya karar 
verdiğini belirterek, 
"İl yönetimi beni 
destekledi ve 
teşekkür ediyorum, 
bana güven verdiler. 
Ben önce ülkem 
için sonra Bursa ve 
Gemlik için göreve 
talibim. Bana 
güvenenleri 
mahçup etmeye
ceğim" dedi.
Ferhat Kurt'un mil
letvekili aday adaylığı 
için ayrılması ile 
boşalan ilçe başkan
lığı görevini başkan 
yardımcısı İsmail 
Beki sürdürecek.
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Ali Osman Yavuz GP’den Güne Bakı

aday adaylığını açıkladı
Ercüment ESEN

22 Temmuz 2007 günü 
yapılacak genel 
seçimleri için siyasi 
partilerde Milletvekili 
belirleme çalışmaları 
aralıksız devam 
ederken, Doğru Yol 
Partisi Gemlik ilçe 
Teşkilatı’ndan istifa 
ederek Genç Parti 
safhalarına geçen 
Ali Osman Yavuz, 
Genç Parti’den 
milletvekili aday adayı 
olduğunu açıkladı. 
Ali Osman Yavuz, 
dün Genç Parti Gem 
lik İlçe Teşkilatında 
düzenlenen tanışma 
toplantısına katıldı. 
Yavuz’a, Genç Parti 
rozetini İlçe Başkanı 
Nizamettin Şanlı taktı. 
Yavuz bunun ardından 
22 Temmuz seçim
lerinde GP’den 
Milletvekili aday 
adayı olduğunu 
partililere duyurdu. 
Genç Parti Yönetim 
Kurulu üyeleri ile 
kadınlar kolu üyeleri 
ile düzenlediği tanış
ma gününde Gemlik 
İçin birçok projelerinin 
olduğunu ve bunları 
yapmak için güçe 
ihtiyaç olduğunu 
söyleyen Genç Parti 
Milletvekili aday adayı 
Ali Osman Yavuz, 
"Partimizde ve bende 
bu güç var." dedi. 
Gemlik’imize hizmet 
etmek için Genç 
Parti’den milletvekili 
aday adayı olduğunu

Öğrencileri sınav heyecanı sardı
Yüzbinlerce adayın 
katılacağı OKS ve 
ÖSS'ye bir aydan 
az zaman kaldı.
Ortaöğretim Kurum 
lan Sınavı (OKS) 
10 Haziran, Öğrenci 
Seçme Sınavı 
(ÖSS) 17 Haziran'da 
yapılacak.
OKS'de bu yıl yak
laşık 825 bin, OSS'de 
ise 1 milyon 775 
bin civarında 
öğrenci ter dökecek. 
OKS'ye 824 Bin 551 
Öğrenci Katılacak 
Fen, Anadolu ve 
Sosyal Bilimler 
liseleri, özel okullar, 
polis kolejinde oku
mak isteyen öğrencil
er ile devlet parasız 
yatılı okuyacak 
ilköğretim 8’inci sınıf 
öğrencilerine yönelik

açıkladı.
Bursa bölgesini en 
güçlü milletvekili aday 
adayı olduğunu hatır
latan Yavuz, 
"Devletime milletime 
hizmet etmek için 
varım. Milletvekili olur
sam Gemlik için elim
den gelen her türlü 
hizmeti yapacağım" 
diye konuştu.
Genç Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Nizamettin 
Şanlı ise, "Genç Parti
Bursa Milletvekili aday 
adayımız Alî Osman 
Yavuz, Doğru Yol 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı’ndan istifa 
edip, partimize 
katılarak bizlere 
güç vermiştir.
Şahsım ve Genç Parti 
olarak biz de kendileri
ni bu jestinden dolayı 
milletvekili adayımız 
Ali Osman Yavuz'u

OKS'ye bu yıl 
824 bin 551 
öğrenci katılacak. 
Sınav giriş belgeleri 
23 Mayıs’tan itibaren 
okul müdürlük
lerinden alınabilecek. 
Merkezi sistemle 
yapılacak olan 
OKS, 81 il merkezi, 
54 ilçe ve yurt 
dışındaki tüm sınav 
merkezlerinde 10 
Haziran'da yapılacak. 
ÖSS'de 1 Milyon 
775 Bin 100 Kişi
Ter Dökecek 
Yükseköğretim 
programlarına 
devam etmek isteyen 
adayların katılacağı 
ÖSS, 17 Haziran'da 
yapılacak.
Bu yıl ÖSS'ye 
1 milyon 775 bin 
100 kişi başvurdu.

olarak görmek 
istiyoruz." dedi. 
Şanlı, konuşmasını 
söyle sürdürdü: 
"Artık Gemlik halkı da 
ilk defa bir Gemlikliyi 
Ankara'da Milletvekili 
olarak görecektir. 
Gemlik'ten çıkart
tığımız milletvekili 
adayımızı, Orhangazi 
ve İznik ilçelerimizde 
sonuna kadar destek

ÖSS'ye giriş ve 
kimlik belgelerinin 
adaylara postalama 
işlemleri tamamlandı. 
Üniversitelerin 
yabancı dil ile ilgili 
bölümlerinde 
okumak isteyen 
adaylar, ÖSS'nin 
yanı sıra 24 
Haziran'da yapılacak 

verecektir. Milletvekili 
adayımız Ali Osman 
Yavuz, Bursa 
sıralamasında 
çok iyi bir yerde 
gösterileceğine ve 
Gemlik’imizin bir ilki 
daha gerçekleştirerek 
Ankara’ya miletvekili 
olarak adayımızı 
göndereceğine 
bütün kalbimle 
inanıyorum”

Kadri GÜLER
raK I kadri_guler@hotmait.com

Siz Belediye Başkanı olsanız
Gemlik 80 bini aşan nüfusu ile giderek 

sorunları artan bir kent görünümünde..
Bir türlü modernleşemeyen, kültüre, sana

ta, edebiyata, temizliğe, spora, çocuğa, 
gençe, yaşlıya, kadına, hayvana, yeşile önem 
vermeyen bir kent Gemlik..

Dün ile bugünü buluşturamayan, yarına 
birşey bırakamayacak bir kentte yaşıyoruz.

Bu kentin gençleri de bizim yaşadık
larımızı yaşıyor.

Zaman zaman onlara da fırsat verip, 
düşüncelerini dinleyebilsek, belki göreme 
diğimiz birçok eskiğimizi daha iyi görürüz.

Bunun için “Yerel Gündem 21” oluşumu 
başlatılmıştı ama yürütülemedi.

Böyle olunca, gençlerin seslerini duyura
cakları bir platform maalesef kalmadı.

Buna ihtiyaç duyacak bir yerel yönetim de 
yok aslında.

Olsa ne olur, olmasa ne olur mantığıyla 
haraket edilerek, olan da elden kaçırılıyor..

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin 
düzenlediği etkinlikler ses getiriyor.

Çünkü, içinde yaşadığımız kentin sorun
larına değiniliyor.

Kentsel plan, yerel yönetimlerin daha iyi 
nasıl olacağı, kentin önemli projelerini teknik 
açıdan bakış irdelenip, kamuoyu bilgilendin 
liyor.

Demokrasilerin vazgeçilmezlerinden olan 
sivil toplum örgütlerinin böylesi gerekli ve 
yararlı çalışmalar yapmasıdır hep beklenen..

Ama bunu yapan tek tük kuruluş var ilçe 
m izde..

Yarışmada birinciliği elde eden Celal 
Bayar Anadolu Lisesi öğrencisi kızımız, yazı 
sanatı olarak da çok güzel ele aldığı Ye 
aktardığı konular ile bizleri bir yerlere alıp 
götürdü.

Hani o düşümüzdeki Gemlik’e..
Bu yazıları okurlarımızla da paylaşacağız 

yakında.
Yerel yöneticilerin tümünün bu yazılan 

okuyup, çalışmalarında ilham kaynağı olma 
sini diliyorum.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Yabancı Dil Sınavı'na 
da katılacaklar.
YDS giriş ve kimlik 
belgelerinin 
adaylara 
gönderilmesi 
işlemi de başladı. 
Sınav Almanca, 
Fransızca ve 
İngilizce dillerinde 
yapılacak.

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

EKREM TURAN

mailto:kadri_guler@hotmait.com
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Bursa Kebap Salonu hizmete girdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Damak zevkini bilen
ler için mükemmel bir 
döner salonu olan 
Bursa Kebap salonu 
açıldı. Emin Dalkıran 
Kordonu Kumsal 
Sokak Körfez 
Apartmanı altında 
Süleyman Derin ve 
Dursun Çevik'in bir
likte açtıkları kebap 
salonu seçkin davet 
lilerin katılımıyla 
açıldı. Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
davetlilerin birlikte 
yaptıkları açılışla 
midesini sevenlerin 
hizmetine giren 
döner salonu sek
törde ihtiyaca cevap 
vermeyi amaçlıyor.

KPSS’ye başvurular 
Cuma günü son

Kamu Personeli Seç 
me Sınavı'na (KPSS) 
başvuru süresi 25 
Mayıs Cuma günü 
sona erecek.
2007 KPSS, lisans 
düzeyinde yalnızca 
A grubu ve Öğret
menlik kadroları için 
"Kamu Görevlerine 
İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınav 
Hakkında Genel 
Yönetmelik" hüküm
lerine göre 30 Hazi 
ran ve 1 Temmuz 
2007 tarihlerinde 
yapılacak.
Sınav, sabah ve 
öğleden sonra 
olmak üzere 4 otu
rumda 81 il merkezi 
ile Lefkoşâ'da 
gerçekleştirilecek. 
2007 KPSS sonuç 
lan B grubu kadrolar 
için kullanılmaya
cak, bu nedenle 
2007 KPSS'ye sade 
ce A grubu ve öğret
menlik kadrolarına 
atanmak isteyen 
lisans mezunları 
girebilecek. 2007

KPSS'ye başvurma 
işlemleri ÖSYM'nin, 
ÖSYM sınav merkezi 
yöneticiliklerinin ve 
belirli ortaöğretim 
kurumlarının aça
cakları sınav başvu
ru merkezlerince 
yürütülecek.
Adaylar, kılavuz ve 
aday bilgi formun
dan oluşan başvuru 
evrakını 25 Mayıs 
tarihine kadar 2 YTL 
karşılığında alabile
cekler. Sınav ücreti 
de bankalara aynı 
tarihe kadar yatırıla- 
bilecek. Sadece 
cumartesi sabah 
oturumuna girecek 
adaylar 35 YTL, 
cumartesi sabah ve 
diğer üç oturumdan 
herhangi birine gire
cek adaylar 45 YTL, 
cumartesi sabah ve 
diğer üç oturumdan 
herhangi ikisine gire 
cek adaylar 55 YTL, 
tüm oturumlara gire
cek adaylar ise 65 
YTL sınav ücreti 
ödeyecekler.

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. Sora Sok. Mbank Aralığı No: İS GENLİK W: (0.224) ili itli Fa: (0.224)5111515
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Oy pusulası kurası 27 Mayıs’ta
Siyasi partilerin birleşik oy 

pusulasındaki yerleri belirlenecek.

Kredi kartıyla 93 milyar YTL harcama

22 Temmuz'da 
yapılacak genel 
seçime girecek 
siyasi partilerin 
birleşik oy 
pusulasındaki 
yerleri, 27 Mayıs 
Pazar günü 
kura çekimiyle 
belirlenecek. 
Seçime katılma 
koşullarını taşıyan 
siyasi partilerin 
temsilcilerinin 
katılacağı kura 
çekimi pazar günü 
saat 11.00'de 
Adalet Bakanlığı'nın 
ek binasında 
yapılacak.
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun 
seçime katılabile
ceğini açıkladığı 
partiler ise şunlar: 
"Adalet ve Kalkınma 
Partisi, Doğru Yol 
Partisi, Anavatan 
Partisi, Cumhuriyet 
Halk Partisi, 
Saadet Partisi, 
Demokratik Sol 
Parti, Genç Parti, 
Milliyetçi Hareket

Partisi, Büyük 
Birlik Partisi, 
Bağımsız Türkiye 
Partisi, Emek Partisi, 
Sosyaldemokrat Halk 
Partisi, Halkın 
Yükselişi Partisi, 
Hak ve Özgürlükler 
Partisi, İşçi Partisi, 
Türkiye Komünist 
Partisi, Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi, 
Hürriyet ve Değişim 
Partisi, Demokratik 
Toplum Partisi, 
Liberal Demokrat

Parti ve Aydınlık 
Türkiye Partisi" 
DSP'nin "seçime 
girmeme" 
kararının Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
bildirilmesi, 
DYP ile 
ANAVATAN'ın 
da "Demokrat 
Parti" adı altında 
seçime girmeleri 
halinde birleşik 
oy pusulasında 
19 partinin adı 
yer alacak

Bankalararası Kredi 
Kart Merkezi verile 
rine göre, Nisan ayın
da kredi kartlarıyla 
toplam 9 milyar 944 
milyon YTL harcama 
yapıldı. Aynı 
dönemde de 1 milyar 
5 milyon YTL tutarın
da nakit çekildi. Kart 
başına yapı lan işlem 
tutarı da 329 milyon 
YTL oldu.
Bankalararası Kart 
Merkezi verilerine 
göre, 2006 Nisan 
ayında 30 milyon 438 
bin 883 olan toplam 
kredi kartı sayısı bu 
yılın aynı döneminde 
33 milyon 182 bin 
899'a çıktı. Son bir 
yılda kredi kartı 
sayısında yaklaşık 2 
milyon 744 bin artış 
gözlendi. Aynı 
dönemde, 49 milyon 
873 bin 379 olan 
banka kartı sayısı da 
56 milyon 444 bin 
187'ye yükseldi. 
Banka kartı sayısın
da da yaklaşık 6 
milyon 567 bin artış 
oldu. Geçen yılın 
Nisan ayında 1 mil 
yon 196 bin 579 olan 
POS sayısı bu yılın 
aynı döneminde 1 
milyon 313 bin 119'a

çıkarken, ATM sayısı 
da 15 bin 36'dan 
17 bin 41'e yükseldi. 
10.1 MİLYAR 
YTL'LİK İŞLEM 
BKM'nin Nisan ayı 
verilerine göre, üye 
işyerleri 117 milyon 
934 bin 119 işlem ger 
çekleştirdi ve bunun 
tutarı da 10 milyar 
174 milyon YTL oldu. 
Yurtiçi kredi kartların 
dan toplam 111 
milyon 572 bin 799 
işlemde, 9 milyar 944 
milyon YTL'lik harca
ma yapıldı. Ayrıca 
aynı dönemde kredi 
kartlarından 5 milyon 
858 bin 895 işlemde 
1 milyar 5 milyon 
YTL'nin üzerinde 
nakit çekildi. Bu 

arada telefonla sipa 
riş ve e-ticaret işlem
leri kapsamında da 
917 milyon YTL tuta 
rında alışveriş 
yapıldı.
KART BAŞINA 
İŞLEM TUTARI 
329 MİLYON YTL 
Kart ve işlem başına 
işlem sayıları ve orta
lama işlem tutarları
na göre, kredi kartın
da kart başına işlem 
tutarı 329 milyon 960 
bin YTL olurken, 
işlem başına ortala
ma işlem tutarı da 93 
milyon 23 bin YTL 
olarak gerçekleşti. 
Banka kartında da 
kart başına işlem 
tutarı 194 milyon 92 
bin YTL oldu.
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iabacan; Büyükşehir

llmilvarHL’viastı
Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali 
Babacan, 2006 yılı 
sonu itibariyle 
büyükşehir 
belediyelerinin 
borcunun 
11 milyar 96 
milyon 920 bin YTL 
olduğunu açıkladı. 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'in 
soru önergesini 
yazı olarak 
cevaplandıran 
Bakan Babacan, 
"Büyükşehir 
belediyeleri ve 
bağlı

kuruluşlarının kamu 
finansmanı
ve borç yönetiminin 
düzenlenmesi 
hakkında kanun 
kapsamında, 
müsteşarlığımıza 
2005 yılı sonu 
itibariyle toplam 
10 milyar 727 
milyon 433

bin YTL ve 
2006 yılı sonu 
itibariyle toplam 
11 milyar 96 
milyon 920 bin 
YTL borç stoku 
bulunmaktadır" 
dedi.
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40 kişilik
NijeryalI İşadamı 
heyeti Bursa’da 

incelemeler yaptı
Türkiye İşadamları 
ve Sanayicileri 
Konfederasyonu'nu 
n (TUSKON) 
daveti üzerine 
Türkiye'ye gelen 
Afrika heyetinden 
NijeryalI 40 
işadamı, 
Bursa'da çeşitli 
incelemelerde 
bulundu.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'm 
(BTSO) ziyaret 
eden heyet, Türk 
işadamlarına 
ülkelerinde yatırım 
yapma çağrısı yaptı. 
BTSO Konferans 
Salonu'nda 
gerçekleşen 
görüşmede 
konuşan BTSO

Başkan Vekili 
Ali Hazır, Türkiye 
ile Nijerya 
arasındaki 
ticaret hacminin 
artırılması için 
üzerlerine 
düşen görevi 
yapmaya hazır 
olduklarını 
söyledi.
Ticari ilişkilerde 
tarafların 
birbirini tanımasının 
çok önemli 
olduğunu 
belirten Hazır, 
bu ziyaretlerin 
gelecekte önemli 
ticari işbirliklerinin 
başlangıcı 
olmasını 
dilediklerini 
kaydetti

Japonlar
Türk Tekstilini

tanımıyor

MUSTAFA ÖZALF Eium
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSALLIKveKİRAlIKLARINIZ 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
Bahkpazarı’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

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan. 
Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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
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‘Gemlik Körfez’ 
internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

Japonya Ev Tekstili 
Derneği Başkanı 
Shinichi Muramoto, 
Japonya'nın 
Türkiye'yi hiç mi 
hiç tanımadığını 
belirterek, "Sizin, 
ev tekstili konusun
da bu kadar 
ileri konumda 
olduğunuzdan 
haberimiz yok" 
dedi. Türk fir
malarının 
Japonya'da çok 
başarılı olacağını 
kaydeden 
Muramoto, 
Türk şirketlerini 
Japonların zor 
beğenip zor 
karar verdiği 
konusunda uyardı. 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, 
İstanbul'da düzenle
nen EV-TEKS Fuarı 
için Türkiye'de 
bulunan 25 kişilik 
Japon Ev tekstili 
Alım Heyetinin, 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) ye 
Uludağ Tekstil İhra
catçıları Birliği

(UTİB) organizas 
yonuyla Bursa'ya 
getirildiği belirtildi. 
Uludağ Tekstil 
İhracatçıları Birliği 
(UTİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
Türk ev tekstili 
sektörünün gerek 
üretimi, gerek iç 
ve dış ticaret 
hacmiyle gelişen, 
değişen ve büyüyen 
sektör olduğunu 
kaydetti. Burkay, 
"1850 yılında 
jakar tezgahları ile 
başlayan sektörün 
gelişimi, bugün 
ev tekstilinin 
önemli ve 
vazgeçilmez parçası 
olan döşemelik ve 
perdelik kumaşların 
üretimini 
sağlamıştır.
1990 yılından 
sonra ev tekstili 
sektörü çok önemli 
bir ilerleme kaydet
miş ve Türkiye ev 
tekstili ürünleri 
dünya piyasalarında 
çok rahat rekabet 
edebilen bir konuma 
gelmiştir" dedi.

Anayasa değişiklik paketi için son 4 gün
Cumhurbaşkanı Ah 
met Necdet Sezer'in 
onayına sunulan 
Anayasa değişikliği 
paketi 11 gündür 
Köşk'te. Anayasa 
gereği, yasaları 15 
gün inceleme süre
si bulunan Sezer'in, 
Anayasa değişikliği 
paketi üzerindeki 
inceleme süresinde 
son haftaya girildi. 
AKP Grubu, 
Sezer'in paketi iade 
etmesi durumuna 
hazırlıklı. Sezer'in, 
15 günlük süresi 
26 Mayıs Cumartesi 
günü dolu yor. 
Sezer'in, Anayasa 
değişikliği teklifini 
ise 25 Mayıs Cuma 
günü Meclis'e gön
dermesi bekleniyor. 
AKP, Meclis'i 3 
Haziran'a kadar 
kesintisiz çalıştırma 
kararı aldı. Hafta 
sonu da çalışacak 
olan Meclis, Sezer'in 
iadesinin hemen 
ardından paketi 
komisyon gündemine 
alacak, ardında da 
Genel Kurul'a indire-

cek. Buna göre 
takvim hazırlayan 
AKP Grubu'nün 
A planı şöyle; 
“Sezer 25 Mayıs 
Cuma günü Meclis 
"e iade etmesi duru
munda, Hafta sonu 
Meclis çalışacağı için 
26 Mayıs Anayasa 
Komisyonu'nda, 
aynı gün ya da 
27 Mayıs Pazar 
günü Genel Kurul'da 
görüşülecek. 
Anayasa değişikliği 
genel kurul birinci tur 
oylamasının ardından 
48 saat sonra, yani 
30 Mayıs Çarşamba 
günü ise Genel

Kurul'da ikinci tur 
oylaması yapılacak. 
Aynı gün ya da 
31 Mayıs'ta Köşk'e 
gidecek.” 
AKP Anayasa 
değişikliği teklifini 
aynen Köşk'e 
gönderecek. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in ikinci kez 
iade hakkı olmadı 
ğından değişikliği 
halkoylamasına 
götürebilecek. Bu 
durumda genel 
seçimden ayrı olarak 
halkoylaması için de 
farklı bir takvim işle
meye başlayacak. 
Bazı AKP'liler yasada 
120 gün olan bu 
takvimi kısaltmak 
için harekete yasa 
düzenlemelerine 
gidebileceklerini 
ifade ettiler. Ancak, 
bazı AKP'liler de 
bu değişikliklerin 
yetişemeyeceği 
gerçeğinden 
hareketle düzen
lemelerin yeni 
Meclis'e bırakılması 
gerektiğini 
savunuyorlar.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Döküm Taslama 
isinde çalışacak 

BAY elemanlar aranıyor.
Maaş dolgundur, 

SSK + Servis mevcuttur.
Tel; (0.532) 546 01 71
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fin

Emin Dalkıran Kordonu’nda 
Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı) 

70 M2 işyeri kiralıktır.
TEL : 0.542 593 61 51
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Zeytin pazarlama işinde 
çalışmak üzere 

Diksiyonu düzgün
Giyimine özen gösteren 

İkna kabiliyeti yüksek
BAY ELAMAN ARANIYOR

Müracaat Tel: 525 17 00
ersin s'jr??.

İnş. ZeyUndk Tur. Son. Tk. Ud. Şu.
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ÖZGÜR TİCARET
OSCAR SU AN A BAYI

HABAŞ YETKİLİ BAYİ
EVLERE FABRİKALARA

▼e İŞYERLERİNE 
ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA

DAMACANA SU 
VERİLİR 

TALİ BAYİLİKLER DERİ
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR 

E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları 
TEL: 0.224 513 40 95 - 513 0176 
GSM: 0.555 350 52 41 -GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ
Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay ■ bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

KUMUNUN w ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

ELEMAN ARANIVOA
Orhangazi İlçesi’ndeki 
gıda işletmemize

Orhangazi veya Gemlik'te ikamet eden
Vardiyalı çalışabilecek 

Tercihen deneyimli

GIDA TEKNİKERİ ARANIYOR
İlgilenenlerin aşağıdaki faks veya e-mail 

adreslerine yazılı müracaatları rica olunur.

Tel : 0.224 586 52 01 ZEY-TUR SAN A.Ş.
Faks: 0.224 586 52 00 T
e-mail: info@zeytursan.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@zeytursan.com.tr
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BİL Dershanesi’nden Halı Saha Turnuvası!
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Albayrak’tan sert açıklamalar

Atatürk Haftası 
nedeniyle BİL 
Dershanesi 
tarafından 
düzenlenen 
sportif ve kültürel 
faaliyetler içinde 
yer alan 
Hah Saha 
Turnuvasında 
başarılı olan 
sınıflara 
ödüller 
verildi.
Akar Halı sahada 
yapılan turnuvada 
6 sınıflar arası, 
7 sınıflar ve 
OKS sınıf 
öğrencilerinin 
katıldığı 
turnuvada 
Mert Karaali, 
Engin 
Apak, Abdullah 
Baykal, Ethem

Trabzonspor 
Kulübü Başkanı 
Nuri Albayrak, 
Trabzonspor'dan 
rant elde etmek 
isteyen kesimlerin 
olduğunu söyledi. 
Başkan Albayrak, 
tribünlerde son 
dönemlerde 
yapılan aleyhte 
tezahüratlarla ilgili 
olarak ise şunları

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

Özer, Hüseyin 
Sertkaya, Onur 
Alpaslan ve 
Kubilay Bedri 
Bahar'dan 
oluşan 7. sınıf 
takımı Atatürk 
Kupasını 
kazanmayı başardı. 
Kupalarını BİL 
Dershanesi 
Müdürü Metin 
Şanlı'dan 
alırken diğer 
katılımcı takımlara 
Altın, Bronz ve 
Gümüş BİL 
Dershanesi 
madalyaları 
verildi.
Sporun dostluk 
ve kardeşlik olduğu 
bilinciyle mücadele 
eden öğrenciler 
sporla dolu bir 
turnuva geçirmenin 
mutluluğunu 
yaşadılar

söyledi: 
"Trabzonspor'da 
işler iyi gittiği zaman 
birileri Trabzonspor'u 
karıştırıyor. Kötü 
gittiği zaman kimse 
Trabzonspor'a talip 
olmaz. İyi gittiği 
zaman yeni yönetim
ler oluşturulmak 
isteniyor. Maddi, 
siyasi, ticari beklen
tisi olanlar var.

Trabzonspor'un 
üzerinden rant elde 
etmek isteyenler var. 
Herkesin beklentisi 
var. Bizim tek beklen
timiz Trabzonspor'un 
başarılı olması." 
Albayrak, teknik 
direktör Ziya Doğan'a 
güvendiklerini ve 
yollarına devam ede
ceklerini söyledi. 
Albayrak, transfer

ile ilgili şöyle 
konuştu: "Elimizde 
yeterli bir kadromuz 
var, ancak daha 
alternatifli bir kadro 
oluşması için 
çalışıyoruz. 2-3 
transferle yolumuza 
devam edeceğiz" 
Trabzonspor'da 
başarı için tek 
sesliliğin olması 
gerektiğini ifade

eden Albayrak, 
"Tek vücut, tek 
kalp, tek yumruk 
olmadıktan sonra 
ne Trabzonspor'un 
başarısını beklesinler 
ne de geleceğinden

bir şey beklesinler. 
Her önüne gelen 
otobüs isteyecek, 
bilet isteyecek. 
Bugüne kadar hiç 
kimseye böyle şeyler 
vermedik" dedi.

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
PARS ve KİRAZ OPERASYONU 14.oo - 16.30 - 20.30
CESUR BALIK 12.00 - 14.00 - 16.15 - 20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel s 513 64 06)
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 ■ 20.30
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Uzun boylu olmak için 
bol bol süt için

Bel fıtığımla doklar ve yanlışlar
Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı öğretim üyesi 
Doç. Dr. Galip 
Ekuklu, okul çağın
daki çocukların 
beslenme saatinde 
içtikleri 200 
miligram sütün, 
onların zihinsel ve 
fiziksel gelişmelerine 
ve boylarının 
uzamasına önemli 
ölçüde katkı 
sağladığını 
söyledi.
Sütün, yapısındaki 
besin unsurları 
açısından ideal 
bir gıda maddesi 
olmasından 
dolayı bebek, 
çocuk ve yaşlılar 
için vazgeçilmez 
bir besin kaynağı 
olduğunu 
vurgulayan 
Doç. Dr. Ekuklu, 
sütün, kemiklerin 
oluşumu ve gelişimi
ni sağlayan kalsiyum 
ve fosfor tuzlarının 
yanı sıra vitaminler 
ve mineralleri bol 
miktarda içerdiğini 
kaydetti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

"Okul çağındaki 
çocukların beslenme 
saatinde içtikleri 
200 miligram süt, 
onların zihinsel 
ve fiziksel 
gelişmelerine, 
boylarının uzamasına 
önemli ölçüde 
katkıda bulunur" 
diyen Doç. Dr. 
Ekuklu, günlük 
kalsiyum ihtiyacının, 
en az iki bardak 
süt içerek karşılan
abileceğini söyledi. 
Yetişkin bir insanın 
günde 1 litre süt 
içtiğinde günlük gıda 
ihtiyacının yüzde 20- 
25'ini karşıladığını 
bildiren Doç.

Dr. Ekuklu, 
şunları kaydetti: 
"Bundan dolayı 
da her yaştaki 
insanın süt 
içme alışkanlığına 
sahip olması 
gerekmektedir. 
Süt, hayvansal 
ürünler içerisinde, 
insan hayatının 
her dönemindeki 
beslemesinde 
en başta yer 
alan ve vücudu
muzun ihtiyacı 
olan besin element
lerinin tamamına 
yakın kısmını 
bileşiminde 
bulunduran tek 
gıdadır."

Bel fıtığı günümüzde 
en yaygın sağlık 
sorunlarından biridir. 
Çok sık rastlanması
na rağmen bu 
hastalığı yeterince 
tanımıyoruz, üstelik 
bir çok yanlış bilgi 
ediniyoruz.
Bel Fıtığı konusunda 
İstanbul Bel ve 
Boyun Ağrıları 
Merkezinden Op. Dr. 
Aybars Akkor, bel 
fıtığı tedavisinde yan
lış bilinenleri sıraladı; 
tabii bilimsel doğru
ları da
YANLIŞ: Sert yerde 
yatmak bel ağrılarını 
giderir. Bel fıtığı 
oluşunca mutlaka ya 
yerde yatmalı ya da 
yatağın altına atahta 
koyup öyle yatmalı. 
DOĞRU: Sert yerde 
yatmak sırt ve bel 
kaslarının tutulması
na neden olduğu için 
yarar yerine zarar 
getirir. İyi bir yaylı 
yatakta, yarı orta- 
pedik bir yatakta yat
mak en iyisidir.
YANLIŞ: Mutlaka sırt 

| üstü yatılmahdır.
DOĞRU: Hastanın en 
rahat ettiği pozisyon 
en iyisidir. Eğer hasta 
sırt üstü yatmak 
isterse belinin altına 
bir yastık koyması ve 
bacaklarını 
yükseğe uzatması 
daha uygun olur. 
YANLIŞ: Yürüyüşten,

merdiven inip çık
maktan kaçınmalı, 
daha çok oturmak 
gerekir.
DOĞRU: Oturmak 
bele binen yükü art
tırır, 15-20 dakikadan 
fazla sürekli oturma
malı, sık sık vücudun 
pozisyonunu 
değiştirmelidir.
YANLIŞ: Sürekli 
korse takmak beli 
toparlar, bele 
binen yükü azaltır. 
DOĞRU: Omurga 
kırıkları ve 
kaymaları dışında 
sürekli korse 
takmak zararlıdır, 
beldeki kasların 
zayıflamasına 
yol açar.
YANLIŞ: Bele bardak 
çekme, masaj gibi 
alternatif yöntemler 
fıtığı yerine sokar.

DOĞRU: Bu gibi 
alternatif yöntemler 
sadece beldeki kan 
dolaşımını arttırır, 
böylece beldeki 
kaslar gevşer, hasta
da geçici rahatlama 
olur, fıtık üzerine bir 
etki olmaz.
YANLIŞ: Fizik 
tedavisi sırasında 
ağrı olursa bırakıl
malıdır.
DOĞRU: Fizik 
tedavinin özellikle ilk 
üç gününde ağrıların 
artması normaldir, 
sabıriâ devam 
edilmelidir.
YANLIŞ: Mesai saat
leri içinde fizik tedavi 
yapılabilir.
DOĞRU: Fizik tedavi 
bitiminde mutlaka 
yarım saat, kırk beş 
dakika uzanmak 
gerekir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 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
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 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
BUSKİ 514 57 96
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
22 Mayıs 2007 Sah 

VEZÎROGLU ECZANESİ 
Yeni Pazar Caddesi

GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2755 

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)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ve çevresi 
gezilerek tanıtıldı. 
Servis araçları ile 
şehir turu atan 
minikler, daha 
sonra Atatürk 
Kordonu ve iskele 
Meydam'nda 
yürüyüş yaptılar. 
Şenlik programı 
çerçevesinde 
23 Mayıs 2007 
Çarşamba 
günü iskele

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrencileri 
‘Bahar Şenliği’ 
düzenledi.
Orhangazi Cumhuri 
yet Meydam’nda dün 
düzenlenen Resim-lş 
Sergisi ve Bahar 
Şenliği’nde çocuklar 
doyasıya eğlendiler. 
Anasınıfı ve birinci 
sınıf öğrencilerinin 
oluşturduğu koro 
birbirinden güzel 
şarkılar seslendire 
rek, izleyenlerden 
büyük alkış aldılar. 
Anasınıfı öğrenci
lerinin sergilediği 
gösterilerinin ardın
dan Okul Orkestrası 
göz doldurdu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Kaymakamlığı 
tarafından her 
yıl düzenlenen 
Okul Öncesi Eğitim 
şenlikleri başladı. 
21-23 Mayıs 
tarihleri arasında 
düzenlenen 
şenliklerin ilk 
gününde minik 
öğrencilere 
öğretmenleri 
tarafından Gemlik

Meydam'nda 
yapılacak olan 
etkinliklere 
çeşitli okulların 
bünyesinde 
yer alan 12 ana 
sınıfı öğrencileri 
katılacak.
Yıl boyunca 
öğrendikleri 
çeşitli oyunlarla 
becerilerini 
büyüklerine 
gösterecek olan

ana sınıfı 
öğrencilerin 
kutlamalarının ilgi 
görmesi bekleniyor. 
“Okul Öncesi 
Eğitim Geleceğin 
Güven cesidir” 
sloganı ile 
düzenlenen şenliğin 
amacının halka 
okul öncesi eğitimin 
yararlarını velilere 
anlatmak olduğu 
bildirildi.

OKUL OtfCESİ VERİLEN 1 

EMEK MUTUlYAKNlAfA 

ULAŞMAK DEMEKTİR.
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H YP'den imza tan w$ı
Halkın Yükseliş Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı "Otobüslerde çile bitsin" 
sloganıyla Minibüs Garajı giri 
şinde imza kampanyası başlattı. 
HYP tarafından toplanan imzaların 
Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştın 
lacağı bildirildi. Haberi sayfa 2’de

CBAL öğrencisi Özlem Aris, ‘Turgut özal ve Değişim’ konulu 
kompozisyon yarışmasında Türkiye birinciliğini elde etti

1

Kumla rampasına durak istiyorlar

Orhaniye Mahallesi’nden geçen Kumla 
Caddesi rampasında daha önce kullanılmakta 
olan durak yerinin kaldırılmasına tepki 
gösteren yaşlı kadınlar isyan ediyor. Syf 2’de

bile..

Güne Bakış
iri GÜLER
i_guler@hotmail.com

Renkli görüntüler
Seçimler yaklaştıkça çevremizde renkli 

görüntüler gözleyeceğiz.
Partilerin bir çoğunda aday adayı başvu

ruları sona erdi.
Rekor, iktidar partisinde..
Her biri vitrini süslemek peşindeler..
Partiler, vizyonu yüksek adaylara kanca 

takmış dürümdalar..
Cumhuriyet Mitinglerinde meydanların 

şampiyonları olan kadınlar da partilerin 
gözdesi..

Kadınlara bu seçimlerde erkeklerden çok 
iş düşecek. Halkın Yükseliş Partisi seçim 
öncesi halkın sorunlarına eğilmeye başladı

Özal Düşünce ve Hamle Derneği’nin 
Türkiye genelinde düzenlediği ‘Turgut Özal 
ve Değişim’ konulu kompozisyon yarışması
na katılan Gemlik Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 11/B öğrencisi Özlem Aris Türkiye bi 
rincisi oldu. Aris, ödülü olan bin YTL ve lap- 
topu Ankara Milli Eğitim Şura Salonu’nda 
düzenlenecek törende Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik’ten alacak. Haberi sayfa 3’de

Turhan Tayan’dan gövde gösterisi

Uç dönem Bursa Milletvekilliği yapan eski Milli 
Eğitim ve Savunma Bakanlarından Turan Tayan, 
aday adaylığını açıkladıktan sonra başlattığı 
tanıtım gezilerine Gemlik’te devam etti. Syf4’deDevamı sayfa 5’de

Z MICIR ÇEŞİTLERİ 
1 NUMARA - 2 NUMARA ■ J NUMARA

TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. Z KIRMA KUM Z duvar TAŞI
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı Z DOLGU MALZEMESİ
Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA

Tel s Si » o 5M) *3,«93 TESİSİMİZ © SAAT AÇIKTIR

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:i_guler@hotmail.com


23Mayıs 2007 Çarşamba Gemlik KHrfez

Buluşma HYP’den imza kampanyası
Gürhan ÇETİNKAYA

Bir Taksi Yolculuğu'ndan geriye kalanlar...
Yaşamın genellikle giyinmek, barınmak, yemek 

yemek, ya da bir şeyler edinebilmek gibi önemli anların 
etrafında geliştiğini düşünürüz..

Ne var ki önemli anlar bizi genellikle habersiz yakalar, 
hem de başkalarının önemsiz sayabileceği bir 
biçimde....

Gerçekte insanlar ne yaptığınızı veya ne söylediğinizi 
tam olarak anımsayabilirler. Ancak kendilerini nasıl his
settirdiğinizi daima anımsarlar.

Onun için, size uzanan eli geri çevirmeyiniz... 
Aşağıdaki örnek öyküde olduğu gibi...
"Yirmi yıl önce geçimimi taksicilik yaparak kazanıyor

dum. Bir keresinde, saat sabaha karşı 02.30'da bir 
yolcu aldım; adrese vardı ğımda, giriş katındaki bir 
pencerede görülen tek ışığın dışında bütün bina kap
karanlıktı. Bu şartlar altında, çoğu taksi şoförü bir iki 
sefer koma çalar, bir dakika bekler, sonra çeker giderdi. 
Fakat ben, taşıma aracı olarak yalnızca taksiye bağlı 
pek çok fakir insanla karşılaşmıştım. Eğer etrafta 
tehlike kokusu yoksa, her zaman kapıya giderdim. Bu 
yolcu belki de benim yardımıma ihtiyaç duyacak biridir, 
diye düşünürdüm kendi kendime. Onun için kapıya git
tim ve çaldım, "Bir dakika", diye yanıt verdi zayıf, yaşlı
ca bir ses. Yerde birşeyin sürükleyerek çekildiğini 
duyabiliyordum.

Uzun bir aradan sonra, kapı açıldı. Önümde 80'li 
yaşlarında, ufak tefek bir hanım duruyordu. Sanki 
1940'ların filmlerinden çıkmışçasına, emprime bir elbise 
giymişti ve başına da ön tarafına tül tutturulmuş yuvar
lak bir şapka takmıştı. Yanında küçük, plastikten bir 
valiz vardı. Daire sanki içinde yıllardır hiç yaşanmamış 
gibi bir görünüme sahipti. Bütün eşyalar çarşaflarla 
örtülüydü. Duvarlarda saat, süs eşyası ya da tezgahın 
üzerinde kap-kaçak yoktu. Köşede, içi fotoğraf ve cam 
bardaklarla doldurulmuş bir karton kutu duruyordu.

"Çantamı arabaya kadar taşır mıydınız?" dedi. Valizi 
arabaya götürdüm, sonra kadına yardım etmek üzere 
döndüm. Koluma girdi ve yavaşça arabaya yürüdük. 
Nezaketimden ötürü teşekkür edip duruyordu.

"Bir şey değil", dedim ona.
"Ben yalnızca anneme nasıl davranılmasın! istiyorsam 

yolcularıma o şekilde davranmaya gayret ediyorum."
"Ah, ne kadar iyi bir çocuksun sen," dedi. Arabaya 

bindiğimizde, bana adresi verdi, sonra, "Şehrin içinden 
gitmemiz mümkün mü?" diye sordu.

"Orası kestirme değil," diye cevap verdim hemen.
"Benim için fark etmez, Acelem yok. Güçsüzler yur

duna gidiyorum."
Dikiz aynasından baktım. Gözleri parlıyordu. 
"Ailemden kimse kalmadı," diye sözünü sürdürdü. 
"Doktor çok fazla zamanım kalmadığını söylüyor." 

Yavaşça uzanıp taksimetreyi kapattım.
"Hangi yoldan gitmemi arzu edersiniz?" diye sordum. 
Ondan sonraki iki saat boyunca şehirde dolaştık.

Bana bir zamanlar, asansör işletmeni olarak çalıştığı 
binayı gösterdi. Yeni evlendiklerinde kocasıyla birlikte 
oturdukları mahallede gezindik. Arabayı, genç kızlığın
da dansa gittiği bir zamanlar balo salonu olan mobilya 
ambarının önünde durdurmamı istedi. Arada bir belirli 
bir binanın veya bir köşenin önünden geçerken 
yavaşlamamı rica edip, gözlerini karanlığa içine dik
erek, hiç bir şey söylemeden öylece oturup baktı.

Güneşin ilk ışıkları ufukta belirmeye başlamıştı ki, bir
den "Yoruldum. Gidelim artık," dedi.

Sessizlik içinde bana vermiş olduğu adrese gittik. 
Sütunlu girişi olan alçak bir binaydı, hastaların 
iyileşmek için gittiği sağlık evlerine benziyordu.

Araba durur durmaz, iki hademe çıkarak yanımıza 
geldi. Merak ve dikkatle kadının her hareketini izliyor
lardı. Onu bekliyor olmalıydılar. Bagajı açarak küçük 
valizini kapıya götürdüm. Kadın tekerlikti iskemleye 
oturtulmuştu bile.

"Borcum ne kadar?" diye sordu, çantasına uzanarak. 
"Borcunuz yok," dedim.
"Geçiminizi sağlamanız gerek," diye cevap verdi. 
"Başka yolcular var," dedim.
Neredeyse hiç düşünmeden eğildim ve onu kucak

ladım. Bana sımsıkı sarıldı.
"Yaşlı bir kadına küçük bir mutluluk 

yaşattınız,Teşekkür ederim." dedi.
Elini sıktım, sonra loş sabah ışıklarının içine 

yürüdüm. Arkamda bir kapı kapandı. Bir hayatın 
kapanış sesiydi bu.

O vardiyamda artık hiç müşteri almadım. Amaçsızca, 
düşüncelerimde kaybolmuş dolaştım.

Günün geri kalan kısmında hemen hiç konuşamadım.
Ya o kadıncağız öfkeli bir şoföre ya da vardiyasını 

bitirmek için acele eden bir şoföre rast gelseydi? Ya 
ben yolculuğu reddetseydim veya bir kere korna çalıp 
sonra da çekip gitseydi m? "

Seyfettin SEKERSÖZ

Halkın Yükseliş 
Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı 
"Otobüslerde çile 
bitsin" sloganıyla 
imza kampanyası 
başlattı.
Minibüs garajı 
girişinde stant 
kuran HYP 
yöneticileri 
vatandaşlara 
durumu anlatarak, 
imzalarını aldı. 
HYP Gemlik İlçe 
Başkanı Fikriye 
Bayram ile birlikte 
İl Başkan 
yardımcıları 
Melek Tatar, 
Yılmaz Öktem, 
Muzaffer Aksoy 
ve İl Yönetim Kurulu 
üyesi Fatma 
Yalçın gün boyu

sürdürdükleri imza 
kampanyasında 
vatandaşlara oto
büslerde yaşanan 
sıkıntıyı aktararak

çözümü için 
imza kampanyası 
başlattıklarını 
anlattılar.
HYP'nin

topladığı imzaları 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
ulaştıracakları 
öğrenildi.

Kumla rampasına durak istiyorlar

Elif ESMEN
Orhaniye 
Mahallesi’nden 
geçen Kumla 
Caddesi rampasında 
daha önce 
kullanılmakta olan 
durak yerinin kaldırıl
masına tepki 
gösteren yaşlı kadın
lar isyan ediyor. 
Gemlik'in en 
mahrum bölgesinde 
yaşadıklarını öne 
süren kadınlar, 
rampanın orta 
kısmında oturanların 
mağdur olduklarını 
belirterek, kaldırılan 
durak yerinin yeni 
den konmasını 
istiyorlar. 
Maaşlarını almak 
için bankaya ya da 
pazara gitmek 
durumunda kaldık
larında yokuşu 
çıkmakta zorlandık
larını söyleyen 
yaşlı kadınlar, şehir 
içi otobüslerinin 
orta kısımda

durmadıkları İçin 
araçlara binemedik- 
lerini belirterek 
"Bayır olan kısımlar
da araçlar durmadık
ları için ayaklarımız 
yaşlı bedenlerimizi 
artık çekemiyor. 
Aynı parayı ödeme 
m ize rağmen bizi 
neden almıyorlar,

yokuşu neden yiürü 
tüyorlar. Belediye 
sadece Manastıra 
hizmet veriyor, bizim 
mahallemize 
hizmet neden 
getirilmiyor.
Tinerciler burada 
yuvalanıyorlar, 
boş evleri mesken 
tuttular, sularımız

yeterli akmıyor, 
kanalizasyonumuz 
zaten dışarıya 
akıyor. Belediye 
Başkanı seçim 
zamanı kahvemizi 
içti ve bir daha 
uğramadı. Hangi 
yüzde gelecek" 
diyerek tepkilerini 
dile getiriyorlar.
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CBAL öğrencisi Özlem Aris, ‘Turgut Özal ve Değişim’ konulu 
kompozisyon yarışmasında Türkiye birinciliğini elde etti

II II

Ozal’ı en iyi Özlem anlattı Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Bunlar olmalı....

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te yapılan 
kompozisyon 
yarışmalarında 
birinci olan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi 11/B öğrencisi 
özlem Aris Turgut 
Özal Düşünce ve 
Hamle Derneği’nin 
Türkiye genelinde 
düzenlediği 
Kompozisyon 
yarışmasında 
birinci olarak 
gurur kaynağımız 
oldu.
Derneğin Türkiye 
genelinde liseler 
arası tertiplediği 
"Turgut Özal ve 
Değişim" konulu 
kompozisyon 
yarışmasına 
5 bin liseden 
birer öğrencinin 
katıldığı bildirilirken 
Özlem Aris'in 
birinci olması 
okulda bayram 
havası yarattı. 
Dün İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura ve Hüseyin 
Zan'ı ziyaret eden 
Okul Müdürü 
İdris Aka, Müdür 
Yardımcısı Çelil 
Güllü ile Edebiyat 
Öğretmeni Haşan 
Ülker ve Tarih 
Öğretmeni Şuayip 
Serdaroğlu 
öğrencileri Özlem 
Aris'le gurur duyduk
larını söylediler. 
25 Mayıs 2007 
tarihinde Ankara 
Milli Eğitim Şura 
Salonu’nda 
düzenlenecek 
törende birincilik

_

Engellilere okuma yazma kursları acılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel 
Eğitim Rehberlik ve 
Danışma Hizmetleri 
Genel müdürlüğü 
tarafindan "Yetişkin 
Görme, İşitme ve 
Ortopedik Engelliler 
Okuma-yazma 
Kursları" açılacağı 
bildirildi.
İlköğretim çağını 
geçmiş görme, işitme 
ve ortopedik engelli

Özlem Aris

ödülü olan
1.000 YTL ve Laptop 
hediyesini Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'ten 
alacak olan Özlem 
Aris, öğrenim 
hayatı boyunca 
bir çok kompozisyon 
yarışmasında 
elde ettiği 
birinciliklerle 
arkadaşlarının ve 
okulu Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
gurur kaynağı oldu. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliğinin 
düzenlemiş 
olduğu 300 YTL'lik 
ödüllü "Belediye 
Başkanı Olsaydınız" 
konulu kompozisyon 
yarışmasında ikinci 
Gemlik birincisi olan 
Özlem Aris'i elde 
ettiği başarıdan 
dolayı kutlayan 
Okul Müdürü İdris 
Aka, nSen bizim 
kızımız oldun, 
bundan sonraki 

vatandaşlar için;
a) Görme Engelliler 
için; Kahramanmaraş 
Ertuğrul Gazi Görme 
Engelliler İlköğretim 
okulunda, 
b) İşitme engelliler 
için: İstanbul 
Yeditepe İşitme 
Engelliler İlköğretim 
Okulunda, 
c) Ortopedik 
engelliler için Ankara 
Altındağ Doğan 
Çağlar Ortopedik 
Engelliler İlköğretim 

hayatında da 
başarı ve mutluluklar 
diliyorum" 
şeklinde konuştu. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de birinci 
olan Özlem Aris'i 
makamında kabul 
ederek elde ettiği 
başarıdan dolayı 
tebrik etti.
Ercümen, yaptığı 
konuşmada 
"Özlem Aris adını 
Gemlik'e ezberletti. 
İnşallah bundan 
sonra Türkiye'de 
adını ezberler.
Bunun yanı sıra 
Anadolu Meslek ve 

Kız Meslek Lisesi 
öğrencisi Ahmet 
Toplu'nun Vakıflar 
Haftası nedeniyle 
'Vakıf ve Gençlik' 
konulu Resim 
yarışmasında 
elde etiği Türkiye 
birinciliğinden 
sonra Özlem 
Aris'in de elde 
ettiği bu başarı biz- 
leri çok sevindirdi. 
Bu başarılı öğrenci

lerimizi yetiştiren 
öğretmenlerimizi de 
kutluyorum. Böylesi 
güzel örneklerin 
hep sürmesini 
diliyorum" 
şeklinde konuştu.

okulu ve Meslek lis
esinde 02 Temmuz 
2007 ile 29 Ağustos 
2007 tarihleri 
arasında aşağıdaki 
esaslar dahilinde 
kurslar açılacağı 
duyurulurken 
"1- Müracaat 
sayısının en az 10 
kişi olması halinde 
kurs açılabileceği, 
2- Daha önce bu 
kurslara katılarak 
ikinci kademe 
belgesi alanlar

tekrar bu kurslara 
alınmayacağı, 
3- Kursa katılan 
kursiyerlerin yeme 
yatma ve benzeri 
ihtiyaçları kursun 
yapılacağı okullar 
tarafından 
karşılanacağı, 
4- Kursa katılım 
için 22 Haziran 2007 
tarihine kadar adı 
geçen okullara 
doğrudan müracaat 
edinebileceği" 
bildirildi.

EVVELA şunu ilan edeyim.
"Doğru bildiğimiz"! yazmak bizim için 

"namus borcu"dur.
Bunu önce bir cümle halinde duyuralım, 

dedik.
Madem milletvekillerinin yemini var, 

bizim de seçimler öncesindeki yeminimizi 
tekrar edelim istedik.

Doğru bildiğimizi yazmazsak, gerçeklerin 
üstünü örtersek veya ülke değil de bir par
tinin yararını düşünüp objektiflikten 
saparsak, biz "namusluluk iddiasında 
bulunamayız.

72 milyon bir bütündür.
Yani "yurttaş", "halk", ne derseniz deyin, 

ama ayırmayın.
İzmir'deki de Erzurum'daki de Türkiye 

vatandaşıdır,
Türkiye halkıdır.
Hepsi Anayasa'nın değiştirilemez mad

delerine bağlıdır.
Meydanlarda duyulan şu ses ve taşınan 

şu dövizler boşuna mı: "Ne darbe ne de 
dinci devlet!”.

Öyleyse küçük bir grubun dışındaki 
vatandaş, "laik, demokratik Türkiye"nin 
vurgusunu yapıyor, o küçük azınlığa hatır
latıyor.

"Ne darbe ne de dinci devlet" diye mey
danlarda bağırıyor.

Yani, Anayasa'nın o değişemezlerini 
‘hatırlatıyor.

BU dinsiz olmak demek mi? Hayır.
"Dinci devlet" peşinde olmakla, "dindar", 

dinine bağlı olmanın ayrı şeyler olduğunu 
bilmeliyiz.

Onun için, "laiklik" öncelikle, dinine bağlı 
vatandaşın işine yarar, diyoruz.

TÜRK demokrasisi topaldır. Çünkü "solu 
yoktur". Yanlış mı?

Merkez sağ toparlandı, seçime "yeni DP" 
ismi altında girecek.

Baykal'ın gruptaki, birleşme konusunda 
DSP'ye adeta sitem eden sözlerine ben de 
de katılıyorum.

Ve Rahşan Ecevit de bu konuşmadan 
etkilendi sanıyoruz.

Ama şunu da söyleyelim:
Türkiye solu bu iki partiden, yani CHP ile 

DSP'den mi ibarettir? Hayır.
Burada, CHP'ye, yani onun lideri Deniz 

Baykal'a görev düşüyor. Hem de daha geç 
kalmadan.

Deniz Baykal ne yapıp edip solu toparla
malı ve bunun için belki de en zor olanı da 
yapmalı ve projelerini, planlarını hemen 
açıklamalı.

Anayasa'nın değişmez hükümlerine 
bağlılık bir yana, sol; ekonomik öncelik
lerini, gelir dağılımındaki farkların nasıl ve 
hangi kadrolarla giderileceğini, milli gelirin 
nasıl ve ne kadar zamanda artırılabileceği
ni, bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
nasıl ve ne kadar sürede giderilebileceğini, 
AB ve ABD ile ilişkilerin ne olacağını, 
komşularımızla münasebetleri nasıl 
yürüteceğini, Güneydoğu sorununu nasıl 
halledeceğini, PKK'ya karşı tutumunun ne 
olacağını hemen açıklamalı.

Yıllardır iktidar bekleyen CHP'nin elinde 
bunların dosyaları muhakkak ki (olmalı) 
güncelleştirilerek zaten hazır duruyordun

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


DYP aday adayları 
görücüye çıktı

Turhan Tayan’dan
gövde gösterisi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
DYP çatısı altında 
Milletvekili aday 
adayı olanlar 
birer birer kendilerini 
tanıtmak için 
Gemlik Teşkilatına 
geliyor.
DYP Bursa 
Milletvekili aday 
adayı olan eski il. • 
başkanlarından 
Kemal Cantürk 
ve Narlıcalı olan 
Kuşak Şirketler 
Grubu sahibi ' 
Mehmet Akkuş ile 
birlikte Osmangazi 
İlçe Başkanı 
Kamil Göral, 
Fehmi Şerbes ve 
Enver Önen dün 
DYP ilçe binasına 
gelerek partililerle 
sohbet ettiler.
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel ile Gemlik 
Milletvekiyi aday 
adayı Peyami 
Çağlar'ın da 
bulunduğu

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

sohbet toplantısında 
adaylar birikimlerini 
politikaya 
yansıtabilmek için 
nabız yokladılar. 
İlçe başkanlarından 
tüm adaylara 
aynı yakınlığın 
gösterilmesini 
isteyen Milletvekili 
aday adayları 
"Kavganın partiye 
fayda getirmeyeceği" 
görüşünde birleştiler. 
Gemlik Teşkilatı 
olarak her zaman 
söyledikleri gibi 
tüm aday adaylarına 

aynı mesafede 
ve yakınlık içinde 
olacaklarını ifade 
eden Faruk Güzel, 
"Listeler açık
landığında herkes 
Gemlik'in nasıl 
çalıştığını ve 
çalışacağını 
görecektir. 
Biz Gemlik 
teşkilatı olarak 
sadece belirlenecek 
adaylarımızın 
Bursa'lı ve teşkilat 
içinden olması 
beklentisindeyiz " 
dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Üç dönem Bursa 
Milletvekilliği yapan 
eski Milli Eğitim 
ve Savunma 
Bakanlarından 
Turan Tayan, 
aday adaylığını 
açıkladıktan sonra 
başlattığı tanıtım 
gezilerine Gemlik'te 
devam etti. 
DYP Parti binasında 
İlçe Başkanı 
Faruk Güzel ve 
partililerle buluşan 
Turhan Tayan, 
"Yeni dönemde 
ülkemin ve partimin 
benim tecrübelerime 
ihtiyacı var" dedi. 
DYP ile Anavatan 
Partisinin bir
leşmeleriyle 
yepyeni bir heyecan
la mazisinden 
kopmadan, kökünü 
inkar etmeden yönü 
ileriye dönük olarak 
milletin ve ülkenin 
hizmetine aday 
tek parti olan 
Demokrat Parti'nin 
iktidara geleceğinden 
kimsenin kuşkusu 
olmaması gerektiğini 
söyleyen Tayan, 
"Onlar, şunlar, 
bunlar yok, biz 
varız" diyerek 
merkez sağda 
dağılan siyasetin 
Demokrat Parti 
çatısı altında yeniden 
yükseleceğini 
söyledi.
Merkez sağda 
başlayan kavganın 
Milli Görüş denilen 
partiler tarafından 

işgal edildiğini de 
ileri süren Turan 
Tayan, "Bu partilerin 
merkez sağla ilgileri 
yoktur. Çağdaşlık, 
Kalkınma, laiklik, 
hürriyet ve özgürlük 
bizimle sağlanmıştır. 
Biz işçinin, esnafın, 
dul ve yetimin 
hakkını koruyan 
partiyiz. Dış dünya 
ile birleşmeyi bizim 
partimiz yapacaktır. 
Geçte olsa 
birleşmeye karar 
verildi ve demokrat
lar yeniden bir 
araya geldiler. El ele, 
kol kola biz olarak 
yo/a çıkıyoruz. 
Merkez sağ hareketi 
ülkenin üzerine kara 
bulut gibi çöken 
milli görüş hareke
tinin sonu olacaktır" 
şeklinde konuştu. 
İktidara geldiklerinde 
ilk işlerinin bugünkü 
iktidarın yaptığı 
yolsuzlukları 
mahkemelere 
taşıyacaklarını 
söyleyen Turan 
Tayan, "Türkiye'nin 

kaderi CHP ile 
AKP'nin arasında 
kalmak değildir. 
Biz ülkeyi böldürme
den yöneteceğiz. 
Biz AKP ile CHP'nin 
bastonu değiliz, 
bizim desteğimizle 
ayakta duramazlar, 
22 Temmuz'da 
bu film bir daha 
oynanmamak üzere 
kopacaktır" dedi. 
Merkez sağın 
bölünüp parçalan
masından istifade 
edildiğini öne 
süren Tayan, 
"Bizim hatamız 
sonucu onlar iktidar 
oldu, şimdi bizim 
zamanımız.
Hepinizin desteği, 
gayreti ve alın 
terinizin çalışmasıyla \ 
aday adayı olmaya 1 
karar verdim.
Bana vereceğiniz 
destekle yılların 
birikimi ve 
tecrübemle hizmete g 
talibim. Bu ülkenin i 
benim tecrübeme 
ihtiyacı var" 
şeklinde konuştu. 
___________

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

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

MA www.elkoyun.com

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elkoyun.com
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^pracaali Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi genel kurulu yapıldı

Üretici haltlarının korunmasını isliyor

Sınırlı Sorumlu 
Karacaali Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin 
yapılan genel 
kurulda sorunlarını 
dile getiren 
zeytin üreticileri, 
zeytinciliğin giderek 
çıkmaza girdiğini 
savundular. 
Karacaali Köyü 
zeytin üreticileri, 
Gemlik zeytini üreti
cilerine yapılan hak
sız uygulamaların

da, zeytin üreticileri 
nin kurduğu Tarımsal 
Kalkınma Kooperatif 
terinin güçlenmesi 
gerektiği belirtilerek, 
ortakların kooperatif 
lere desteklerini 
arttırmaları istendi. 
Kooperatif ortakların 
dan Veteriner 
Hekim Mahmut 
Turhan yaptığı 
konuşmada, Gemlik 
zeytin ürecisine 
yapılan haksız 
uygulmanın ortadan

sona erdirilmesini 
istediler.
Geçtiğimiz günlerde 
Karacaali Köyü 
kahvesinde yapılan 
genel kurula İlçe 
Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin ile 
Teknisyen Hamza 
Duman da katıldılar. 
Seçimlerin yapıldığı 
genel kurulda yöne
tim kuruluna Bekir 
Yılmaz, Mahmut 
Turhan, Erkan Üner 
iki yıllığına seçildiler. 
Marmarabirlik’in 
geçtiğimiz sezon alım 
politikalarında ürete- 
ciyi mağdur ettiği 
belirtilen genel kurul-

kaldırılmasını, 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın çabaları 
ile çıkarılan Gemlik 
zeytininin coğrafi 
işaret uygulamasın
dan doğan 
haklarının da korun
masını istedi. 
Bu konuda zeytin 
üreticisinin toplu 
hareket etmesini de 
isteyen Turhan, hak
ların korunamaması 
halinde gerekirse 
hukuki yolların 
aranmasını istedi. 
Gemlik zeytininin 
sofralık zeytin 
olarak Türkiye’de ve 
dünyada bilinen en

Eleman aranıyor
Gemlik'teki Mermer 

Fabrikamızda çalışacak 
vasıfsız BAY ve BAYAN 
Elemanlar alınacaktır. 

Tel! {0.224) 513 47 39

iyi zeytin olmasına 
karşın piyasaya 
Gemlik zeytini 
adı altında çok 
değişik zeytinlerin 
piyasaya girmesinin 
Gemlik zeytininin 
satışını 
düşürdüğünün 
dikkat çekildiği genel 
kurulda, en büyük 
stokçu olan 
Marmarabirlik’e de 
büyük görevler 
düştüğü hatırlatıldı. 
Marmarabirlik 
Tarım Satış 
Kooperatifi’nin yanlış 
politikaları nedeniyle 
üreticilerin bölgesel 
kooperatiflere

önem verdiği 
ürünü bu 
kooperatifler 
aracılığıyla 
değerlendirme 
gayreti içine 
girdiği açıklandı. 
Sınırlı Sorumlu 
Karacaali Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kogperatifi’ne 
seçilen yönetim 
kurulu üyeleri 
kendi aralarında 
yaptığı toplantıda 
Başkanlığa Bekir 
Yılmaz’ı, Başkan 
Yardımcılığına 
Mahmut Turhan’ı, 
muhasipliğe ise 
Erkan Üner’i getirdi.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakı
Renkli görüntüler

HYP İlçe Başkanı Fikriye Bayram, şehir içi 
ve Gemlik Bursa arasında çalışan halk oto
büslerindeki yolcu çilesini Büyükşehir Beledi 
yesi’ne anlatabilmek için imza kampanyası 
başlatmış.

Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin yap
madığı bir demokratik hakkı kullanıyorlar.

Biliyorsunuz, Halkın Yükselişi Partisi, 
Cumhuriyet Halk Parti kontenjanından 
meclise giren din bilgini Yaşar Nuri Oztürk’ün 
kurduğu bir parti.

öztürk Hoca, bir nefer gibi düşüncelerini 
halka anlatmaya çalışıyor..

En çok da kadınlardan destek görüyor.
İlçemizde kurulan partisinde ilçe başkan

lıklarını hep kadınlar üstlendi.
Şimdiki başkan da bir kadın..
Otobüs bilet gişelerinin yanına kurdukları 

stad ile “Otobüste çileye son verilmesi” 
çağrısıyla ilginç bir imza kampanyası başlat
mış..

HYP, halktan da imza ile destek alırken, üç 
büyük partinin dışında biz de varız diyorlar.

Önümüzdeki seçimlerde böylesi ilginç 
kampanyalara tanık olabiliriz.

Partiler renkli görüntüler sergileyebilirler..
Halk Otobüslerinin sorunları bitmiyor.
Otobüsler yanında durak sorunu da bir 

türlü çözülmüyor.
Vatandaş yağmurda ıslanıyor, güneşte ise 

yanıyor.
Bugün bu konuyu da taşıdık sayfaları 

miza..
Milletvekili aday adayları partilerin kapı 

larını aşındırırken, destek arıyorlar..
Bakıyorum da hep tanıdık yüzler..
Bir defa milletvekili olmuş yetmemiş, bir 

daha, o da yetmemiş bir daha..
Bunların ki milletvekilliği değil, sanki bir 

meslek mübarek..
Yeni isimler ve genç yüzleri görebilecek- 

miyiz bakalım..
Görmek için seçmenin ve partilinin 

yapacağı birşey yok ki..
Sistem buna izin vermiyor.

KAŞCDC B(KL(M(K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
üSAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

Erzincan ile Refahiye İlçesi Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. RIZA ELMAS

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Seyf

Okullarda 
önlük devri

“Bursa’da Bursa’da sezonun
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kalkıyor

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
Genelgesiyle, 
İlköğretim Okulları 
ile Ortaöğretimde 
Öğrenim Gören 
Öğrencilerin 
Serbest Kıyafet 
Giyebilecekleri 
Bildirildi 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
(MEB) 2007/37 
sayılı genelgesinde, 
ilköğretim 
okulları ile 
ortaöğretimde

öğrenim gören 
öğrencilerin 
serbest kıyafet 
giyebilecekleri 
bildirildi.
Yaz mevsiminin 
başlaması ve 
hava sıcaklığının 
artması sebebiyle 
öğrencilerin bundan 
olumsuz etkilen
memesi için böl
gelerin iklim şartları 
dikkate alınarak 
serbest kıyafet 
uygulaması 
başlatıldı.

Yaşam” konulu 
Fotoğraf Sergisi

Zeki Müren Anadolu 
Güzel Sanatlar 
Lisesi'nin düzen
lediği "Bursa'da 
Yaşam" konulu 
fotoğraf sergisi 
açıldı.
Zeki Müren 
Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi 
öğrencilerinin 
açtığı sergi, hem 
ilginç hem de 
sıra dışı

çalışmalarla 
Türk İslam 
Eseleri Müzesi 
Salonu'nda 
ziyaretçileri 
bekliyor.
Yaklaşık 23 
öğrencinin 46 
eserine yer 

verilen sergi, 
düşüncenin sınır 
tanımadığını 
bir kez daha ortaya 
koydu.

son konseri

Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası 
(BBDSO), 
bu hafta 2006-2007 
sezonunun son 
konserini verecek. 
BBDSO'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, şef 
Naci Özgüç 
yönetimindeki 
orkestraya, ünlü 
gitarcılar Kürşat 
Terci ve Kağan 
Korad eşlik edecek. 
Konserde, 
Turgay Erdener'in 
"Afife Jale" bale 
müziğinden 
bölümler, Fazıl 
Say'ın "Baladlar" 
ve G. Bizet'in 
"Carmen 
Orkestra

Süitleri"nden 
bölümler 
seslendirilecek. 
Magazin Outlet 
Center'daki 
Uğur Mumcu 
Sahnesi'nde 
24 ve 25 Mayıs 
tarihinde saat 

20.00'de gerçek
leştirilecek 
konserin bilet 
fiyatları, 
4 ve 8 YTL olarak 
belirlendi. 
Müzikseverler, 
biletlerini konser 
öncesi Uğur 
Mumcu Sahnesi 
gişelerinden 
ya da 
"www.mybilet.com" 
adresinden 
alabilecekler.

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 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 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

http://www.mybilet.com


23 Mayıs 2007 Çarşamba Gemlik Karfez Sayfa 7

Dedektörle define arayan 
iki kişi yakalandı

Bursa nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 2 
sahis, dedektörle 
define aradiklari 
gerekçesiyle gözaltı
na alindi. Edinilen 
bilgiye göre, Üçevler 
Mahallesi'ndeki 
ormanlık alanda 
2 şahsın dedektörle 
define aradığı 
ihbarını alan polis, 
C.T. (31) ve N.B. (22)

Korsan yazılımda zirve Türkiye’nin
Korsan yazılım kul
lanımı konusunda 
102 ülkeyi kapsayan 
araştırmaya göre, 
Türkiye hala Afrika ve 
Orta Doğu ülkelerinin 
ortalamasının 
üzerinde. Korsan 
yazılım kullanımı 
konusunda 102 
ülkeyi kapsayan 
araştırmaya göre, bir 
puanlık düşüşe rağ
men Türkiye hala 
Afrika ve Orta Doğu 
ülkelerinin ortala

isimli 2 şahsı 
gözaltına aldı. 
Şahısların polise 
verdiği ifadede, 
C.T. adına kayıtlı 
yeni satın aldıkları 
dedektöru 
ayarlamak için 
orada bulunduklarını 
söylediği bildirildi. 
Olayla alakalı 
soruşturma 
sürüyor.

masının üzerinde 
bulunuyor. Türkiye, 
korsan yazılım kullanı 
minin neden olduğu 
ekonomik kayıplar 
açısından 22. sırada 
yer alıyor. Bilgi tekno 
lojisi ve telekomüni 
kasyon sektöründeki 
kuruluşlar için araştır 
ma ve analizler yapan 
uluslararası araştırma 
şirketi IDC'nin, 
korsan yazılımla 
mücadele amacıyla 
faaliyet gösteren İş

Sezer’den internet 
Kanunu’na onay 

internet yoluyla işlenen suçlarla 
mücadele kanunu onaylandı.
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer bazı 
kanunları onayladı. 
Cumhurbaşkanlığı 
basın merkezinden 
bildirildiğine göre 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, "internet 
ortamında yapılan 
yayınlar ve bunlar 
yoluyla işlenen

Yazılımcıları Birliği 
(BSA) ile birlikte yap
tığı 2006 yılı "Küresel 
Korsan Yazılım Araş 
tırması" tamamlandı. 
Araştırmanın 
sonuçlarına ilişkin 
AA muhabirine bilgi 
veren BSA Türkiye 
Koordinatörü Tolunay 
Tomruk, korsan 
yazılım kullanımının 
geçen yıl 2005 yılına 
göre 62 ülkede 
düştüğünü, 13 
ülkede yükseldiğini 

suçlarla mücadele 
edilmesi hakkında 
kanun" ile "yaş 
sebze ve meyve 
ticaretinin 
düzenlenmesi ve 
toptancı halleri 
hakkında kanunu" 
yayımlanmak 
üzere 
Başbakanlık'a 
gönderdi 

söyledi.
Kişisel bilgisayar 
ve internet kul
lanımının yaygınlaş
masıyla korsan 
yazılım kullanımının 
da arttığına işaret 
eden Tomruk, 
araştırmaya göre 
korsanlıktan kay
naklanan yazılım 
sektöründeki kayı
pların yüzde 15 
oranında artarak 39,5 
milyar dolara yük
seldiğini kaydetti.

Hırsız, ev 
sahibini bıçakladı

İstanbul Okmeyda 
nı'nda demir par
maklıkları kanırtarak 
eve giren hırsız, 
içeride karşılaştığı 
ev sahibini bıçakladı. 
Yaralanan ev sahibi 
ambulansla hasta 
neye kaldırılarak 
tedavi altına alınır 
ken, polise şikayetçi 
olmadı. Olay Mah 
mut Şevket Paşa 
Mahallesi Şimşek 
Sokak'ta saat 03.00 
sıralarında meydana 
geldi. Hırsızlık zan
lısı bir kişi, apart
manın giriş katında 
yaşayan Mustafa 
Ebeş (25) evine 
pencere demirlerini 
keserek girdi. 
Evdeki gürültüye 
uyanan Ebeş bir 
anda karşısında 

zanlı ile karşılaştı. 
Yanında getirdiği 
kelebek bıçağı ile ev 
sahibine saldıran 
şahıs, yaşanan 
boğuşma sırasında 
evde yalnız olan ev 
sahibi Ebeş göğsün
den yaralandı. Karşı 
dairede oturan aile 
çocuklarının dairesin 
de ses duyması üze 
rine kapıya dayandı. 
Bu sırada hırsız 
girdi ği pencereden 
çıka rak kayıplara 
karıştı. Eve giren aile 
Ebeş için ambulans 
çağır dı. İlk müda
halesi ambulansta 
yapılan Ebeş, 
Okmeydanı Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldın 
larak tedavi altına 
alındı.

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 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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“Seçim ekonomisi
uygulanmayacak”

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
başkanlığında 
toplanan Bakanlar 
Kurulu'nda Meclise 
gönderilecek yasa 
tasarıları ele alındı. 
Yap-işlet-devret 
modeliyle ilgili yasa
da değişiklik yapan 
tasarı, Ar-ge yatırım
larının desteklenme
sine yönelik tasarı 
ve özelleştirme 
nedeniyle açıkta 
kalan personelin 
istihdamı için kadro 
ihdas edilmesine 
ilişkin tasarı 
imzaya açıldı.

Toplantı 
sonrasında 
açıklama yapan 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardım 
cısı Abdüllatif Şener, 
seçim ekonomisi 
uygulanmayacağını 
belirterek, 
hükümetin karar
lılığını vurguladı. 
Şener, "Popülist, 
günübirlik, 
seçim atmosferinde 
harcamaları artırıcı, 
bütçe ödenek 
sınırlarını zorlayıcı 
bir uygulamaya 
girmeyeceğiz." 
diye konuştu

Wci güveni arttı
Tüketici Güven 
Endeksi bu yılın 
Nisan ayında, bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,32 
artarak 93,66'ya 
yükseldi.
Güven endeksindeki 
artış, "Tüketicilerin 
mevcut ve 
gelecek dönem 
satın alma 
güçlerine ve 
genel ekonomik 
duruma ilişkin 
değerlendirmelerinin 
iyileşmesinden" 
kaynaklandı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Merkez Bankası 
tarafından her 
ay ortaklaşa 
düzenlenen ve 
tüketicilerin harca
ma, davranış 
ve beklentilerinin 
değerlendirildiği, 
"Tüketici Eğilim 
Anketi"nin, 
2007 Nisan ayı 
sonuçları

açıklandı. 
Endeksin alt 
kalemleri ve 
değişim oranlarına 
bakıldığında da 
mevcut dönemde 
satın alma 
gücü endeksi, 
Mart ayına göre 
artarak 82,10'dan 
84,78'e, gelecek 
dönem satın alma 
gücü endeksi de 
85,97'den 89,55'e 
yükseldi.
Gelecek dönem 
genel ekonomik 
durum ise 
86,98'den 89,36'a 
yükselirken, 
gelecek dönem 
iş bulma olanakları 
endeksi de 
91,10'dan 
87,95'e geriledi. 
Mevcut dönemin 
dayanıklı tüketim 
malı satın alma 
için uygunluğu 
endeksi ise 
116,06'dan 
116,68'e yükseldi.

BAV IlüSTAFA ÖZALP [HAK'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 m2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

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
“iMacM* ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Prim borçlarına 
sıkı takip

Ödeme süresi 
6 ayı geçmiş prim 
borcu olan işveren
ler kamuoyuna 
açıklanacak. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nca her yıl 
için belirlenecek 
tutardan daha fazla

lanacak prim borcu, 
ödenmesi gereken 
sigorta primi, 
emekli kesenekleri 
ve bunların karşılık
larını kapsayacak. 
Borçlu işverenler 
listesi, her yılın 
Mart-Haziran döne-

borcu olanlar yılda 
en az 1, en 
çok 2 defa topluca 
ilan edilecek.
Borçlu işverenlerin 
kamuoyuna açık-

minde Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
internet sitesinde 
veya il müdürlük
lerinde bir hafta 
süre ile yer alacak.

Türkiye’de marka bilinci artıyor
Dünya Fikri Mülkiyet 
Teşkilatı’nın (WIPO) 
2006 raporuna göre, 
uluslararası marka 
başvuru sistemi olan 
Madrid Sistemi 
çerçevesinde 
yapılan başvurularda, 
bir önceki yıla 
göre yüzde 
12.2’lik artış yaşandı. 
Türkiye en çok 
başvuruda bulunan 
ülkeler arasında 
13'üncü sırada 
yer aldı.
WIPO, uluslararası 
marka başvuruları 
2006 raporu açık
landı. Uluslararası 
alanda toplu marka 
başvuru sistemi 
olan Madrid 
Sistemi’ne göre 
2006 yılında yapılan 
marka başvuruların
da artış yaşandı. 
Madrid Sistemi’ne 
göre yapılan ulus
lararası marka 
başvuru sayısı 
geçen yıl 37 bin 
224’e ulaştı. 2005’te 
33 bin 169 olan 
uluslararası marka 
başvuru sayısında 
geçtiğimiz yıl yüzde 
12.2 oranında 
artış gerçekleşti. 
Türkiye en çok 
uluslararası marka 
başvurusunda bulu
nan ülkeler arasında 
13'üncü sırada yer 
alıyor. Sıralamada ilk 
on ülke; Almanya,

Fransa, Amerika 
Birleşik Devletleri, 
İtalya, Benelüks 
Ülkeleri, İsviçre, 
İngiltere, Çin, 
İspanya ve 
Avusturya oldu. 
İLK SIRADA 
ELEKTRONİK VAR 
En çok uluslararası 
marka başvurusu 
yapılan alanlar 
arasında ilk sırayı 
toplam başvurunun 
yüzde 8.9’unu oluştu
ran 8 bin 196 adet ile 
elektronik donanım
lar ve bilgisayar 
donanımları geliyor. 
Bu alanı yüzde 6.3 ve 
toplam 5 bin 797 ile 
hizmet, danışmanlık 
ve reklamcılık sektör
leri izliyor. Giyim ve 
ayakkabıcılık sektör
leri yüzde 5.4 ve 
toplam 5 bin 
21 ile üçüncü 
sırada yer aldı.
Bilimsel uzmanlıklar,

mühendislik hizmet
leri, bilgisayar danış
manlığı, ilaç ve ecza
cılık hizmetleri de, 
uluslararası marka 
başvurularında ön 
sıralarda yer alan 
diğer alanları 
oluşturdu.
TÜRKİYE’NİN ULUS
LARARASI MARKA 
BAŞVURULARINDA 
GERİLEME 
Uluslararası marka 
başvurularında genel 
anlamda önemli bir 
artış yaşanırken, 
Türkiye’nin başvuru 
sayısında 2006 yılın
da bir önceki yıla 
gerileme oldu. 2005 
yılında Türkiye’de 
787 adet olan ulus
lararası marka 
başvuru sayısı, 
geçtiğimiz yıl 733’e 
düştü. Rakamlar 
yüzde 6.9 oranında 
bir düşüş yaşan 
dığını ortaya koydu.
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Elemanlar aranıyor
Döküm Taslama 
isinde çalışacak

BAY elemanlar aranıyor. 
Maaş dolgundur, 

SSK + Servis mevcuttur.

Tel: (0.532) 546 01 71

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM

KİRALIK İŞYERİ
Emin Dalkıran Kordonu’nda 

Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı) 
70 M2 işyeri kiralıktır.

TEL : 0.542 593 61 51

ELEMAN ARANIYOR

7 YAŞ

Zeytin pazarlama işinde 
çalışmak üzere 

Diksiyonu düzgün 
Giyimine özen gösteren 

İkna kabiliyeti yüksek
BAY ELAMAN ARANIYOR 

Müracaat Tel: 525 17 00 

ersin süren 
'm Inş Zeytindi, Tur. Son. Tk. Ud. Şti.

ÖZGÜR TİCARET
OSCAR SU ANA BAYI i

HABAŞ YETKİLİ BAYİ
EVLERE FABRİKALARA 

ve İŞYERLERİNE 
ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA 

DAMACANA SU
VERİLİR

TRLİ BAYİLİKLER UERİI
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR.

E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları 
TEL: 0.224 513 40 95 ■ 513 0176 
G8M: 0.555 350 52 41 -GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAYŞOFORve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 
bay - bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

IMIKveMUK
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

ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi İlçesi’ndeki 
gıda işletmemize
S Orhangazi veya Gemlik'te ikamet eden

Vardiyalı çalışabilecek
Tercihen deneyimli

GIDA TEKNİKERİ ARANIYOR
İlgilenenlerin aşağıdaki faks veya e-mail 

adreslerine yazılı müracaatları rica olunur.
Tel : 0.224 586 52 01 ZEY-TUR SAN A.Ş.
Faks: 0.224 586 52 OO
e-mail: info@zeytursan.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@zeytursan.com.tr
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Celal Bayar voleybolda finale kaldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz yıl 
Voleybolda birincilik 
yaşayan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi erkek 
takımı dün oynadığı 
maçta Malcılar

Lisesi'ni 2-0 yenerek 
yine finale adını 
yazdırdı.
Muammer İnan ile Ali 
Görücü'nün başarılı 
öğrencileri dünkü 
maçta üstünlüklerini 

rakiplerine kabul 
ettirerek setleri 
25-18 ve 25-21 
almayı başardı. 
Ali Osman Sönmez 
EML Spor Salonu’nda 
oynanan maçta üstün 

bir oyun sergileyen 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi erkek voleybol 
takımı finali 29 
Mayıs'ta Atatürk 
Kapalı Spor salonun
da Spor Lisesi ile

oynayacak.
Öte yandan Gemlik'te 
oynanan futbol 
finalinde EML'ni 
yenerek ilk kez birinci 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 

takımının çalıştırıcısı 
olarak Serpil Aka 
yazılmıştı. Takımın 
başarılı hocası olan 
Ali Görücü'den 
özür dileyerek 
düzeltiyoruz.

Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor
Futbolda 2006-2007 
sezonunda 
Avrupa'nın kulüpler 
bazında en büyüğü 
bugün Yunanistan'da 
belli olacak.
İtalya'nın Milan ile 
Ingiltere'nin 
Liverpool takımları, 
2005 yılında İstan
bul'daki finalin 
rövanşına 2 yıl sonra 
Atina'da çıkacak. 
Atina Olimpiyat 
Stadı'nda saat 
21.45*de başlayacak 
maçı Alman hakem 
Herbert Fandel 
yönetecek.
Kupayı Milan 
6 Kez, Liverpool 

5 Kez Müzesine 
Götürdü 
İtalya'nın Milan 
takımı, Avrupa'nın en 
büyük kupasında 

GlîMlİK SİNEMA GÜNlÜöÜ

şimdiye dek 10 kez 
final oynarken, bun
lardan 6'sında kupayı 
müzesine götürme 
başarısını gösterdi. 
İngiltere'nin 
Liverpool ekibi ise 6 
kez final oynarken, 
bunlardan 5'inde 
kapaya uzanmayı 
başardı.
İstanbul'daki 
Finalin Rövanşı 
İtalya'nın Milan ile 
İngiltere'nin 
Liverpool takımları, 
2005 yılında İstan
bul'daki finalin 
rövanşına 2 yıl sonra 
Atina'da çıkacak. 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi'nde 2004-2005 
sezonunda, 
25 Mayıs 2005 
tarihinde iki takım 
arasında İstanbul'da 

yapılan final 
maçı tarihe geçti. 
Atatürk Olimpiyat 
Stadı'ndaki finalin 
ilk yarısını 3-0 önde 
kapatan Milan, 
ikinci yarıda üst 
üste gelen Liverpool 
gollerine engel 
olamadı ve karşılaş
manın normal 
süresi 3-3 berabere 
bitti. Uzatma 
bölümünde gol 
olmayınca penaltı 
atışlarına geçildi. 
Penaltı atışlarında 
rakibine 3-2 
üstünlük kuran 
Liverpool, toplam 
6-5'lik skorla 
kupayı müzesine 
götürdü.
Bu karşılaşma 
"Kupa T'de 
finaller tarihinin en 

ilginçleri 
arasında yer aldı. 
En Çok 
Kazanan 
Real Madrid 
Ispanya'nın Real 
Madrid takımı, 
1956, 1957, 1958, 
1959, 1960, 1966, 
1998, 2000 ve 
2002 yıllarında 
olmak üzere 
toplam 9 kez 
mutlu sona 
ulaşarak, Avrupa'nın 
en büyük kupasını 
en çok kazanan 
takım oldu.
Mor-beyazlılar, 
1962, 1964 ve 
1981 yıllarında 
yaptıkları final 
maçlarında ise 
sahadan yenik 
ayrılarak kupaya 
uzanamamışlardı.

PFDK kararını
29 Mayıs’ta verecek

Profesyonel 
Futbol Disiplin 

Kurulu (PFDK), 
Galatasaray- 
Fenerbahçe 
maçındaki olayları 
29 Mayıs'ta karara 
bağlayacak. 
Geçen hafta sonu 
Ali Sami Yen 
Stadı'nda 
oynanan 
Galatasaray- 
Fenerbahçe 
maçında meydana 
gelen ve Türkiye'de 
bugüne kadar 
yaşanan tribün 
olaylarının en 
büyüğü olarak 
Türk Futbol Tarihi 
sayfalarındaki 
yerini alan 
olaylar, Futbol 
Federasyonu 
Hukuk Kurulu'nun 
hafta boyunca 
yapacağı çalış
maların ardından 

hazırlanacak 
dosyanın 
PFDK'ya sevk 
edilmesiyle 
birlikte gelecek 
hafta Sah günü 
karara bağlanacağı 
öğrenildi.
Profesyonel 
Futbol Disiplin 
Kurulu'nun, 
Hukuk Kurulu'nun 
inceleme raporu 
ile maçın temsilci
lerinin yazdığı 
raporlarla birlikte 
yayıncı kuruluştan 
istenen görüntüler 
ve basında yer alan 
fotoğrafları da delil 
olarak kabul edeceği 
belirtilirken, 
Galatasaray 
Kulübü'nden 
istenen savunmanın 
da bu hafta 
sonuna kadar 
federasyona ulaşa
cağı belirtildi.

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
PARS ve KİRAZ OPERASYONU 14.oo - 16.30 - 20.30
CESUR BALIK 12.00 ■ 14.00 - 16.15 - 20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 - 14.00 ■ 16.00 - 18.00 ■ 20.30
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En guçlu ilaç beyin gucu Bulaşıcı hastalıklar artabilir
Ege Üniversitesi (EÜ) 
Diş Hekimliği 
Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri Fizyoloji 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Nurselen Toygar, 
"Kanser dahil her 
hastalıkta doktor ve 
ilaç yüzde 20, kişinin 
yaşam isteği ise 
yüzde 80 etkilidir" 
dedi.
Prof. Dr. Toygar, EÜ 
28. Kültür Sanat ve 
Spor Şenliği etkinlik
leri kapsamında 
Hemşirelik Yüksek 
okulu tarafından 
düzenlenen "Başarı 
da Beynin Gizli 
Kodları ve Süper 
Yaşam Potansiyeli" 
konulu toplantıda, 
her canlının yaşama 
belirli bir enerji kre
disiyle başladığını ve 
yaşam boyu bu kre
diden harcama yap
tığını belirtti. 
Bu enerjinin, yaşam 
biçimine göre erken 
ya da geç bittiğini, 
bunun sonucunda da 
yaşamın sona erdiği
ni ifade eden Toygar, 
buna göre sağlıklı ve 
uzun yaşamanın sır
rının bu enerjiyi akıl
lıca harcamaktan 
geçtiğini söyledi. 
Yaşam enerjisi ile 
bunu kontrol eden 
beyin gücü açısından 
beslenmenin ve hay
ata bakışın büyük 
önem taşıdığına

işaret eden
Toygar, şöyle konuş- 
tu:"Şeker, karbon
hidrat ve stres, bu 
kredinin hızlı harcan
masına neden olur. 
Yağ ve yoğun şeker
ler beynin çalış
masını yavaşlatır, 
hareket güçlülüğü 
oluşturur. Oysa bak
lagiller, taze sebzeler 
ve pirinçten zengin 
diyetle antioksidan 
özelliği olan meyvel
er beynin soluma 
aktivitesini arttırır. 
Çikolata seratonin 
salgılatır. Seratonin 
kişiye mutluluk 
verir. Stres, beynin 
en büyük düş
manıdır. Stres beyin
den vitamin ve min
eral kaybına neden 
olur. Pozitif dengeyi 
bozar. Öfke ve 
kızgınlık kişinin 
sağlığını ve mutlu
luğunu ve gençliğini 
ateşe atmasıdır. 
Sakinlik prim yapar, 
sabır olmazı oldurur. 
Değiştiremeyeceğimi 

z şeyleri olduğu gibi 
kabul etmezsek, 
hasta ve mutsuz olu
ruz. Amaç ve hede
fleri olmayan insan
lar, beyinlerini ve 
kendilerini bitmeye 
mahkum etmişlerdir." 
Yaşama isteği, her 
derde deva 
Beyin gücü ve ona 
bağlı yaşama 
isteğinin, sağlığın 
korunmasında 
olduğu gibi 
karşılaşılan sağlık 
sorunlarının aşıl
masında da en büyük 
etken olduğunu 
belirten Toygar, 
"Kanser dahil her 
hastalıkta doktor ve 
ilaç yüzde 20, kişinin 
yaşam isteğiyse 
yüzde 80 etkilidir. 
İnsanın beyninden 
salgılanan iyileştirici 
hormonlar, trilyon
dan bile daha değer
lidir. Üstelik böyle bir 
ilaç henüz keşfedil 
memiştir. Mutluluğu 
ve mutsuzluğu beyin 
yaratır. “

Mevsim den
gelerindeki 
değişim Sağlık 
Bakanlığı'nı 
harekete geçirdi. 
Hem kuraklığın 
hem de sel ve 
taşkınların bulaşıcı 
hastalıklara neden 
olacağından endişe 
ediliyor.
Bakanlık birimleri 
tüm illeri takip 
ediyor, hastalıkların 
engellenmesi 
için gereken 
önlemleri alıyor. 
Buna göre, atıkların 
sağlıklı bir şekilde 
yok edilmesi, suların 
düzenli olarak klor
lanması ve su kul
lanımına da dikkat 
edilmesi gerekiyor. 
Susuzluk ve aşırıcı 
sıcaklar, mevsim 
dengelerindeki 
değişim Türkiye'yi 
önemli bir riskle karşı 
karşıya getirdi. 
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Turan 
Buzgan, başta 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu olmak 
üzere, su 
şebekesi ve 
kanalizasyon 
sistemlerinin 
yetersiz olduğu 
bölgelerde çeşitli 
hastalıklar 
görülebileceğine

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

dikkat çekti. 
Artış görülebilecek 
hastalıklar şöyle: 
* Akut kanlı ishal 
* Difteri
* Tifo
* Hepatit A
* Leptospiroz
* Tularemi
* Kırım kongo kana
malı hastalığı 
Bakanlık birimleri 
hastalıkları haftalık 
olarak takip ediyor, 
şimdilik vaka sayısın
da artış yok. Ancak 
sağlık il müdürlükler
ine yazılan yazıda bu 
hastalıkların engel
lenmesi için gerekli 
önlemler şöyle 
sıralanıyor:
* Atıkların 
sağlıklı bir şekilde 
yok edilmesi, 
sokaklara gelişi 
güzel çöp 

dökülmesinin 
önlenmesi,
* Suların 
dezenfeksiyonu,
* Gıda güvenliği ve 
kişisel temizliğin 
yaşam biçimi haline 
getirilmesi. 
Büyük iller tehlikede 
İçme suyu sıkıntısı 
beklenen büyük iller 
de tehdit altında. 
Önlemlerin büyük 
bölümünü almak 
belediyelere düşüyor. 
Turan Buzgan, su 
kullanımında da 
dikkatli olunması 
gerektiğini söyledi: 
"Vatandaş suyun ilk 
kısmını akıtsın, rengi 
düzelince kullansın. 
Çiğ sebze, meyve de 
dikkat edilsin. Su 
sıkıntısı olan yerlerde 
hijyenden 
vazgeçilmemeli."

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
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 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

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

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

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 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
23 Mayıs 2007 Çarşamba 

SEDA ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı No: 13 

Tel: 513 70 68 GEMLİK

Gemlik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2756 

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).

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Iköğretimde kayıt süreci belli oldu
1 Haziran'da başlayacak kayıtlarda beyan esas alınacak.

Marmara’da yağış devam ediyoı
İlköğretim okullarına 
kayıtlar 1 Haziran'da 
başlayacak. 
Kayıtlarda velilerin 
beyanları esas. 
alınacak.
Geçen yıl 5 ilde 
pilot olarak uygu* 
lanan yeni sistem, 
bu yıldan itibaren 
yurt geneline 
yayılacak.
Buna göre, kayıtlar 1 
Haziran'dan itibaren 
öğrenci velisi tarafın
dan doğrudan okul 
müdürlüğüne müra
caat edilerek yapıla
cak. Veli burada 
bir görevlinin 
yardımıyla çocuğu
nun TC kimlik 
numarası ve adres 
bilgilerini internet 
ortamına aktaracak. 
İl ve İlçelerde 
Yerleştirme 
Komisyonları 
Kurulacak 
İl ve ilçelerde 
kurulacak Yerleş 
tirme Komisyonları 
bu beyanları dikkate 
alarak öğrencilerin 
oturdukları yere en 
yakın okulu belirleye
cek ve ilgili okul

müdürlüğüne duyu
rusunu yapacak. 
Okul müdürlüklerinin 
bilgileri muhtarlıklara 
onaylatmalarının 
ardından 
Öğrenci Yerleştirme 
Komisyonları 
öğrencilerin kesin 
kayıtlarını yapacak. 
6'ncı sınıfı bulun
mayan okulların 
5'inci sınıfını 
bitiren öğrencilerin 
hangi okula 
gideceğini de 
Öğrenci Yerleştirme 
Komisyonu 
belirleyecek. 
Sonuçlar 
Kayıt sonuçları 
Bakanlığın internet 
adresinden ve 
okul müdürlük

lerinden öğrenilebile' 
cek. Bu sene 
getirilen bir 
yenilikle, şehit, 
malul ve muharip 
gazi çocuklarının 
talepleri halinde 
istedikleri okula 
kayıtları yapılacak. 
Okulun 
kontenjanının 
dolmaması halinde, 
kardeşlerin aynı 
okulda birleştirilme
si, ana sınıfını 
okuduğu okula 
devam edebilmesi, 
çalışan anne ve 
babanın iş yerlerinin 
bulunduğu alanın 
dahil edildiği 
okula kayıt yaptırma 
talepleri de 
değerlendirilecek.

Halen Marmara 
Bölgesinde sağanak 
yağışlar aralıklarla 
devam ediyor. 
Marmara’nın 
güneyinde 
önümüzdeki 
3 gün öğle saat
lerinden sonra 
yer yer dolu hadisesi 
ile birlikte sağanak 
ve gökgürültülü 
sağanak yağış 
görülecek.
Yağışlı havanın 
Marmara’nın 
güneyinde Çanak 
kale, Balıkesir, 
Bursa illerinde 
önümüzdeki 3 gün

Küresel ısınma Uludağ’da kar bırakmadı
Bursa'nın en önemli 
su kaynağı olan 
Uludağ'ın 2 bin 
543 metrelik zirve 
sinde Mayıs ayında 
karların erimesi, 
içme suyu ihtiyacı ve 
ekolojik sistemdeki 
endemik türlerin 
geleceği açısından 
ciddi bir tehlike 
sinyali veriyor. 
Geçtiğimiz yıl 
Mayıs ayında yapılan 
zirve faliyetinde

öğle saatlerinden 
sonra yer yer dolu 
hadisesi ile birlikte 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış görüleceğin-

2 metre karla müca 
dele ettiklerini belir 
ten Yıldırım Beledi 
yesi Dağcılık Kulübü 
üyeleri, bu yıl 19 
Mayıs'ta gerçek
leştirdikleri zirve 
yürüyüşünde çanak 
larda kalançok az 
miktardaki karın 
dışında her yerin 
açıldığını ifade etti. 
İlk defa Mayıs ayında 
2 bin metrenin 
üzerindeki yükseklik

olumsuzluklara 
karşı (sel,su baskınıJ 
yıldırım vb) ilgililerin ı 
ve vatandaşların ] 
tedbirli olmaları 
gerekmektedir.

lerde Uludağ'da 
kar bulunmaması, j 
tonlarca suyun yaz ı 
aylarında şehre 
inmeyeceği anlamını^ 
taşıyor. En önemlisi 
ovadaki ve civardaki' 
yer altı kaynaklarını 1 
uzun zamanlar 
sonra besleyecek 1 
olan kar yığınlarının 
bulunmaması, gele
cekte yer altı suların
da da ciddi kayıplar 
meydana getirecek. ’

ı



Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com
Adres : Radar Cad. No : 170 Yalova
Tel: O 226 811 04 74

sîzlere geleceği sunuyoruz
2006 • 2007 'de

i Mevlana'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü 2005- 2006 'do
2, Türkçe Olimpiyodı ve Kültür Şöleni'nde lM( 1ÜĞİSonat (ğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYC 1. LİGİ 

3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleninde türkiye 3.LÜGÜ OKS'de Fen ve Anadolu liselerini tandırmcıdo % 100 BAŞARI
2004 - 2005 'te

Bilgisayarda DÜNYA 2. LİGİ ve 3. LÜĞÜ 
Matematikte TÜRKİYC 3. LÜĞÜ
Resim de 3 TÜRKİYC D€R€C€Sİ

2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

GEMLİK’İN İLK G O N L Ü K S İ Y AS i G AZET E S i
24 Mayıs 2007 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Temizliğe gittiği evin 
sahibini gasp etti, 
balkondan atladı, 

ayağını kırdı
Cumhuriyet Mahallesi’nde temiz 
liğe gittiği yaşlı kadını darp etti, 
gasp etti, panikleyerek balkondan 
atladı sol ayağını kırdı. Syf 2’de

İlçemizdeki Gündem gazetesinde bir süre muhabirlik yapan Ali Yakar’ın dolandırıcı olduğu belirlendi

Gazeteci dolandırıcı çıktı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şaşmamak e/de değil..
Bugün manşetimize konu olan haber 

beni şaşırtmadı desem yalan olur.
O’nu önce bir yaralama olayında 

Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nde gör
müştüm.

Kim olduğunu bilmediğim için merak da 
ediyordum.

Arkadaşlardan Gündem Gazetesi’nin 
muhabiri Ali Yakar olduğunu öğrendim.

Sonra birkaç haberde yine birlikte olduk.
Bana ilgi ve yakınlık gösteriyordu.
Meslekten diye ben de kendisine saygı 

duyuyordum.
Meğer yanılmışım.

Devamı sayfa 5’de

Adının Ali Yakar olduğunu belirterek ilçem
izdeki bir gazetede bir süre muhabirlik yapan 
kişinin eşinin şikayeti üzerine adının Murat Y. 
olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı araştırmada, 
Murat Y’nin 2 dolandırıcılık ve 2 de hırsızlıktan 
arandığı belirlendi. Sahte gazetecinin üzerinde 
sahte kimlik, evinde pompalı tüfek bulundu. 
Murat Y. ilçemizin tanınmış siyasi parti ilçe 
başkanlarını da dolandırmış.. Haberi sayfa 3'de

SP’de aday adayları belli oldu

Saadet Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı yaptığı 
istişare toplantısında Gemlik'ten Milletvekili 
aday adaylarını belirledi. Ankara Üniversite
si Eczacılık Fakültesi mezunu olan 
Hayrunise Kökbıyık ve Anadolu Üniversite
si İktisat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 
Tekniker Sedat Özmen’in milletvekili aday 
adayları olduğu açıklandı. Haberi sayfa 2’de

Tarihi eser operasyonunda 26 kişi çozaltınİ 
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 
yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçığı 
yaptıkları iddiasıyla 26 kişi yakalandı. 
Operasyonda Gemlik’ten bazı şahısların ' | 
gözaltına alındığı öğrenildi. Haberi syf 2’de

■J MICIR ÇEŞİTLERİ - 
1 NUMARA - 2 NUMARA <! NUMARA 

TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. 'S KIRMA KUM s DUVAR TAŞI 
Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı ■Z DOLGU MALZEMESİ

Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA
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Tarihi eser
operasyonunda

26 kişi gözaltında

DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel’den Genç Parti’ye geçerek 
milletvekili aday adayı olan Ali Osman Yavuz’a cevap 

“Üyemiz bile değildi11

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı 
tarafından yapılan 
operasyonda 
tarihi eser 
kaçakçığı yaptıkları 
iddiasıyla 
26 kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir ihbar 
üzerine harekete 
geçen Bursa 
fî Jandarma 
Komutanlığı 

ekipleri, 'Poyraz' 
adını verdikleri 
eşzamanlı 
operasyonda, 
Bursa'nın
Yıldırım, Osmangazi, 
Orhangazi, 
Gemlik, İznik, 
İnegöl ve
Yenişehir ilçeleri ile 
İstanbul, Kocaeli', 
Kütahya ve Sakarya 
illerinde 26 kişiyi 
gözaltına aldı.

Ercüment ESEN

Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel, Doğru Yol 
Partisi’nden 
istifa edip 
Genç Parti’den 
Milletvekili aday 
adayı olduğunu 
açıklayan Ali 
Osman Yavuz'a 
sert cevap vererek, 
“O bizim partimize 
üye bile değil” 
dedi.
DYP İlçe Başkanı 
Farnuk Güzel, 
gazetemize 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
“Partimizden 
istifa ettiğini 
açıklayan şimdiki 
Genç Parti’nin 
Milletvekili aday 
adayı olan Ali Osman 

SP’de aday adayları belli oldu

Yavuz, bırakın parti 
yönetimi, partimizin 
kayıtlı üyesi bile 
değildir. Benden 
önceki dönemlerde 
DYP'nin bir zamanlar 
üyesi olmuş olabilir. 
Ancak, hala hazırda 
kendisi partimizin 
kayıtlı üyesi değildir. 
Kayıtlı üyesi olmayan 
bir kişi, nasıl 
partimizden istifa 
etmiş anlaşılır 
gibi değildir.
Benim dönemimdeki 
tüm kayıtlara 
baktığımda da 
Doğru Yol 
Partisi’nin 
kayıtlı üyesi 
olmadığını 
gördük.
İstifasıyla ilgili 
bir dilekçe de 
elimize ulaşmadı. 
Partimizin 
üyesi olmadığı

Genç Parti’ye 
gitmesi bizi 
memnun etmiştir. 
Hayırlı olsun. ” 
Güzel, milletvekili 
aday adayı

olan bir 
kişinin yanlış 
açıklamalarla 
kamuoyunu 
yanılmamasını da 
istedi.

Temizliğe gittiği 
evin sahibini

gasp etti, 
balkondan atladı, 

ayağını kırdı
Gemlik’te daha 
önce temizliğe 
gittiği yaşlı 
kadını darp edip 
bileziklerini gasp 
ettiği öne sürülen 
kadın, birinci 
katın balkonundan 
atlayınca 
ayağını kırdı. 
Alınan bilgiye 
göre, Cumhuriyet 
Mahallesi'nde 
önceki gece 
meydana gelen 
olayda 33 
yaşındaki Ş.A. 
daha önce 
yanında çalıştığı 
74 yaşındaki 
Hatice Karakurt'un 
evine gözlük ve 
şapka takarak 
girmek istedi. 
Kapısını çaldığı 

yaşlı kadını darp 
eden ve 2 burma 
bileziğini 
gasp ettiği öne 
sürülen Ş.A. 
panikleyerek 
balkon kapısından 
aşağıya atladı. 
Ancak sol ayağını 
kırınca olduğu 
yere yığılan Ş.A. 
polis tarafından 
yakalandı.
Hatice Karakurt, 
polise ifade 
verirken 2 
bileziğinin 
kaybolduğunu 
söyledi.
Yapılan incelemede 
bilezikler 
bulunamazken, 
zanlı yağma 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Saadet Parti 
Gemlik ilçe Teşkilatı 
önceki akşam 
yaptığı istişare 
toplantısında 
Gemlik'ten 
Milletvekili aday 
adaylarını belirledi. 
Partinin Kadın 
Kollarında uzun 
yıllardanberi görev 
yapan 1. Bölge 
Sorumlusu Eczacı 
Hayrunnisa Kökbıyık 
ile Teşkilat Başkanı 
Sedat Özmen 
Gemlik teşkilatının 
milletvekili aday 
adayları olarak 
belirlendi.
Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 
mezunu olan 
4 çocuk annesi 
Hayrunnise Kökbıyık, 
Eczacılık mesleğini 
bıraktıktan sonra

aktif olarak 
Fazilet Partisi 
Kadın Kolları 
İl Başkanlığı, 
Saadet Partisi 
Bilecik, Adapazarı 
ve Çanakkale Bölge 
sorumluluğu ile 
Saadet Partisi

Kadın Kolları Genel 
Merkez Bursa İl 
sorumlusu görev
lerinde bulundu. 
Saadet Partisi’nin 
ikinci aday adayı iki 
çocuk babası Sedat 
üzmen ise halen 
Anadolu Üniversitesi 

İktisat Fakültesi 
3. sınıf öğrenci. 
Özel bir şirkette 
tekniker olarak 
görev yapan 
Sedat Ozmen, 
Gemlik İlçe Gençlik 
Kolları Başkanlığı 
görevini yürütüyor
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Gazeteci dolandırıcı çıktı
Adının Ali Yakar olduğunu belirterek ilçemizdeki bir gazetede bir süre muhabirlik yapan kişinin 
eşinin şikayeti üzerine adının Murat Y. olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı araştırmada, Murat Y’nin 2 
dolandırıcılık ve 2 de hırsızlıktan arandığı belirlendi. Sahte gazetecinin üzerinde sahte kimlik, evin* 
de pompalı tüfek bulundu. Murat Y. ilçemizin tanınmış siyasi parti ilçe başkanlarını da dolandırmış..
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ali Yakar ismiyle bir 
süre önce İlçemizde 
yayınlanan “Gündem” 
gazetesinde muhabir
lik yapan ve kendini 
elektrik mühendisi 
olarak tanıtan 
Murat Y. (35) 
dolandırıcı çıktı. 
Edinilen bilgiye göre; 
Star Televizyonu’nda 
yayınlanan Deşifre 
Programında çalış 
tığını ileri sürerek, 
ilçemizde yayınlanan 
“Gündem” gazete 
sinde Ali Yakar adıyla 
muhabirlik yapmaya 
başlayan kişinin aslın
da Osmaniye ve İstan

bul'da 2 hırsızlık ve 2 
dolandırıcılık suçların
dan arandığı öğrenildi. 
Evlenmeden önce 
şimdiki eşi Nermin 
Y'ye ismini Ali Yakar 
olarak tanıttığı öğre
nilen Murat Y.'nin 
Gemlik'te bir çok 
işyerinden Ali Akar 
ve Ali Yakar 
imzasıyla senetle 
mal aldığı öğre
nilirken, ilçemizin 
tanınmış siyasi 
parti ilçe 
başkanlarından da 
borç para alarak 
ödemediği belirlendi. 
EŞİ BOŞANMA 
DAVASI AÇTI 
Nermin Y.'nin 
Savcılığa başvurarak

eşinin isminin Ali 
Yakar değil Murat Y. 
olduğunu belirlemesi 
üzerine polisçe 
araştırma başlatıldı. 
Bu arada Murat Y. nin 
eşi Nermin Y. de 
boşanma davası açtı. 
Polis ekipleri Murat 
Y.'nin Osmaniye 
ve İstanbul'da 
arandığını belirledi. 
Üzerinden sahte 
kimlik, bir gazeteye 
ait kimlik kartı ile 
Başbakanlık Devlet 
istatistik Kurumu’na 
ait kimlik belgesi bulu
nan Murat Y.’nin evin
de yapılan aramada 
ise bir adet pompalı 
tüfek bulundu.
Çalıştığı gazete

nedeniyle ilçemizdeki 
bazı tanınmış 
siyasi parti başkan- 
larıyla da dostluk 
kuran Murat Y. nin 
parti başkanlarından

borç para alarak 
ödemediği öğrenildi. 
Dolandırıcı olduğu 
belirlenen gazeteci 
Murat Y. dün 
Adliye’ye sevk edildi.

Çay bahçesi faresi yakalandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İskele 
Meydanı’nda 
bulunan çay 
bahçelerine gece 
girerek kasada 
bulduğu paraları 
çalan bir kişi 
yakayı ele verdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mert ve 
Dilek Çay Bahçeleri 
ile Balıkpazarı 
semtinde bir 

»pideci dükkanına 
girdiği belirlenen 
Emrah M’nin (20) 
üç yerden toplam 
360 YTL para 
aldığı öğrenildi. 
Çaldığı paradan 
üzerinde kalan 
130 YTL ile 
şüphe üzerine 
yakalanan Emrah 
M. polisçe sorguya 
alındı.

Poliste suçlarını itiraf 
eden Emrah M. 
yapılan araştırmada 
Dilek Çay 
Bahçesi’nde .

bulunan kamera 
görüntülerinde 
kasayı soyarken 
görüntülendi. 
Polis, hırsızı

dün adliyeye 
çıkardı. Emrah 
M. tutaklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Turgut’un Özal’ın mezarı....
TURGUT Özal’ın, Başbakanlık ve Cumhur 

başkanlığı görevlerinde bulunduğu yıllar
da "başarılı genç işadamı" portresi çizen 
Ahmet Özal, biliyorsunuz babasının ölümü 
ile birlikte "düşüşe" geçti.

O tarihten sonra girdiği işlerden başarıy
la çıktığı söylenmiyor. İŞLERİ KÖTÜ İMİŞ..

Bunun "talihsiz bir tesadüf olduğunu ka 
bul edelim.

Bir süredir sesi soluğu çıkmadığı için de 
ne yaptığını doğrusunu isterseniz HER 
KES merak ediyordu...

Belli ki bu sessizlik döneminde, boş vakti 
çok olduğu için Ahmet Özal’ın çok fazla 
"hayaletler" dizisi seyretmesine neden ol 
muş.

Ama bizim "Ala Turka Hayaletler dizileri" 
daha çok "Sırlar Kapısı" kıvamında olduğu 
için, Ahmet Özal da bunların etkisiyle evli 
yalardan, ak sakallı dedelerden söz ediyor.

Bakın ne olmuş..
Turgut Özal’ın mezarının pembe mermer

lerini döşeyen kişi meğerse bir evliya imiş!
Öyle bir evliya ki inşaat sırasında çekilen 

filmlerde görünmüyormuş bile. Amerikan 
filmlerinde hayaletlerin görüntülerinin 
aynaya yansımaması gibi bir durum yani!

Filmde mermer parçaları kendiliğinden 
hareket ediyormuş.

Ahmet Özal’a acil şifalar diliyorum, genç 
yaşta böyle hayaller görmeye başlaması 
hayra alamet değil. PEKİ!..

Bu mezar yapılalı 15 - 20 sene olduğu hal 
de bundan hiç bahsetmeyen o ve aile fert
leri, birden bire bu dede hikayesini niye çı 
kardılar dersiniz ?

Bence yatarken üzerini iyice örtüp bir yer 
lerini üşütmemeye gayret etmeli.

Başta Fehmi Koru olmak üzere bazı gaze 
feciler bunu ciddi olarak ele alıp, okuyucu 
ya aksettitmelerini basın ciddiyeti adına 
kınıyorum..

Öte yandan, başta dinci gazeteler olmak 
üzere bu öykünün medyada yankılanma 
sının da bazı sonuçları olacak tabii.

Turgut Özal’ın mezarı yakın bir gelecekte 
bir "Turgut Baba Türbesfne dönüşürse 
hiç şaşırmayın!

Bizim millet böyle hikayelere bayılır.
Çaput bağlayacak yeni bir yer çıktı diye 

koşa koşa çaput bağlamaya gider.
Hele hele ramazan aylarında çok iş çıkar.
Girişte hediye kabilinden bir şey bira 

kılabilir diye bir laf ta çıkarılırsa aile için 
akan çeşme haline gelir..

Ahmet Özal’a da iyi bir iş olanağı yarata
bilir bu:

"Türbeye bağlanacak çaputlan satma 
işinde" eminim ki iyi para kazanabilir.

Kazandığı parayla alacağı otomobilin 
üzerine de "Babam sağ olsun" diye 
kabartma bir yazı yazması, uygun olabilir 
diye düşünüyorum!

Tabii arabanın kuyruğuna bir bez bağla- 
mak yakışır.....

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetili.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetili.com
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Yol kenarındaki otlar 
tehlikeye davetiye çıkarıyor

CHP; aday başvurularım değerlendiriyor

Ercüment ESEN
Bursa Gemlik 
karayolu Engürücük 
köyü girişinde yol 
kenarında bulunan 
kuru ot ve dal 
yığınları tehlikeye 
davetiye çıkartıyor. 
Engürücük 
Köyü çıkışında 
oluşturulan ve etrafı
na olası bir tehlike 
saçan kuru ot yığını 
ile ağaç dalları 
yoldan geçen 
sürücülerini bile 
tedirgin ediyor. 
Karayolu üzerinde 
olması ve yoldan 
geçenler tarafından 
atılabilecek sigara 
izmaritinin bile 
kuru ot ve dalları 
alev topuna 
dönüştürebileceği 
bir faciaya neden

Orman yangınlarına dikkat
Bu yaz, mevsim 
normallerinin 
üzerinde beklenen 
sıcaklıklar 
orman yangını 
riskini de artıracak. 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı gereken 
önlemleri alsa da 
vatandaşların da 
duyarlı olması 
isteniyor.
Orman yangınları 
ile Mücadele 
Eylem Planı, 
Çevre ve Orman 
Bakanı Osman 
Pepe tarafından 
İstanbul'da

olabileceğini 
söyleyen köy 
halkı, sorumsuzluk 
sonucunda şayet 
kuru otlar tutuşursa 
eski ve ahşap evlere 
sahip köylerinin de 
yanıp yok olmasına 
bile neden 
olabileceğini 

açıklandı.
Osman Pepe, 
Hatay'dan 
İstanbul'a 
uzanan kıyı 
bandının yangınlar 
açısından en riskli 
bölgeyi oluştur
duğunu söyledi. 
Hızlı ve etkin 
müdahale 
çerçevesinde 
bütün bölgelerin 
helikopter ağı ile 
donatıldığına 
dikkati çeken Pepe, 
bunun yanında 
15 Türk Hava 
Kurumu uçağı ve 

hatırlattılar. 
Yetkililerden 
faciya yaşanmadan 
önlem almasını 
isteyem köy halkı, 
yol üzerindeki 
ot ve dalların 
bir an önce 
kaldırılmasını 
istediler.

5 amfibik uçağın da 
olası yangınlar 
için tutulacağını 
vurguladı.
Osman Pepe, 
havuz ve göletlerin 
sayısının da 
350'den 600'e 
çıkarıldığını 
kaydetti.
2007 yazının son 
derece kurak ve 
sıkıntılı olacağını 
belirten 
Osman Pepe, 
vatandaşların 
orman alanlarında 
daha hassas 
olmalarını istedi.

CHP'de milletvekilliği 
adaylığı başvuru 
için sürenin sona 
ermesinin ardından 
kulisler de yoğun
laştı. Aday adayları 
sürekli nabız yok
larken, her hafta 
rutin olarak toplanan 
CHP MYK'nın 
toplanıp toplanmaya
cağı ise henüz 
netlik kazanmadı.
CHP'de milletvekilliği 
için aday adaylığı 
başvuru süresi 
sona erdi.
2 binin üzerinde 
başvurunun 
yapıldığı CHP'de 
aday adayları 
listelere girebilmek 
için kulisleri 
hareketlendirdi. 
Aday adayları, 
CHP'nin önde 
gelen isimleriyle 
temasa geçerek 
nabız yoklarken, 
CHP yönetimi de 
milletvekili adaylarını

Arınç; “Birlik beraberlik günüdür
Meclis Başkanı 
Bülent Arınç, 
Ankara Anafartalar 
Çarşısı’nda 
meydana gelen 
bombalı saldırıyı, 
“Acı bir gün, 
lanetliyoruz” diyerek 
değerlendirdi.
Arınç, “ Türkiye’nin 
birliğine, dirliğine 
yönelik bir saldırıdır. 
Birlik beraberlik 
günüdür. Siyasi 

çekişmeleri 
kavgaları bir tarafa 
bırakma zamanıdır. 
Herkesin birbirine 
kenetlenmesi 
gereken bir 
gündür” dedi.
Meclis Başkanlık 
Divanı Arınç 
başkanlığında 
toplandı.
Toplantı sonrası 
bir açıklama yapan

Arınç, Ankara’da 
meydana gelen 
bombalı terör 
saldırısını 
değerlendirdi. 
ACI BİR GÜN 
Arınç, “Acı bir gün. 

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

belirlemek için 
çalışmalarını 
sürdürüyor. 
Ön seçim yapılacak 
6 il dışında kalan 
iller için başvuranlar 
tek tek mülakata 
alınacak. Mülakatın 
ardından ise, 
yapılacak değer
lendirmeler ışığında 
listeler netlik 
kazanacak.
Öte yandan, CHP 
kurmayları DSP 
kontenjanından 
listeye girecek isim-

Terör lanetli bir 
olaydır. Amacı 
ne olursa olsun, 
kime, niye, neden 
yapılırsa yapılsın, 
lanetli bir olaydır. 
Terör amaçlı 
saldırılar ülkemize 
büyük zararlar 
vermiştir. Türkiye 
terörle mücadeleye 
devam ediyor, 
etmeye de devam 
edecektir” dedi. 
Terörle mücadele 
konusunun tek bir 

lerin de netleşmesini 
bekliyor. Bu konuda 
henüz isimlerin 
netleşmemesi, nasıl 
ve kaç kontenjanın 
ayrılacağı ise 
belirsizliğini koruyor. 
CHP listeleri, 
DSP'den yöneticilerin 
de içinde olacağı 
bir komisyon tarafın
dan son şeklini 
alacak. CHP, 6 
ilin dışında diğer 
adaylarını 
merkez yoklaması ile 
belirleyecek.

ülkenin işi olmadığı
na dikkat çeken 
Arınç, “Terörle 
mücadele ortak bir 
mücadeledir. Avrupa 
Birliği, ABD gibi 
ülkelerin ortak plat
formda hareket 
etmesi gerekir.
Başka ülkelerle ortak 
hareket edilmesi 
lazım. Türkiye terörle 
mücadelede ulus
lararası sözleşmelere 
her zaman taraftır” 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.elkoyun.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


24 Mayıs 2007 Perşembe Gemlik KHrffez Sayfa 5

ıl 

leşmes’ 
j konuş 
erin I 
»si, na& 
enjanı 
;e 
i koruya 
i, 
neticile- 
acağı 
n taraf» 
dini 1 
,6 
diğer

aması i

1 
madiği' 
cen 
le 
tak bir

Avrups 
gibi 
ik plat- 
cet 
ir. 
rle ortal 
nesi 
e terörle 
ulus* 
eşmeleri 
irattır”

oyun 
ok...

saj atın.

yun.com

AKP Gemlik Gençlik Kolları Başkanı Gencay Yılmaz, AK Parti gençliği olarak 
gençliğe de bir milletvekili kontenjanı verilmesini umut ettiklerini söyledi

“AKP gençliğinin ufku acıltnıştır’’
Seyfettin SEKERSÖZ

22 Temmuz'da yapıla
cak genel seçimlerde 
AKP içinde mutlaka 
genç bir adayın 
bulunması 
gerektiğini savunan 
AKP Gemlik 
Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, "AKP 
gençliği olarak 
gençliğe de 
bir milletvekili 
kontenjanı 
verilmesini umut 
ediyoruz" dedi. 
Kurulduğundan 
bu yana gençliğe 
büyük önem veren 
AKP'de siyaset 
yapan gençlerin 
ufkunun açıldığını 
söyleyen 
Gencay Yılmaz, 
"AKP gençliği

Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan 
sayesinde sadece 
bayrak asan, slogan 
gençliği olmamış, 
konuşan, düşünen 
bir gençlik olmuştur. 
Yaptığımız sosyal

etkinlikler ve 
faaliyetlerle de 
halkımız AKP 
gençliğinin farkını 
hep görmüştür" 
şeklinde konuştu. 
Gencay Yılmaz 
"Yapılan uygulamalar

sayesinde gençliğin 
ufku açılmıştır. 
AKP gençliği olarak 
gençliğe de bir mil
letvekili kontenjanı 
verilmesini 
umut ediyoruz" 
dedi. Gençlik kol
larından sadece 
eski il Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gökay Bilir'in 
aday adayı olduğunu 
hatırlatan Yılmaz, 
beş yılı aşkın 
süredir gençlik 
kolu başkanlığı 
görevinde 
bulunduğunu 
belirterek 
Milletvekili aday 
adaylığı konusunda 
kendisine yoğun 
talep olmasına 
rağmen aday adayı 
olmadığını söyledi.

Memura zam görüşmeleri ertelendi
Memurlarının maaş 
artışları için 15 
Ağustos'ta yapılan 
toplu görüşmeler, 
genel seçimler 
nedeniyle sadece 
bu yıl için 1 Eylül 
tarihine alındı. 
TBMM Plan Bütçe 
Komsiyonu'nda 
benimsenen ve 
önümüzdeki 
günlerde 
Genel Kurul'da 
yasalaştırılması 
beklenen kanun 
tasarısı ile devlet 
memurlarının maaş 
artışları için 15 
Ağustos’ta yapılan 
toplu görüşmeler, 
genel seçimler 
nedeniyle sadece bu

yıl için 1 Eylül 
tarihine alındı. 
Ayrıca emniyet sınıfı
na alınan mahalle 
bekçileri, polis 
kimliği taşıyacak ve 
otobüslere

ücretsiz binecek. 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu, Hazine 
avukatlarının yol 
tazminatının öden
mesiyle ilgili yeni 
düzenleme içeren

Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılma 
sına ilişkin kanun 
teklifi, çok sayıda 
önergeyle 
"torba kanuna" 
dönüştürüldü. 
Kabul edilen 
teklife göre, 
devlet memurlarının 
maaş artışları için 
15 Ağustos'ta 
yapılan toplu 
görüşmeler, genel 
seçimler nedeniyle 
sadece 
bu yıl için 1 Eylül'e 
alındı. Böylece 
15 Ağustos'ta 
başlaması gereken 
toplu görüşmeler, 
1 Eylül 2007 tarihinde 
başlayacak.

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Şaşmamak elde değil..
Hatta bir süre ortalıkta görmeyince 

merak da etmiştim.
Neden derseniz gazetecilk mesleğinde 

adam yetiştirmek zor..
Yıllardır bu mesleği yapıyorum 

yetiştirdiğimiz birkaç gençten başka 
ortalıkta gazeteciyim diye dolaşanları say
mazsanız, pek adam bulamazsınız.

Ali Yakar bir gün gazetemize geldiğinde 
kendisinin kimya mühendisi olduğunu, 
gazeteciliği sevdiği için bu işi yaptığını, 
Star Tv. de çalıştığını falan söyleyince ben 
de "Gemlik’te ne işin var. Burada gazeteci
likle karın doyuramazsın” demiştim.

Meğer doğru söylemişim..
O gazetecilikle karnını doyurmuş..
Gazeteciliğin adını kullanarak başka 

işler çevirenlerdenmiş!
Şaşırdım ki ne şaşkınlık..
Daha önceki yıllarda da böyleleri gör

müştük.
Ama onlar gelip de vuranlardandı.
Yani kendini TRT’den yapımcı diye 

tanıtıp, ilçenin ileri gelenleriyle röportajlar 
yapan, para toplayan, Gemlik ile ilgili kitap 
basacağını söyleyip birçok kişiyi 
dolandıranlarını görmüştük.

Böylesi yakınımıza kadar geleni hiç 
görmemiştim.

Neyse ki çok can yakılmadan yakayı ele 
verdiler..

Gazetecilik yapan bir kişinin evinde 
pompalı tüfeğin ne işi var!

Sonra sahte kimlikler, siyasi parti 
başkanlarından borç alıp vermemeler..*»

Kısacası, basın mesleğinin içinde de 
böyle sahtecilik oynayanlar olduğu gibi 
birçok çürük elmalar da buluyor.

Eline fotoğraf makinası olan herkesi 
gazeteci sanmak hata oluyor.

Ama ne var ki bunlara o fırsat veriliyor.
Dikkat bizim meslekte de yüz kızartıcılar 

çıkıyor.
Önemli olan onları deşifre edip, çabuk 

ayıklamak.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
©SAATTE TESLİM EDİLİR

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

AHMET BOZKURT

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
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“Kararı tarih yargılayacak”
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Anayasa Mahkeme 
si'nin Cumhurbaş 
kanlığı seçimine 
ilişkin kararını değer
lendirirken "'Bunun 
üzerinde konuşul
maz' hayır. Bal gibi 
de konuşulur. Niye 
konuşulmasın, bu 
karar kesinleşmiş bir 
karardır. Tarih bu 
kararı alanları hep 
yargılayacaktır. Ben 
buna inanıyorum" 
diye konuştu.
Erdoğan, TÜSİAD'ın 
siyasi parti genel 
başkanları ile toplantı 
dizisinin ilk konuğu 
oldu. Burada AKP'nin 
iktidarı dönemindeki 
siyasi, ekonomik ve 
sosyal çalışmalar 
ilişkin bilgi verdi. Av 
rupa Birliği'ne üyelik 
sürecine ilişkin geli
nen noktayı anlattı. 
"BEN BU ÜLKENİN 
EVLADIYIM" 
Erdoğan, konuş
masında kendisine ve 
AKP yöneticilerine 
yönelik yazılan kita
pları ve söylemleri 
hatırlatarak şöyle 
konuştu: "Geldik, 
birçok iftiralar ata
caklar. Kitaplar yaza

caklar, gazete köşe 
lerinden saldıracak
lar, vuracaklar eşime, 
çocuklarıma... ben
imle ilgili kitaplar yazı 
hyor 'Yahudi' den il i 
yor. Kimisi 'Musanın 
çocuğu' diyor. 
Arkadaşım Abdullah 
Bey için 'Musanın 
Gülü' deniliyor. Bü 
tün bunları yazıyorlar. 
Neden? Bunu hangi 
edebe hangi adaba 
hangi kaleme sığdıra- 
bilirsiniz? Sen bu 
ülkenin evladıyım, bu 
ülkenin çocuğu yum 
ve Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşlarının verdiği 
14 milyon oy ile bu 
ülkede iktidarız. 
Beni kimse kalkıp da 
olduğumdan başka 
bir şekilde göstere

mez. Buna hakkı yok
tur. Milletvekili olma 
yeterliliğine sahip bir 
vatandaş evladına da 
herhangi etik açıdan 
sınırları zorlayan, sı 
nırları aşan tipler bizi 
gölgeleyemez, bize 
çamur atamaz. Kimse 
güneşi balçıkla sıva
maya kalkmasın, 
bunlar tutmaz." 
Halkın tüm bunlara 
22 Temmuz'da in gü 
zel cevabı vereceğini 
ifade eden Erdoğan , 
sabırlı olduklarını, bu 
güne kadar da sabırla 
geldiklerini, yine sa 
bırla hizmet kervanını 
yolunda götürecek
lerini kaydetti.
TARİH KARARI 
ALANLARI HEP 
YARGILAYACAK 
Cumhurbaşkanlığı 

seçimine değindiği 
konuşmasında seçim 
sürecine de değinen 
Erdoğan, bu süreçte 
muhalefetin takındığı 
tavrı eleştirdi.
TÜSİAD üyelerine 
cumhurbaşkanlığı 
seçiminde neden mil
lete gitme yolunu ter
cih ettiklerini anlatan 
Erdoğan, şimdiye 
kadar yapılan seçim
lerde 367 diye bir 
uygulama olmadığını 
söyledi. Erdoğan, 
"Hepimiz Anayasa 
hukuku profesörü 
olmaya mecbur 
değiliz. Anayasa'da 
her şey açık net. 
Burada 367 diye top 
lantı yeter sayısı yok
tur" dedi. Erdoğan 
konuşmasının deva 
mında şunları 
kaydetti: 
"Efendim filanca 
böyle yazdı, filanca 
böyle yorumlayabilir 
ama ülke bir filan
canın söylediği üze 
rinden yola giremez. 
Filancanın dediği rağ
bet görseydi Anaya 
sa'da onun ifadelere 
yer alırdı. Bu ülke 
Anayasa'ya göre 
yürütülen bir 
Türki ye'dir.”

İnönü; “Güçbirligine 
SHP’de dahil olsun”

SHP eski Genel 
Başkanı Erdal 
İnönü seçimler 

sonrasında bir 
koalisyon 
kurulabileceğini 
belirtirken solda 
güçbirliğini olumlu 
bulduğunu ve parti
leri kutladığını 
bildirdi. İnönü, buna 
SHP'nin de katılması 
gerektiğini savundu. 
İnönü, NTV'de Can 
Dündar tarafından 
hazırlanıp sunulan 
solda ittifak konusu
nun tartışıldığı 
“Neden” programın
da açıklamalarda 
bulundu. Solda itti
fakın sandıkta nasıl 

sonuç alacağına 
ilişkin soruya 
Erdal İnönü, 
“Seçim tahminleri 
yapmak ayrı bir 
ihtisas işi. Benim 
öyle bir ihtisasım 
yok. Ben umutla 
bekliyorum, oy 
verirken oy 
verdiğim soldaki 
parti kazansın 
istiyorum ama 
kuşku yok ki bu 
güç birliği oylarını 
artıracaktır” 
dedi.
Gelecek seçim 
sonunda durumun 
geçmiş seçim sonu
cu gibi olmayabile
ceğini kaydeden 
İnönü, “AKP bu 
kadar güçlü tek 
başına iktidara 
gelmeyecek.
Herhalde bir koal
isyon ortaya çıka
cak. Koalisyon da 
fena bir şey değil” 
dedi. İnönü, koalisy
onlardan korkulma
ması gerektiğini 
savundu.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Ankara’daki bombalı 
saldırının faili belirlendi

AB, “Türkiye’nin yanındayız”

Ankara'da önceki 
akşam saatlerinde 
Ulus Anafartalar 
Çarşısı önünde 
meydana gelen 
bombalı saldırının 
faili belirlendi. 
Ankara Valisi 
Kemal Önal, 
saldırıyı intihar 
eylemcisi Güven 
Akkuş'un gerçek
leştirdiğini 
bildirdi.
Patlayıcının Cinsi 
ve Kullanım Şekli 
Terör Örgütünü 
İşaret Ediyor 
Saldırgan dahil 
7 kişinin ölümüne 
10'u ağır 102 kişinin 
de yaralanmasına 
neden patlamaya 
ilişkin açıklama 
yapan Ankara Valisi 
Önal, patlayıcının 
cinsi ve kullanım 
şeklinin bölücü 
terör örgütünün 
önceki eylemleriyle 
örtüştüğüne 
işaret etti.

Önal, intihar 
bombacısının daha 
önce de iki olaydan 
sabıkası bulun
duğunu belirtti. 
Bu arada ölen 6 
kişinin kimliği 
belirlenirken, 
yaralılardan 39'u 
taburcu oldu.
Ankara Valiliğinden 
yapılan açıklamaya 
göre, ölenlerin 
isimleri şöyle: 
Bilal Genç,

Isa Kalkış, 
Ferhat Kanat, 
Serdar Karayiğit, 
Tuba Yomi, 
Muzaffer Savaş. 
Öte yandan 
Başkentte 
halkın yoğun 
olduğu yerlerle 
büyük alışveriş 
merkezleri ve 
metro istasyonların
da güvenlik 
önlemleri 
arttırıldı

Avrupa Birliği ve 
Rusya'dan 
Ankara'daki saldırıya 
tepki geldi.
Avrupa Birliği 
Komisyonu 
Genişlemeden 
Sorumlu Üyesi Ollie 
Rehn, terörizmle 
mücadeleye 
yönelik çabalarda 
Türkiye'nin yanında 
olduklarını belir
tirken, Dönem 
Başkanı Almanya, 
saldırıyı "korkunç 
bir katliam" olarak 
niteledi.
Almanya'dan 
yapılan açıklamada,

Sezen saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
Ulus'ta Anafartalar 
Çarşısı önünde mey
dana gelen patla
manın ardından 
yaptığı açıklamada, 
yurttaşlarımızın ve 
Pakistan vatandaşla 
rımn ölümüyle, çok 
sayıda kişinin de 
yaralanmasıyla 
sonuçlanan saldırı
dan büyük üzüntü 
duyduğunu vurgu
ladı. Sezer açıkla

saldırının sorumlu
larının cezalandırıl
maları ve terörle 
mücadele edilmesi 
gerektiği de 
vurgulandı.
Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir 
Putin de Başbakan 

masında şu sözlere 
yer verdi:
"Masum insanları 
hedef alan bu hain 
saldırıyı gerçek- 
leştirenleri ve temsil 
ettikleri düşünceyi 
lanetliyorum. Ülkede
ki huzur ortamını 
bozmaya çalışanlara, 
Ulusumuzun dayanış 
ması ve güvenlik 
güçlerimizin özverili 
çabalarıyla hiçbir 
zaman izin verilmeye 
çektir. Devletimiz,

Erdoğan'a bir 
telgraf göndererek 
ölenlerden dolayı 
başsağlığı diledi ve 
"Bu saldırı terörle 
mücadelenin 
gerekliliğini ortaya 
koymuştur" 
dedi.

Ulusumuzla birlikte 
her türlü sorunun 
üstesinden gelecek 
güçtedir. Ulusumu 
zun bir daha böyle 
acılar yaşamaması 
en içten dileğimizdir. 
Saldırıda yaşamını 
yitirenlere Tanrı'dan 
rahmet, kederli 
ailelerine ve yakın
larına başsağlığı 
diliyor, yaralananlara 
geçmiş olsun ve acil 
şifa dileklerimi 
iletiyorum."
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Polisten kaçan 
hırsız kalp krizi 

sonucu öldü

Trafiğe giren araç sayısı düşüyor

Bursa'da, ayakkabı 
çaldıktan sonra 
polisten kaçan hırsız 
zanlısı, kalp krizi 
geçirerek hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez
Yıldırım ilçesi 
Mimarsinan 
Mahallesi Şirin 
sokakta gece geç 
saatlerde meydana 
gelen olayda, 5 ayrı 
hırsızlık suçundan 
adliyeye çıkartılıp 
serbest bırakılan 17 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KErfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yaşındaki H.K'nın 
yine hırsızlık yaptığı 
ihbarını alan güven
lik güçleri harekete 
geçti. Kısa sürede 
olay yerine ulaşan 
ekipler, 3 katlı bir 
binadan ayakkabı 
çalan HrK'yı fark 
etti. Polisten kaç
maya başlayan 
H.K, yaşanan 
kovalamaca sırasın
da Mimarsinan Parkı 
yakınlarında yere 
düşerek baygınlık 
geçirdi.

Trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı mart ayın
da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
29.5 azalarak 64 bin 
141 oldu. Aynı 
dönemde trafikten 
kaydı silinen araç 
sayısı yüzde 4.6 
artarak 5 bin 103'e 
ulaştı. Trafikte 
artan taşıt sayısı da 
yüzde 31.4 düşerek 
59 bin 38'e geriledi. 
Yılın ilk çeyreğinde 
ise, trafiğe kaydı 
yapılan araç sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
32.6 azalarak 188 bin 
696 oldu. Aynı 
dönemde trafikten 
kaydı silinen taşıt 
sayısı yüzde 38.7 
artarak 19 bin 664'e 
çıktı. Trafikte artan 
taşıt sayısı da 
yüzde 36.4 azalarak 
169 bin 32 oldu.
Mart sonu itibariyle 
trafiğe kayıtlı toplam 
araç sayısı 12 milyon 
396 bin 425 olarak 
belirlendi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu, Emniyet

Genel Müdürlüğü 
verilerine dayanarak, 
mart ayına ilişkin mo 
torlu kara taşıtları is 
tatistiklerini açıkladı. 
Buna göre; mart 
ayında trafiğe kaydı 
yapılan araç sayısı 
toplam 64 bin 141 
oldu. Bu taşıtlar 
içinde otomobil 
yüzde 39.4 pay ve 25 
bin 301 adet ile ilk 
sırada yer aldı. 
Otomobili yüzde 24 
pay ve 15 bin 367 
adet ile kamyonet, 
yüzde 21.6 pay ve 
13 bin 833 adet ile 
motosiklet, yüzde 5.4 
pay ve 3 bin 449 adet 
ile traktör izledi. Mart 
ayında trafiğe kay
dolan araçların yüzde 
9.6'sı ile 6 bin 191 
adetini ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan 
motorlu taşıt sayısı 
mart ayında bir önce
ki aya göre yüzde 
45.8 arttı. Bu artış 
otomobilde yüzde 42, 
minibüste yüzde 

39.9, otobüste yüzde 
30.7, kamyonette 
yüzde 46.5, kamyon
da yüzde 33.4, moto
siklette yüzde 65, 
traktörde yüzde 35.5 
olarak gerçekleşti. 
Özel amaçlı taşıtlarda 
ise yüzde 22.9 
oranında azalış oldu. 
Trafiğe kaydı yapılan 
motorlu taşıt sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
29.5 azaldı. Bu azalış 
otomobilde yüzde 
24.1, minibüste 
yüzde 12.8, kamyo
nette yüzde 11.4, 
kamyonda yüzde 
19.9, motosiklette 
yüzde 53.1, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 18.8, traktörde 
yüzde 7.6 olarak 
gerçekleşti. Otobüste 
ise yüzde 16 oranın
da artış oldu.
TRAFİKTE 12.3 
MİLYON ARAÇ 
Ocak-Mart döne
minde 188 bin 696 
adet taşıtın trafiğe 
kaydı yapıldı, 19 bin 
664 taşıtın ise trafik
ten kaydı silindi.

Böylece trafikteki 
toplam artan araç 
sayısı 169 bin 32 
oldu. Mart sonu 
itibariyle trafiğe 
kayıtlı toplam 12 
milyon 396 bin 425 
adet taşıtın yüzde 
50.Tini otomobil, 
yüzde 15’ini motosik
let, yüzde 14'ünü 
kamyonet, yüzde 
10.5'ini traktör, yüzde 
5.8'ini kamyon, yüzde 
2.9'unu minibüs, 
yüzde 1.4'ünü oto
büs, yüzde 0.3'ünü 
ise özel amaçlı taşıt
lar oluşturdu.
Mart ayında trafikten 
ilk defa tescil belgesi 
alan 64 bin 141 
taşıtın yoğunluk 
sırasına göre illere 
dağılımına bakıldığın
da; İstanbul yüzde 
34.7 ile ilk sırayı 
alırken, İzmir yüzde 
7.8, Ankara yüzde 
7.8, Antalya yüzde 
4.4, Bursa yüzde 3, 
Kocaeli yüzde 2.7, 
Adana yüzde 2.6, 
Mersin yüzde 2.4, 
Hatay yüzde 2.2, 
Muğla yüzde 2.1

' BAY MUSTAFA ÖZALP ENLAK’TAN I
1

Geçici işçilerin maaşları 
memur maaşım geçmeyecek

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

a

1

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

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
Madde ÖZALP

t

&
&

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
§

&

Kamu kuruluşlarında 
halen geçici işçi 
statüsünde çalışan 
218 bin kişinin 
kadroya geçirilmesi 
çalışmaları sürüyor. 
Maliye Bakanlığı da, 
yeni sözleşmeliler 
için unvanlar itibarıy
la ücret tavanları 
belirliyor.
Maliye Bakanlığı 
kamuda geçici işçi 
pozisyonlarında 
çalışanların hangi
lerinin sürekli işçi,, 
hangilerinin 
sözleşmeli personel 
statüsüne alınacak
ları konusunda kamu 
kuruluşlarına yönelik 
bir dizi bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. 
Bu toplantılarda, 
büro işinde çalışan 
geçici işçilerin 
sözleşmeli, diğer
lerinin ise sürekli işçi 
kadrolarına geçirile
ceği bildirildi. 
Toplantıların ardın
dan, ilgili kurum ve 
kuruluşlar, 
sözleşmeli ya da 
sürekli işçi kadroları
na atanacak geçici 
işçilerle ilgili kadro 
ve pozisyon teklifleri
ni hazırlamaya 
başladı. Bu süreçte 
Devlet Personel 
Başkanlığı da, kamu 
kuruluşlarından geçi

ci işçilerle ilgili tek
liflerini 1 Haziran'a 
kadar Başkanlığa 
iletmelerini istedi. 
MEMURLAR KADAR 
MAAŞ ALACAKLAR 
Bu arada Maliye 
Bakanlığı da, geçici 
işçi olarak çalışırken 
sözleşmeli statüsüne 
alınacaklarla ilgili 
yeni ücret skalası 
için harekete geçti. 
Bakanlıkta yürütülen 
çalışmalarda, halen 
geçici işçi olarak 
çalışanlardan 
sözleşmeliye geçe
cekler için unvanlar 
itibarıyla ayrı ayrı 
sözleşmeli ücret 
tavanları belirleniyor. 
Ücret tespitinde, 
fiilen yapılan iş ile 
öğrenim durumu da 

göz önünde 
bulunduruluyor. 
Yeni üçret tavan
larının emsal memur 
maaşlarından fazla 
olmamasına da 
dikkat ediliyor. Ücret 
tavanları birkaç gün 
içinde kamu kurum 
ve kuruluşlarına gön
derilecek. Kuruluşlar 
da, sözleşmeli 
statüsüne geçirilecek 
geçici işçilerin yeni 
sözleşme ücretlerini, 
tavanı aşmamak kay- 
dıyla kendi mali 
durumlarına göre 
belirleyecek. Geçici 
işçilerden yeni 
sözleşme ücretini 
beğenmeyenler de, 
eskisi gibi geçici işçi 
statüsünde çalış
maya devam edecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Karabiga yarışmalarına Gemlik Yelken Kulübü sporcuları damgasını vurdu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Türkiye Yelken 
Federasyonu tarafın
dan düzenlenen 
SAHİL GÜVENLİK 
25. YIL 2.Ayak Bölge 
Yarışları 17-20 
Mayıs 2007 tarihleri 
arasında, Çanakkale/ 
Karabiga' da Optimist 
ile Laser, Laser 
Radial ve Laser 
4.7 sınıflarında 
yapılan yarışmalara 
Gemlik Yelken 
Kulübü damgasını 
vurdu.
Yarışların birinci 
gününde esen 
şiddetli poyraz 
teknelerin bir 
çoğunu zor durumda 
bırakmasına 
rağmen Gemlik 
Yelken Kulübü 
zoru başararak 
ilk sıralardaki yerini 
ilk günden aldı. 
Birçok teknenin 
batarak kıyaya 
çıktığı bu günde 

yelkenciler hem 
finişi görebilmek 
hemde batmamak 
için olanca gayret
leriyle mücadele 
ettiler.
İkinci gün ilk günün 
tam aksine rüzgar 
etkisini azalttı ve 
yarışlar sakin ve 
güneşli bir havada 
yapıldı.Yarışlara 
ikinci gün Gemlikten 
gelip Karabigada 
takımımızı 
destekleyen yelken 
meraklısı sporsever
lerde güzel bir 
günde yarış seyret
menin ve Gemlik 
Yelken Kulübü'nün 
başarılarını alkışla
manın gururunu 
yaşadılar.
Üçüncü gün etkisini 
tamamen yitiren 
rüzgardan dolayı 
yarışlar yapılamadı 
ve iki gün üzerinden 
puanlama yapılarak 
ödül törenine 
geçildi. Dereceye 

girenlere ödülleri, 
Cengiz FİTOZ 
Lieutenant.
commander CG 
Çanakkale Group 
Commander 
tarafından verildi. 
Toplam 27 Sporcunun 
yarıştığı üç gün 
sonunda yarışların 
yarısından bir 
fazlasını bitirme 
şansını elde 
edenler Çeşme'de 
yapılacak Türkiye 
Şampiyonasına 
katılma hakkını 
elde ettiler.
İlk yirmi yarışmacı 
arasında 12 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcusu 
yer almayı 
başarırken üç yıl 
içinde yarışmalara 
ağırlığını koyan 
Gmeiikli sporcuların 
başarısı ilçede 
sevinçle karşılandı. 
Dereceler : 
Optimist kızlarda: 
Gemlik Yelken

Kulübünden
Tuğba Öksüz 
birinci
Fulden Bostancı 
dördüncü olarak 
tamamladı.
Optimist erkeklerde: 
Murat Samsun(1) 
Gemlik yelken 
,Furkan Temir 
(2)Gemlik

Yelken,Batuhan Uzel 
(3)Tekirdağ Yelken 
,Batuhan Cesur (4) 
Gemlik Yelken,Haşan 
Sal (5)Gemlik Yelken 
,Tuğba Öksüz (6) 
Gemlik 
yelken,Bahadır 
Arabalı (8) Gemlik 
Yelken ,Cengiz 
Baydar (9)Gemlik

Yelken ,Enes 
Topkaç (13) 
Gemlik Yelken 
,Fulden Bostancı 
(15)Gemlik Yelken 
,Hürcan Büberci 
(18)Gemlik Yelken 
.Enver Başıdinç 
(19)Gemlik yelken 
,Yalçın Aküzel (20) 
Gemlik Yelken

Bursaspor’da gözler 
Galatasaray maçına çevrildi
Bursasporlu futbol
cular Egemen 
Korkmaz ve Volkan 
Bekiroğlu, sahaların
da oynayacakları 
Galatasaray maçını 
mutlaka kazanmak 
istediklerini söyledi. 
Yeşil-beyazlı futbolcu 
Egemen Korkmaz, 
basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, 
hedefleri doğrul
tusunda başarılı bir 
şekilde geçirdikleri 
sezonu Galatasaray'ı 
yenerek galibiyetle 
kapatmak istedikleri
ni vurguladı. Geçen 

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

hafta Trabzonspor ile 
yaptıkları maçın özel
likle ilk yarısında etk
ili olamadıklarını dile 
getiren tecrübeli fut
bolcu Egemen 
Korkmaz, 
"Trabzonspor 
maçının ikinci 
yarısında iyi oynadık, 
ama şansımız yoktu. 
Galatasaray maçını 
mutlaka kazanmak 
istiyoruz.
Taraftarlarımıza bu 
sezon için 3 puanla 
veda etme arzusun
dayız" dedi.
Başarılı defans oyun

cusu Volkan 
Bekiroğlu ise 
sezonu galibiyetle 
kapatmak için 
ellerinden 
gelen çabayı 
göstereceklerini 
söyledi. 
Galatasaray 
maçına çok ciddi 
hazırlandıklarını ve 3 
puandan başka 
sonuç düşünmedik
lerini belirten Volkan 
Bekiroğlu, 
"Trabzonspor 
maçının ikinci 
yarısındaki gibi 
oynarsak

Galatasaray'ı 
yeneriz. Bu sezon 
Fenerbahçe'yi 
deplasmanda, 
Beşiktaş ve 
Trabzonspor'u da 
kendi evimizde 
yenme başarısını 
gösterdik. 
Galatasaray'ı da 
mutlaka yenmek 
istiyoruz.
Taraftarlarımızın da 
desteğiyle 
sahadan istediğimiz 
sonuçla ayrıla
cağımıza 
inanıyorum" 
diye konuştu.

Fenerbahçe Kovaçeviç'e rettli

Fenerbahçe Kulübü, 
Sırp futbolcu Darko 
Kovaçeviç'in, kendi
lerine gelebileceğini 
ifade etmesine rağ
men, bu öneriyi red
dettiklerini açıkladı. 
Sarı-lacivertli 
kulüpten yapılan 
açıklama la, 
bir gazetede 
Kovaçeviç'in 
transferiyle ilgili 
çıkan habere 
dikkat çekilerek, 
"Adı geçen oyuncu 
Fenerbahçe'ye 

gelebileceğini ifade 
etmiş, kendisine 
teşekkür edilmiş, 
ilgilenmediğimiz 
bildirilmiştir" denildi. 
Öte yandan, 
kulüpten yapılan 
açıklamada, 
Riquelme veya 
Deco'nun, Alex'e 
karşı alternatif 
olduğu, Mehmet 
Topuz ile her konuda 
anlaşma sağlandığı 
haberlerinin de 
gerçeği yansıtmadığı 
bildirildi.

VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
PARS ve KİRAZ OPERASYONU 14.00 ■ 16.30 - 20.30
CESUR BALIK 12.00 - 14.00 - 16.15 - 20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30
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Sıcaklarda uyku sorununa dikkat
Sağlığın göstergesi 
kabul edilen uyku ile 
ilgili sorunların yaz 
döneminde yoğun
laştığı, ancak, 
gelişen tıp imkanları 
sayesinde teşhis ve 
tedavisinin mümkün 
olduğu bildirildi. 
Çukurova Üniversite
si (ÇÜ) Tıp Fakültesi 
Nöroloji Ana Bilim 
Dalı bünyesinde 
oluşturulan Uyku 
Laboratuvarı Direk 
törü Kezban Aslan, 
çeşitli hastalıklar, 
stres, çalışma 
koşulları, menopoz 
ya da başka etken
lerin neden olduğu 
uyku sorunları ile 
hemen hemen her 
insanın hayatının bir 
devresinde de olsa 
karşılaştığını ifade 
etti. Uyku sorun- 
lannın kaynağının, 
artık, uyku laboratu- 
varlarında teşhis 
edilip tedavi yoluna 
gidilebildiğin! vurgu
layan Aslan, en sık 
yaşanan sorununun 
uykuya dalamama, 
uyku bölünmesi ya 
da sabah erken bir 
saatte uyanıp tekrar 
dalamama olarak 
görüldüğüne dikkati 
çekti*. Asfan, anato 
mik sorunlar, stres, 
çalışma koşulları, 
menopoz gibi birçok 
faktörün uyku bozuk
luklarına neden ola
bildiğini, bazen kişil
er uyusalar bile din
lenmiş olarak yatak

tan kalkamadıklarını 
vurguladıklarını 
belirterek, "(12 saat 
uyudum, dinlen
emedim) gibi yakın
malara çok rastliyo 
ruz. Bu durum, uyku
nun kalitesiz oluşun
dan kaynaklanıyor. 
Kaliteli bir uykuda 3 
saat bile yeterli olur" 
dedi.Sağlıklı uyku
nun dinlendirici, 
bireyin güne kendisi
ni hazır hissetmesini 
sağlayan uyku anla 
mına geldiğine işaret 
eden Aslan, "Uyku, 
belleğimizi tazele
memizi ve güne sağ 
lıkh başlamamızı sağ 
lıyor. Dinlendirici 
uyku, sağlıklı 
uykudur" dedi. 
Aslan, uyku süresi 
nin standardının 
olmadığını, kişilere 
göre değiştiğini, 
duyulan ihtiyacın yaş 
ilerledikçe azaldığını 
ifade ederek, "Eriş 
kinlikte ortalama 6-8 
saat gibi bir süre 
yeterliyken, yaş 
ilerledikçe daha az 

uyku yeterli hale 
gelmeye başlıyor" 
diye konuştu. Çevre
sel ya da çeşitli bi 
yolojik rahatsızlıkla 
rın yanı sıra genetik 
yani kalıtsal faktör
lerin de uyku bozuk
luğunda etken oldu 
ğuna işaret eden 
Aslan, "Yaşınjler- 
lemesi, üst solunum 
yolu tıkanıklıkları, 
kulak-burun-boğaz 
rahatsızlıklarını da 
sayabiliriz. Bunların 
yanı sıra hormonal 
bozuklukları da unut
mamak gerekiyor. 
Yani uyku bozuk
luğuna yol açan pek 
çok etken var"dedi. 
-"Yaz döneminde 
yoğunlaşıyor"- 
Aslan, "sağlığın gös 
tergesi" kabul edilen 
uyku ile ilgili sorun
ların, yaz döneminde 
yoğunlaştığını, an 
cak, gelişen tıp im 
kanları sayesinde 
teşhis ve 
tedavisinin 
mümkün olduğu 
kaydetti.

Kemik sağlığı için 10 dakika
Kemik Erimesi 
(Osteoporoz) D vita
mini eksikliğinde 
daha çok görülüyor. 
Diyetle alınan 
kalsiyumun kemik
lerde depo 
edilebilmesi bağır
saklardan emilmesi 
için D vitamini gerekli 
olurken vücudu
muzun D Vitamini 
ihtiyacını karşılamak 
için de derideki D vit
amininin aktif hale 
gelmesi gerekiyor. 
Besinlerle çok düşük 
miktarlarda bulunan 
D vitamininin en 
önemli kaynağı ise 
güneş ışığı. Türkiye 
Osteoporoz Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 
Merih Sarıdoğan, c-n 
önemli D vitamini 
kaynağının güneş 
olduğunu hatır
latarak, 
“Vücudunuzun besin 
kaynaklarından aldığı 
Kalsiyumdan yarar
lanmasını istiyor
sanız, her gün mutla
ka 10 dakika el ve 
ayaklarınızı direk 
güneşte tutun” öner
isinde bulundu. 
Kemiklerimizin 
gelişmesi ve korun
masında D vitamini 
ve kalsiyumun çok 
önemli bir rolü 
bulunuyor. Uygun bir 
beslenme programı 
ile kemikler sağlıklı 
beslenebiliyor, aralık
lı güneş banyosu 
yaparak da osteo

poroz riski büyük 
ölçüde azaltılabiliyor. 
D vitaminin kalsiyu
mun bağırsaktan 
emilimine ve kemikler 
tarafından depolan
masına yardımcı olan 
bir hormon olduğunu 
belirten Türkiye 
Osteoporoz Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 
Merih Sarıdoğan, 
“Günlük ihtiyacımız 
olan D vitamini 400 
ünitedir. Güneş 
ışığının etkisiyle 
ciltte, karaciğerde ve 
böbrekte sente- 
zlenerek aktif D vita
mini haline dönüşür. 
Mayoyla her gün 10 
dakika güneşlenmek 
vücudumuzdaki 
gerekli D vitaminini 
aktif hale getirmekte
dir. Fakat her zaman 
vücudun tamamını 
güneşlendirmek 
mümkün olmadığın
dan hiç olmazsa her 
gün yarım saat 

düzenli olarak yüz, el 
ve ayaklarımızın 
güneş görmesini 
sağlamak gerekir. 
Ancak vücudumuzun 
güneşle temas 
alanını genişlettikçe 
güneşlenme süresini 
kısıtlamakta da fayda 
vardır” dedi.
GÜNEŞ YOKSA 
KEMİK DE GÜÇSÜZ 
Prof. Dr. Sarıdoğan, 
özellikle kış 
güneşinin D vitamini 
sentezi için yeterli 
etkisinin bulun
madığını, bu nedenle 
özellikle Kasım ile 
Mart ayları arasında 
D vitamini takviyesi 
önerdiklerini belirtiy
or. Güneş dışında süt 
ve süt ürünleri, yeşil 
sebzeler, kılçıklarıyla 
yenilen sardalye ve 
hamsi gibi balıklar 
zengin kalsiyum kay
nakları besinlerin 
tüketilmesinin de çok 
önemli olduğunu 
vurgulandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 <11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00

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
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 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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Semerciler Yokuşu No: 16 
Tel: 5131145 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2757 

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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MSN kullanıcıları dikkat Dünyanın en iyi dublörleri seçildj
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Daire 
Başkanlığı, son 
aylarda artan MSN 
üzerinden kontör 
hırsızlığı konusunda 
internet kul
lanıcılarını uyardı. 
MSN şifrelerinin 
kolayca çalınmaya 
başlanmasıyla birlik
te, MSN üzerinden 
kontör hırsızlığı da 
oldukça yaygınlaştı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı, 
resmi internet sitesi 
www.kom.gov.tr 
adresinde, "MSN 
üzerinden kontör 
hırsızlığı" başlığıyla 
MSN kullanıcılarına 
uyarıda bulunuyor. 
Son günlerde MSN 
şifrelerinin çalın
masının yaygınlaş
masıyla birlikte 
MSN mağduru 
vatandaşların 
sayısında da artış 
olduğunun belirtildiği 
sitede, internet 
kullanıcılarına ait 
Yahoo, Google, 
MSN Messenger 
gibi haberleşme 
programlarına ait 
şifrelerin ele geçi 
rildiği kaydediliyor. 
Şifresi ele geçirilen 
kişinin iletişim 
listesinde 
bulunan irtibatlarına 
ulaşıldığının 
vurgulandığı 
sitede, şu bilgiler 
yer alıyor: 
"Mağdurun konuş
maları taklit edilerek,
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Özel tiyatrolara 2 milyon YTL yardım
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bu yıl 36 
profesyonel, 15 
amatör ve 14 
geleneksel tiyatro ite 
çocuk oyunu 
sergileyen 14 pro
fesyonel ve 6 amatör 
tiyatroya toplam 2 
milyon YTL yardım 
dağıtacak.
Edinilen bilgiye göre, 
"Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca Yerel 
Yönetimlerin, Dernek 
terin, Vakıfların ve 
özel Tiyatroların 
Projelerine Yapılacak 
Yardımlara İlişkin 
Yönetmelik" hüküm-

lerince bu yıl destek 
verilecek özel tiyatro
lar belirlendi.
Yönetmelik hüküm
lerine göre oluşturu
lan Değerlendirme 
Komisyonu, başvu
ran toplam 159 özel 
tiyatronun 179 pro
jesini değerlendirdi.
Buna göre, toplam 70

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mağdur adına 
konuşan hackerlar, 
karşılarındaki 
kişilerden kontör 
veya borç para talep 
edebilmektedir. 
Daha sonra ise bu 
kişileri bazı sitelere 
yönlendirerek ya da 
resim ve dosyalar 
göndererek bu 
kişilere ait şifre 
bilgilerini haksız 
kazanç elde ede
bilmek, şahsı yeni 
kurban haline 
getirmek ve aynı 
yöntemle kurban 
zincirini genişletmek 
için ele geçirmeye 
çalışmaktadırlar." 
Şifreler nasıl ele 
geçiriliyor?
MSN şifrelerinin 
genelde bir yazılım 
aracılığıyla çalındığı 
gibi çoğu zaman da 
kullanıcının hataları 
nedeniyle şifrelerin 
hackerların eline 
geçtiğinin bildirildiği 
sitede, şunlar 
kaydediliyor:
"MSN kullanıcıları bir 
şekilde listelerine 
ekledikleri kurbanın 
önce MSN şifresini 
çalmaktadır. MSN 
şifreleri, gönderilen 

bir dosyanın (cv, 
resim gibi) açılması 
veya trojan, keylog- 
ger gibi zararlı 
yazılımlarla ele 
geçirilebilir.
Diğer bir yöntem de 
ise 'Haberi gördün 
mü, girip okusana* 
veya 'senin için bak 
ne hazırladım' tarzı 
ilgi çekici söylemler
le kurbanların hazır
lanan sahte web say
fasına yönlendirilip 
MSN şifrelerini yaz
maları sağlanır. Bu 
işlemin gerçek bir 
hizmet olduğunu 
düşünen kurbanlar, 
şifrelerini şüphelen
meden yönlendirilen 
sayfaya girmekte ve 
bilgiler hackerların 
eline geçmektedir." 
Bu şekilde MSN 
şifresi elde edilen 
kurbanın hesabına 
girilerek irtibat lis
tesindeki diğer kişi
lerin de benzer yön
temlerle şifrelerinin 
çalındığının belir
tildiği sitede, 
bu yüzden MSN 
ve internet kul
lanıcılarının çok 
dikkatli olmaları 
gerektiği bildiriliyor.

proje ile başvuran 66 
profesyonel tiyatro
dan 36'sının projeler
ine toplam 1 milyon 
547 bin YTL devlet 
desteği verilmesi 
kararlaştırıldı.
Ali Poyrazoğlu 
Tiyatrosu'nun "Tak 
Tak Takıntı", Ankara 
Ekin Tiyatrosu'nun 
"Midas'ın Kördüğü 
mü" ve Ortaoyun 
cular Sanat 
Gösteri ve 
Yayıncılık'ın 
"Fername" adlı oyun
larına 92'şer bin YTL 
destek verilmesi 
kararlaştırıldı.

Dünyanın en İyi 
dublörleri 
"Boğa'larına" 
kavuştu... 
Birbirinden tehlikeli 
sahnelerde ünlü 
sanatçıların yerine 
rol alan dublörler, 
Los Angeles'ta 
düzenlenen 
"Dünya Dublör 
ödülleri" töreninde 
ödüllerini aldı. 
Renkli bir o 
kadar da tehlikeli 
gösterileriyle 
her yıl nefesleri 
kesen"Dünya 
Dublör Ödülleri" 
töreninde bu 
yıl da hareket ve 
heyecan vardı. 
Macera filmlerinde 
en zorlu sahneleri 
üstlenmelerine 
karşın, her zaman 
gölgede kalan 
dublörlerin spotlar 
altına çıktıkları

Sesli Kitap Projesi’nde 
görme engelliler unutulmadı
Kitap okuma 
alışkanlığını artırma 
çabaları sürerken 
engelliler de 
unutulmadı.
İstanbul'da başlatılan 
ücretsiz "seyyar 
kitap" projesine 
görme engelliler 
için "sesli kitap" 
da ektendi.
Seyyar kitap 
projesi, 500 bin 
kitapla İstanbul'u 
açık hava kütüphane
sine dönüştürmeyi 
hedefliyor.
Kitaplar otobüs, 
tramvay, metro, 
vapur, deniz oto
büsü, banka ve

Google yenileniyor
Google, bundan 
böyle arama 
sonuçlarını haber, 
video, imaj, lokal 
ve kitap arama 
sonuçlarının 
karışımı olarak 
listeleyeceğini 
açıkladı.
Dün kullanımına 
başlanan yeni 
sistem, İngilizce 
Google.com 
erişimi olanlar 
tarafından görün
tülenecek. Universal 
Search' ilerleyen

belki de tek an, 
"en iyilerin boğa 
ödülü ile ödül
lendirildikten bu 
tören".
Los Angeles'da 
düzenlenen ve bin 
700 kişinin izlediği 
Boğa Dublör Ödül 
Töreninde tanın
mayan kahramanlar, 
"ve boğa ödülü 
gidiyor" anonsu 
ite hakettikleri 
ödüle kavuştular. 
Yılın en iyi aksiyon 
yıldızı ödülünü 

kafelerde dağıtılıyor. 
Oldukça ilgi gören 
proje görme 
engellilerin sitemi 
üzerine genişletildi. 
18 kitaptan hazır
lanan 60 bin CD

günlerde tüm Google 
kullanıcılarına 
sunulacak.
Eldeki bütün kay
nakların taranması 
sonucu ortaya 
koyulacak olan 
yeni arama sonuçları 
tek bir sonuç 
setinde verilecek, 
örneğin Star Wars 
karakteri Darth 
Vader hakkında 
yapılan bir arama 
sonucu sadece 
web siteleri değil, 
Darth Vader

"300" filmindeki 
rolüyle aktör 
Gerard Butler aldı. 
Arnold 
Schvvarzenegger'in 
konuk sunucu 
olarak katıldığı 
törende, ünlü 
aktör Burt Reynolds, 
"Yaşam Boyu 
Başarı ödülü"yle 
onurlandırıldı. 
Törende Grammy 
ödüllü sanatçı Joe 
Cocker da bir mini 
konser verdi.

çeşitli görme 
engelli derneklerine 
dağıtılacak.
Ayrıca seyyar 
kitap dağıtım nokta
larından temin 
edilebilecek.

karakterine ait 
esimler, 
gazetelerde 
çıkan haberler ve 
aktör James Earl 
Jones ile ilgili 
web siteleri ya da 
son çıkan Lucas 
filmleri bir set 
olarak kullanıcıya 
sunulacak. 
Böylece tek bir 
konu ile ilgili çok 
kapsamlı ve 
detaylı arama 
sonuçları ortaya 
konacak.

http://www.kom.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
Google.com
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Başkan Hikmet Sahin’den 
su tasarrufu çağrısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hik 
met Şahin, Bursa'nın Ekim ayına 
kadar hiç yağmur yağmasa da su 
rezervinin bulunduğunu belirte 
rek, yine de tüm vatandaşları evle 
rinde suyu tasarruflu kullanmaya 
çağırdı. Haberi sayfa 2’de

JI
S-

Yüksek Anıtlar ve Tabii Varlıklar Kurulu yapacağı toplantıda kazı alanından çıkan 
Hellenistik duvar ve çınarların altından çıkan tarihi eserleri görüşecek

toîi'nın Meri Salı gününe kaldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER

I kadri auler(3>hotmail.com

Geç algılama
Türkiye seçim atmosferine girdiği bir 

sırada terör örgütleri ortalığı karıştırmak 
için düğmeye bastı.

Ankara’da canlı bomba ile girişilen inti
har olayını yapanın kimliğinin belirlenmesi 
ve ardından yakalanan canlı bombalar ile 
patlayıcılara bakıldığında, işin vehametini 
ortaya koyuyor.

Dün de askerimize yapılan hain saldırı 
sonucu altı erimizin şehit edilmesi askerin 
sabrını taşırıyor.

Genel Kurmay Başkanı Büyükanıt 
geçtiğimiz günlerde yaptığında terör kay
naklarını destekleyen ülkelere karşı sınır 
ötesi operasyona Başbakan Erdoğan ancak 
patlama olayından sonra cevap verebildi.

Devamı sayfa 5’de

Gemlik Belediyesinin mega pro
jelerinden olan Çok Amaçlı Modern 
Çarşinın akıbeti Yüksek Anıtlar ve Tabii 
Varlıklar Kurulu’nun Sah günü yapacağı 
toplantıda belli olacak. Kurulun vere
ceği rapora göre, inşaaatya devam ede
cek ya da karara göre proje değişikliği 
ile yeniden ele alınacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Özel Aykent İlköğretim Okulu öğrencisi 
Muharrem Aris, gururumuz oldu 

100 sorunun 100’iinü bilerek
W birincisi oldu

Tüm Özel Dershaneler Derneği 
tarafından yapılan deneme sınavında 
100 soruyu da doğru bilerek Türkiye 
birincisi olan Muharrem Aris, ÖZDE- 
BİR sınavlarında ise Bursa birincisi, 
Türkiye dokuzuncusu oldu. Syf 4’de |

’Z MICIR ÇEŞİTLERİ
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Göbek Bağı....

Türkiye'de yurttaşın işi zor...
Bilgi alma hakkı var.. Ama doğruları 

öğrenmesi tümüyle medyanın vicdanına 
kalmış..

Toplumu istedikleri doğrultuda yön
lendirmekte üzerlerine yok..

Ekonomik ve siyasi çıkarlar her türlü 
değerin üzerinde..

En tehlikelisi de çıkarların iktidar-medya 
düzleminde çakışması...

Kazançlıları duruma göre değişkenlik 
gösteren ahş-veriş.. Sırayla bir iktidar 
kazanıyor bir medya.. Hiç kaybetmek yok..

Kaybeden ulus ve yurttaş..
Her ne kadar bir medya devi Aydın 

Doğan itiraz ediyor olsa bile göbekler bir
birine bağlanmış..

Seçime giden Türkiye'de son derece 
tehlikeli bir durum..

Demek ki kirli propaganda ve dezenfor- 
masyon toplumu bir ur gibi sarıyor..

Ayırt etme niteliğini yitirmesine neden 
oluyor..

Aşağıdaki saptamalar ıktıdar-meaya- 
ticaret üçgeninin nasıl da iyi işlediğinin iyi 
bir göstergesi..

Türkiye seçime bu medyanın yol göster
mesi ve yönlendirmesiyle gidecek..

Bu durumda hak, hukuk, adaletten ne 
kadar söz edilebilir..

Toplumsal sağduyunun sandıktan çık
ması ve yönetime yansıması ne kadar 
olanaklı olur?

Aralık 2000, Hürriyet.
İşsizlik geriledi, yüzde 5.6'ya düştü.
Ekim 2001, NTV.
İşsizlik geriledi, yüzde 8.5'e düştü.
Aralık 2002, Takvim.
İşsizlik geriledi, yüzde 9'a düştü.
Eylül 2004, Milliyet.
İşsizlik geriledi, yüzde 9.3'e düştü.
Mayıs 2005, Vatan.
İşsizlik geriledi, yüzde 9.5'e düştü.
Temmuz 2005, Radikal.
İşsizlik geriledi, yüzde 10'a düştü.
Aralık 2005, Zaman.
İşsizlik geriledi, yüzde 10.3'e düştü.
Aralık 2006, Sabah.
İşsizlik geriledi, yüzde 10.4'e düştü.
Mart 2007, Referans.
İşsizlik geriledi, yüzde 10.5'e düştü.
Nisan 2007, Yeni Şafak.
İşsizlik geriledi, yüzde 11'e düştü.
Ve...
Mayıâ 2007, CNNTÜRK.
İşsizlik geriledi, yüzde 11.4'e düştü.
Yani işsizlik 2001-2007 döneminde 

% 5,6 dan % 11,4'e düşmüş.
İşte bu satılık mütareke medyası ile

AKP,ulusu 4,5 yıldır böyle uyutuyor..
Cumhuriyet mitingleriyle Anladınız siz 

onu....
22 Temmuz'da gereğini yaparsınız artık..

Başkan Hikmet Şahin’denı 
su tasarrufu çağrısı ’

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Mudanya ve 
Güzelyalı ile 
birlikte civarındaki 
7 bölgenin sağlıklı 
ve sürekli su 
ihtiyacını karşılaması 
amacıyla BUSKİ 
tarafından yaptırılan 
iki büyük su 
deposunda 
incelemelerde 
bulundu.
İnceleme gezisinde 
Çağrışan Köyü'ndeki 
5 bin metreküp 
hacimli su 
deposunda başlayan 
Başkan Hikmet 
Şahin, Büyükşehir 
Belediyesi 
sınırlarının 11 kat 
büyüdüğünü,ancak 
hiçbir bölgenin 
hizmetten geri 
kalmadığının altını 
çizdi. Büyükşehir 
sınırlarına dahil olan 
Mudanya'ya bugüne 
kadar 33 bin 700 
metre içme suyu, 
2 bin 650 metre 
kanalizasyon ve 
7 bin ton asfaltlama 
yaptıklarını kaydeden 
Başkan Şahin, 
derin deniz deşarjı 
projesi ile sahillerin 
artık daha temiz > 
olduğunu ifade etti 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursa'nın ekim 
ayına kadar 
hiç yağmur yağmasa 
da su rezervinin 
bulunduğunu 
belirterek, yine 
de tüm vatandaşları 
evlerinde suyu 
tasarruflu 
kullanmaya çağırdı. 
Başkan Şahin, 
BUSKl'nin eçtepe'de 
inşaatını sürdürdüğü 
su deposunda 
düzenlediği 
basın toplantısında 
gazetecilerin 
küresel ısınma ve 
kuraklığın getirdiği 
sorunlarla ilgili 
sorularını cevapladı. 
Susuzluk ve kurak
lığın tüm dünyanın 
önemli sorunlarından 
biri olduğuna dikkati 
çeken Başkan Şahin,

Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
bu konuyla ilgili 
önlemlerini aldığını 
belirtti. Su ile 
ilgili tesislerin, 
altyapıların, kanali 
zasyon ve içme suyu 
şebekelerinin hızla 
gerçekleştirildiğini 
ifade eden Başkan 
Şahin, "Bugün 
itibarıyla Bursa'nın 
su rezervlerinde 
5 aylık su ihtiyacını

karşılayacak 
kadar su var. 
Ancak bu 5 ay 
sonra su sıkıntısı 
çekmeyeceğimiz 
anlamınla gelmez. 
Bu yüzden gerekli 
her türlü tedbiri 
alıyoruz. Vatandaşla 
rımızı broşürler ile 
uyaracağız. Herkesin 
evlerinde suyu 
tasarruflu kullan
malarını rica edi 
yoruz. Araç yıkayan-

ların gerekiyorsa ’ 
kova ile otomobilleri
ni temizlemelerini 1 
ve mümkün 
olduğu kadar az 
su harcamalarını 
istiyoruz. İleride 
sıkıntıya düşmemek 
için bu gibi 
tedbirleri almamıza 
gerekiyor" 
dedi.
Tasarruf 
önlemlerine 
uymayanlar yandı 
Bu arada kentin 
genelinde uygulan- * 
ması zorunlu su 
tasarrufu ile ilgili 
önlemler paketi 
hazırladıklarını
ve önümüzdeki 
hafta açıklayacak
larını vurgulayan 
Başkan Şahin, 
pakette açıklanan j 

tedbirlere uymayan
ların gerekli 
cezalarla caydırıla
cağını kaydetti.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



2 25 Mayıs 2007 Cuma
HABER Sayfa 3

Çarşı’nın kaderi Salı gününe kaldı
Gemlik Belediyesi’nin mega projelerinden olan Çok Amaçlı Modern 
Çarşı’nın akıbeti Yüksek Anıtlar ve Tabii Varlıklar Kurulu’nun Salı günü 
yapacağı toplantıda belli olacak. Kurulun vereceği rapora göre, inşaaat ya 
devam edecek ya da karara göre proje değişikliği ile yeniden ele alınacak.

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yıkıldıktan sonra 
projesi hazırlanan ve 
yapım işi ihaleye 
edilen Yeni Çarşı 
alanında durdurulan 
inşaat çalışmaların 
sonucu, Tabii Varlıklar 
Yüksek Kurulu’nun 
Salı günü yapacağı 
toplantıda belli olacak. 
Kazı alanından çıkan 
tarihi Heilenistik duvar 
ile çınarların altından 
çıkan tarihi eserlerin 
görüşüleceği toplantı 
sonunda, Yeni Çarşı

alanının da kaderi bir 
öTçüde belirlenecek.. 
Bir süre önce Bursa 
Müze Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
araştırma kazılarının 
sonuçlarının 
görüşüleceği Yeni 
Çarşı alanında, 
her tarafında tarihi 
eserin olmadığı, 
ancak bir noktada 
tarihi eser kalın
tılarının olduğu 
belirlendi.
Müze Müdürlüğü 
ekiplerinin vereceği

rapor doğrultusunda 
Yeni Çarşı’nın 
kaderinin de belli 
olacağı, Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun toplantısı 
Salı günü yapılacak. 
Çarşı alanının 
cazibe Merkezi olarak 
düşünülmesinin 
ardından ihale 
verilmesiyle başlayan 
sürecin 2007 yılı 
Aralık ayı sonunda 
bitirilerek, burada 
iş yerleri bulunan 
esnaf katlı otoparka

gönderil mişti. 
İnşaatın bitiminden 
sonra Katlı Otopark 
altına gönderilen 
esnafın yeni işyerine 
geri dönecekti.
Kalan işyerleri ise 
belediye tarafından 
kiraya ve rilecek. 
Alanın tamamına 
inşaat izni verilmeme
si durumunda 
projenin küçüleceği 
ve tüm çalışmaların 
kalacak alana göre 
yeniden yapılması 
bekleniyor.

Tarihi eser onerasyonuna U tutüklama
Bursa'da il Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerinin 5 aydır 
sürdürdüğü takip 
sonucu, startı 
verilen tarihi 
eser operasyonu 
kapsamında 
gözaltına alınan 
28 kişiden 13'ü tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi. 
Jandarmanın 
"Poyraz" 5 ismini 
verdiği operasyon 
kapsamında 
Bursa'ya bağlı 
7 ilçe ve civar illerde 
gerçekleştirilen 
operasyonda 
çok sayıda paha 
biçilemez tarihi

eser ve sikke ile 
define aramada 
kullanılan 
malzemeler ele 
geçirilmişti. 
Zanlılardan

19'u sorgula
malarının ardından 
İznik Adliyesi'ne 
9'u ise Orhangazi 
Adliyesi'ne 
"Suç işlemek

amacıyla örgüt 
kurmak, kültür ve 
tabiat varlıkları 
kaçakçılığı ile 
izinsiz kazı yapmak" 
suçundan sevk 
edildi.
İznik'teki 
zanlılardan H.T. 
K.O.S. Ş.A., 
V.T. ve A.A. 
tutuklanırken, 
Orhangazi'de de 
M.K., M.S. M.Y., A.Y., 
M.B., E.G..E.K., Z.S. 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildiler. 
Ele geçen tarihi 
eserler ise Müze 
Müdürlüğü'ne 
teslim edildi.

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

BARZANİ
Barzani'ye sorarsanız, Kuzey Irak'ı, her an 

müdahale edeceğini söyleyen Türki ye'ye 
karşı koruyor. Türkiye ise, Barzani'yi 
tahrikçi, kendini besleyen eli ısıran, nankör 
bir lider gibi görüyor. Eski işbirliği, şimdi 
düşmanlığa dönüşüyor. Bir yanda, 70 mily
onluk 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 maceraya 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 lideri olarak yerini garan
tiliyor. Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahale
sine kesinlikle karşı çıkan ABD'nin tutumu.

VVashington bunu, Kürtler'i Türkiye'ye ter
cih 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 hayretlerini de saklamıyorlar.

Bu duruma bakıp, "Eğer ABD Türkiye'nin 
müdahalesini engelleyecekse, o zaman 
Barzani neden kışkırtıcı demeçler veri yor?”

Bunun yanıtı da, Barzani, ABD'nin bir gün 
tutum değiştirip,

Türkiye'ye yeşil ışık yakabileceğine inanı 
yor. Bundan dolayı da, PKK unsurunu kul
lanıyor. 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 kesimin bir bölümünü 
etkileyebildiğini biliyor. Ayrıca kendinin de, 
Güneydoğu'daki Kürt aşiretlerinin bir 
bölümünde etkili olduğunun çok farkında. 
PKK ve DTP ile birlikte adının anılmasının, 
birlikte hareket ettikleri izlenimi vermesinin 
Türk kamuoyuna büyük rahatsızlık 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 gerçek
leşebilir. Karşılıklı dayanışma gösterilerine 
de dönüşebilir. Hatta Türkiye'yi rahatsız ede
cek, kaygıları arttıracak noktalara kadar da 
ulaşabilir. Eğer Barzani bu tip demeçleri, 
Türk askerine gözdağı vermek,

Ankara'yı caydırmak için kullanıyorsa çok 
hata ediyor. Türkiye, bu üçlünün işbirliğin
den rahatsızlık duysa dahi, özellikle 
bölücülük açısından alınacak önlemlerden 
asla caymaz. Türk toplumuyla, zaten 
giderek incelen bağlarını daha da zayıflat
maktadır.

Son olarak, Barzani'nin Güneydoğu'da bir 
ayaklanmayı teşvik edecek güçte olduğuna 
da inanmıyoruz... Eğer bu ortak yaklaşım, 
Güneydoğu'yu cehenneme çevirmek, 
Türkiye'nin rahat ve huzurunu bozmak ise, 
belli bir oranda başarılı olabilirler. Ancak, 
Türkiye'yi bölünme noktasına götürebilecek 
bir kalkışmayı başaramazlar. Bütün bu 
olasılıklardan en fazla zararlı çıkacaklar ise, 
ne yazık ki bölge halkıdır. Boş yere hır
palanacaklar, boş yere rahatsız olacaklar.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Özel Aykent İlköğretim Okulu öğrencisi Muharrem Aris, gururumuz oldu

İM sorunun IM'iinii iteli Mye birincisi oldu
Tüm Özel Dershaneler Derneği tarafından yapılan deneme sınavında 

100 soruyu da doğru bilerek Türkiye birincisi olan Muharrem Aris, 
ÖZDE-BİR sınavlarında ise Bursa birincisi, Türkiye dokuzuncusu oldu.

Özel Aykent 
ilköğretim Okulu 
8. sınıf öğrencisi 
Muharrem Aris, 
sınav rekorlarına 
imza atıyor. 
Aris, Tüm Özel 
Dershaneler 
Derneği (TODER) 
tarafından 
5 Mayıs 2007 
günü yapılan 
Deneme Sınavı’nda 
100 sorunun 
tamamını doğru 
cevaplayarak, 
Türkiye birincisi 
ve Gemlik’in 
gururu olurken, 
Özel Dershaneler 
Birliği tarafından 
aynı tarihte 
yapılan 
(ÖZDE-BİR) 
sınavında ise

Muharrem ARİS,

100 sorudan 
99 unu doğru 
yaparak, Bursa

birincisi ve 
Türkiye dokuzun 
cusu oldu.

Fatih TUNÇ

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet

Cevdet İşler 
gazetemize yptığı 
açıklamada, 

okullarının gururu 
olan Muharrem 
Aris’in 24 Nisan 
2007 tarihinde 
il düzeyinde 
G8 Dershaneler 
Grubu tarafından 
yapılan deneme 
sınavında da 
100 net doğru 
yaparak, Bursa 
birincisi olduğunu 
söyledi.
İşler, okullarının 
8. sınıf öğrencisi 
Fatih Tunç’un 
da 5 Mayıs 
2007 tarihinde 
yapılan TODER 
sınavında 100 
sorudan 98 
soruyu doğru 
cevaplayarak, 
Yalova il birincisi 
olduğunu belirtti.

Meı Fen HeneMeıı tteıi liseleri kazananlar telli oMı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her yıl Askeri 
Liselere öğrenci 
kazandıran 
Gemlik Körfez 
Fen Dershanesi 
bu yılda aynı 
coşku ve 
gururu yaşıyor. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde ÖSYM 
tarafından yapılan 
Askeri Liseler ile 

Bando Astsubay 
Hazırlama 
Okulu’nda 
Öğrenim Görecek 
öğrencileri Seçme 
Sınavında beş 
öğrenci başarı 
sağladı.
Dershane öğrenci
lerinden İsmet 
Onur Izgi, 
Doğanalp Ergenç, 
Berker Ay birdi, 
Arda Şahin ile

Ihsan Can Palta 
birinci aşama 
sınavını kazanarak 
ikinci aşama 
sınavına 
katılmaya 
hak kazandılar. 
Dershane sahipleri 
Ahmet Hulusi 
Aydın ve Hüseyin 
Soyer, birlikte 
yaptıkları 
açıklamada, 
dershanede 

öğretimin yanı sıra 
Atatürk 
ilkelerine bağlı, 
Cumhuriyetin 
genç savunucularını 
yetiştirmenin v 
e onları Askeri 
Liselere 
göndermenin 
gururunu yaşadık
larını söylediler. 
Körfez Dershanesi 
Rehberlik 
Servisinin yaptığı

açıklama
ise "Öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize 
ve bu çalışkan 
geleceğin 
harika gençlerinin 
ailelerini kutlayıp 
teşekkür ediyoruz. 
Körfez Fen 
Dershanesi 
olarak alışık 
olduğumuz 
bu başarıları 
devam

ettirdiğimiz için 
mutluyuz” denildi. 
Askeri Liseler 
birinci aşamasını 
başarıyla geçen 
beş öğrenciye 
yaz tatillerinde 
okumaları için 
Dershane 
yönetimi tarafından 
"Ah ŞU Çılgın 
Türkler" isimli 
kitap hediye 
edildi. .

E
* Hl 

E.
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Kafatası çatıda bulundu Güne Baku
Ankara'da 6 vatan
daşın ölümüne, 
çok sayıda 
vatandaşın 
yaralanmasına yol 
açan patlamanın 
yaşandığı 
Anafartalar 
Çarşısı'nın 
karşısındaki iş 
merkezinin 
çatısında 
bulunan kafatası 
parçalarının, 
terör eyleminin 
faili Güven Akkuş'a 
ait olduğu sanılıyor. 
Patlamanın şiddeti 
le Anafartalar 
Çarşısı'nın karşısın
daki iş merkezinin 
çatısına fırlayan, 
"canlı bomba" 
Akkuş'a ait

Askeri araç mayına çarptı: 6 şehit
Şırnak kırsalında 
askeri araç 
yola döşenen 
mayına çarptı. 
Olayda, 6 güvenlik 
görevlisi şehit 
oldu, 10 güvenlik 
görevlisi yaralandı. 
Siirt 3. Tugay 
Komutanlığı'da 
görevli askerleri 
taşıyan araç, 
Şırnak'ın Güçlükonak 
ilçesi Taşkonak 
Mevkii'nde terörist 
lerce yola döşenen 
mayına çarptı. 
Patlama sonucu 
askeri araç 
uçuruma yuvarlandı. 
Olayda, uzman 
çavuşlar Vedat 
Dayıoğlu, Bayram 
Bulat ve Atıf Günkan, 
uzman onbaşı Bekir 
Çakır, çavuş Samet 
Kırbaş, er Mahir 
Yıldırım şehit oldu.

olabileceği . 
kaydedilen 
ceset parçaları, 
emniyet

laboratuvarında 
incelendikten sonra 
Adli Tıp Kurumu 
yetkililerine

Yaralanan 10 
güvenlik görevlisi 
Siirt, Şırnak ve 
Diyarbakır'da 
tedavi altına alındı. 
Şehitler İçin Tören 
Şehitler için Siirt 
3. Komando Tugay 
Komutanhğı'nda bir 
tören düzenlendi. 
Törene İçişleri Bakanı 
Osman Güneş, Vali 
Hüseyin Avni Mutlu,

Jandarma Asayiş 
Kolordu Komutanı 
Korgeneral Abdullah 
Atay da katıldı.
Korgeneral Abdullah 
Atay törende, 
terörle mücadelenin 
kararlılıkla sürdürüle 
ceğini söyledi. 
Törenin ardından 
uzman çavuşlar 
Vedat Davıoğlu'nun 
cenazesi İzmir'e,

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

teslim edildi.
Ceset parçalarından 
alınacak DNA 
örneklerinin, 
birbiriyle ve 
Güven Akkuş'un 
yakınlarından 
alınacak DNA 
örnekleri ile 
karşılaştırılacağı 
öğrenildi.
Adli Tıp 
Kurumu'ndaki 
incelemelerin 
tamamlanmasının 
ardından 
terörist Akkuş'un 
cenazesinin 
ailesine teslim 
edileceği, ancak 
şu ana kadar 
ailenin böyle bir 
talepte bulunmadığı 
kaydedildi.

Bayram Bulat'ın 
Konya'ya, Atıf 
Günkan'ın Niğde'ye, 
uzman onbaşı 
Bekir Çakır'ın 
Adana'ya, çavuş 
Samet Kırbaş'ın 
Tekirdağ'a, er 
Mahir Yıldırım'ın 
cenazesi de 
Aydın'a gönderildi. 
Genelkurmay 
Başkanı: 
"Çok Üzgünüz" 
Efes ve Denizkurdu 
tatbikatlarına katıl
mak için kuvvet 
komutanlarıyla 
birlikte İzmir'e giden 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt, 
olaydan derin 
üzüntü duyduğunu 
belirtti. Büyükanıt, 
"Şehitlerimize rah
met, ailelerine sabır
lar diliyorum" dedi.

14^. Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Geç algılama..
Başbakan dün yaptığı açıklamada asker

le ayrı düşünmediklerini, gerektiğinde sınır 
dışı operasyon yapabileceklerini söyledi.

Öyle ya, Genelkurmay Başbakanlığa bağ 
lı bir memurluktu!

Terör konusunda askerin tedirginliği 
uzun zamandır sürüyor.

Çünkü, terör kaymakları belli..
Irak’ta Talabani ve Barzani’den, 

ABD’den ve Suriye den destek gören PKK, 
havaların ısınmasıyla gruplar halinde 
güneydoğudan sınırlarımıza girerek, kanlı 
eylemlerini sür dürüyor..

Aylardır neredeyse her gün birkaç 
askeri miz hain pusunun kurbanı oluyor.

Anaların gözyaşları dinmek bilmiyor..
Sınırdışı operasyona izin vermeyen AKP 

hükümeti, ABD’den izin alamıyor..
Bunun için Kuzey Irak’ta resmen kürt 

devleti kuran Barzani, zaman zaman 
ÂBD’ye güvenerek Türkiye ye meydan da 
okuyor..

Türkiye mecera arayan bir ülke değil..
Ama, terör nedeniyle hergün evlatları 

ölen bir ülke, bu hainlere gerekli ders veril 
meli. Bu barış içinde bu gerçekleşmiyor..

Öyleyse onların anlayacağı dilden ko 
nuşmak "ŞAHİNLİK” değildir.

Terörle mücadelenin yolları bellidir. Biz 
de o yollardan gitmek zorundayız.

Canlı bombalar büyükşehirlere indi..
Kimin nerede bombanın pimini çekeceği 

belli değil.
Irak’tan Türkiye’ye girdiği belli olan 

plastik bombaların miktarı korkunç.
Yalnız Adana’da bir canlı bomba olan 

Emru Kara adlı kadın ve arkadaşlarında 
bulu nan patlatıcı 11 kiloğram 300 gram A- 
4 veya C-4 plastik bomba ile 2 el bombası..

Türkiye ye girdiği sanılan plastik bom
banın toplam miktarı ise 1 ile 1.5 ton 
olduğu sanılıyor.

Başabakanın sınır ötesi operasyon için 
yaptığı açıklama biraz geç kalmış bir açık
lama değil mi?

Köşkten‘Nükleer Yasası’na veto
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
Nükle er Güç Santral 
(erinin Kurulması ve 
işletilmesi ile Enerji 
Satışına ilişkin 
kanunu, bazı mad
deleri bir kez daha 
görüşülmek üzere 
TBMM’ne iade etti. 
"Denetimi Kim 
Yapacak?" 
Sezer iade gerekçe 
sinde, yasada nük
leer santral kurmak, 
işletmek ve üretilen 
elektriğin satışını 
yapmak üzere kuru
lacak şirketlerin de 
netiminin hangi ku 
rumca yapılacağının 
belirtilmediğine 
dikkat çekti.
'Bu Özelleştirme 
\nlamına Geliyor" 
Kasanın söz konusu 
şirketlere özel sek- 
örün istediği oranda 
jrtak olabileceği 
lükmünü getirdiğine 
dikkat çeken Sezer, 
izelleştirme anlamı

na gelen bu düzen
lemede özelleştirme 
esaslarının açıkça 
belirtilmediğini 
vurguladı.
Cumhurbaşkanı 
Sezer, yasanın 7'inci 
maddesinde kurula
cak nükleer santralin 
işletme süresinin 
sonunda sökülmesi 
ile ilgili esasların da 
net olarak belir
tilmediğini kaydetti. 
"Hazine'ye Mali 
Yük Getirir" 
Sezer, yasada, 
işletme süresi dolan 
santralin sökülme 
masraflarına verile
ceği belirtilen kamu 
katkısının Hazine'ye 
büyük bir mali yük 
getireceği eleştiri 
sinde bulundu.
Sezer, söz konusu 
masrafların santral 
den gelir elde eden 
işletmeci şirket 
tarafından karşılan
ması gerektiğine 
dikkat çekti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AKP’li gençler “Gençlik 
Gecesi” düzenledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Okul gezilerine çeki düzen getirildi
Yeni göreve gelen 
AK Parti İlçe 
Gençlik Kolları 
İskele Meydanında 
"Gençlik Gecesi" 
düzenledi.
Yahya Erdoğan'ın 
başkanlığında 
oluşturulan yeni 
gençlik kolları 
yönetimi yaptığı 
açıklamada 
Atatürk'ün gençlere 
verdiği önemi 
daha iyi anlatabilmek 
amacıyla gençlere 
yönelik gece 
düzenlediklerini 
söylediler. 
"Cumhuriyet 
tarihinin başlangıcı 
sayılan 19 Mayıs'ı 
Atatürk biz gençlere 
bir bayram olarak 
armağan etmiş ve 
gençlere verdiği 
değeri göstermiştir" 
diyen yeni AKP İlçe 
Gençlik Kolları

'Gemlik Kiifa’iııtetııette ww.gemlikkorfe2gazetesi.con1

Başkanı Yahya 
Erdoğan, bu 
değere sonuna 
kadar sahip çıkıp, 
gelecek nesillere 
daha coşkulu ve 
daha etkin bir 
şekilde bırakmak 
için çalıştıklarını 
söyledi.
Yahya Erdoğan, 
bu nedenle 
26 Mayıs Cumartesi 
günü akşamı 
iskele meydanında 

düzenledikleri 
"Gençlik 
Gecesi"ne 
Gemlik'li sanatçı 
Mehmet Çevik'in de 
katılacağını 
duyurdu.
Erdoğan, 
coşku içinde 
geçmesi 
beklenen gençlik 
şölenine bütün 
Gemlik halkının 
davetli olduğunu 
söyledi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, okul gezi
lerinde yaşanan 
olumsuz olayların 
tekrar yaşanmaması 
amacıyla, okul gezi
leri için bir dizi 
önlem aldı.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, Milli 
Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı örgün ve 
yaygın eğitim kurum- 
larında öğrenim 
gören öğrencilerin, 
Türkiye'nin tarihi, 
coğrafi, doğal güzel
liklerini ve özellikleri
ni daha yakından 
tanıtmak, yurt 
sevgisini pekiştir 
mek, vatandaşlık ve 
tarih bilincini 
güçlendirmek, öğren
cilerin birbirlerini 
daha yakından tanı
maları ve kaynaş
maları için gerekli 
ortamı sağlamak 
amacıyla düzenlenen 
okul gezilerinde her
hangi bir olumsu
zluğun yaşanmaması 
ve öğrencilerin 
güvenli biçimde 
taşınması için bir 
genelge yayımladı. 
Genelge göre, okul 

ve kurum müdürleri 
görevlendirecekleri 
yardımcıları ile 
görevlendirilen 
öğretmen yola çık
madan önce oto
büsün genel duru
munu inceleyerek 
"Araç Uygunluk 
Tespit Belgesi"ni 
imzalayacakve bu 
belgenin bir nüshası 
eğitim gezisi 
dosyasında 
sözleşme ekinde 
saklanacak. 
Genelgede şunlar 
yer alıyor: 
"Görevlilerce, 
otobüse istiap 
haddinden fazla 
yolcu alınmayacak. 
Otobüslerde 
takograf bulunduru
lacak ve aracı kul
lanan şoför ile 
takografta ulunan 
sürücü belgesi ve 
sahibinin aynı kişi 
olup olmadığı ile 
yolculuk süresince 
sürücü belgesinin 
takografa takılı 
olup olmadığı 
görevlilerce 
kontrol edilecek. 
Ticari amaçlı yolcu 
taşımacılığı yapan 

ve taşıma kapasitesi 
şoför dahil 9 kişiyi 
geçen araçların 
şoförlerinin 
24 saatlik herhangi 
bir süre içinde 
toplam olarak 9 
saatten ve devamlı 
olarak 4.5 saatten 
fazla araç kullana
mayacak. Bu durum
larda araçta yedek 
şoför bulundurula
cak. Otobüsün önüne 
okulun ilini, adını 
ve eğitim gezisi 
olduğunu belirten 
bez pankart asılacak. 
Otobüsteki yolcuların 
tamamını kapsaya
cak Otobüs Zorunlu 
Koltuk Ferdi Kaza 
Sigortası ve aracın 
Zorunlu Mali 
Sorumluluk 
Sigortası yaptırıla
cak, sigorta 
poliçelerinin birer 
sureti sözleşmeye 
eklenecek. 100 kilo
metreyi aşan eğitim 
gezilerinde kullanıla
cak otobüsler 6 
yaşından büyük 
olmayacak.
Bir günü aşan gezi 
lerde gece konakla
ması yapılacak.

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: İIB GENLİK Tel: (0 224i Sil İt 11 Faı: (O.Z24ı 513 İS SS
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Bursa’da Kiraz Operasyonu
Bursa’da 5 ay önce 
Roman vatandaşların 
oturduğu Kızyakup 
Mahallesi'nde 
yapılan Kiraz 
operasyonu kap
samında, "teşekkül 
halinde esrar 
maddesi ticareti 
yapmak" suçundan 
aranan bir kadın 
gözaltına alındı. 
İl Emniyet 
Müdürlüğü Organize 
Suçlarla Mücadele 
ve Kaçakçılık 
Şubesi Narkotik 
Büro Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Kızyakup 
Mahallesi'nde 
bazı şahısların 
migren ve tansiyon 
ilaçlarını uyuşturucu 
hap olarak madde 
bağımlılarına 
sattıkları ihbarı 
üzerine geniş 
kapsamlı soruşturma 
başlatılmıştı.
Yüklü miktarda 
uyuşturucu ve hap
ların ele geçirildiği 
operasyonlarda 60 
kişi gözaltına 
alınırken, 23 kişi 
tutuklanmıştı. 
Aynı suçtan 
aranan Zöhre A. (24) 
isimli kadının

Kızyakup 
Mahallesi'ndeki 
evinde olduğu 
ihbarını alan 
narkotik polisi, 
bu kişiyi evinin 
önünde yakaladı. 
Genç kadının evinde 
yapılan aramada 
içerisine esrar 
doldurulmuş 93 adet 
çıkı ele geçirildi. 
Zöhre A.'nın kayın 
pederi Hürrem A., 

kayınvalidesi 
Yüksel A., eşi 
Güney A. ile 
kardeşinin karısı 
Gurbet A. da "Kiraz 
operasyonu" kap
samında tutukla
narak cezaevine 
gönderilmişti. 
Zöhre A. Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Faciaya kıl payı
Bursa’da, toplu konut 
inşaatının hafriyatı 
sırasında bir evin 
duvarları çöktü. 
Evin sahibi yaşlı 
kadının olay 
sırasında dışarı 
olması faciayı 
önledi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Sinandede 
Mahallesi'nde 
yapılan toplu konut 
inşaatının hafriyatı 
sırasında toprak 
kayması meydana 
geldi, inşaatın 
temeline bitişik olan

Bursa’da esrar operasyonu
Gaziantep'ten 
getirdiği toz esrarı 
Bursa’da piyasaya 
sürmek istediği 
iddia edilen 1 kişi 
otobüste yakalandı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Büro 
Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Tayfun

Şefiye Hasırcı'ya 
(73) ait 2 katlı 
ahşap binanın 2 
duvarı çöktü. 
Olayı gören komşu
ları, oğlu Sedat 
Hasırcı'nın (53) 
yanında kalan 
Şefiye Hasırcı'yı 
arayarak haber verdi. 
Evini görünce 
eşyalarını toplamak 
için içeri girmek 
isteyen yaşlı 
kadına polis 
engel oldu.
Yaşlı kadının 
evine yol üzerinde 
kaldığı için bilirkişi 
tarafından

U. (45) isimli şahsın 
Gaziantep'ten 
satmak için 

Bursa'ya esrar 
getireceği ihbarını 
alan ekipler, 
zanlıyı takibe aldı. 

Yanına aldığı 
4 kilo esrar ile o 
tobüse binen 
Tayfun U. şehir

34 bin YTL fiyat 
biçildiği, yaşlı 
kadının bunu 
kabul etmeyip 
belediye ile 
mahkemelik 
olduğu belirtildi. 
Evinin önünde 
4.5 metre yol 
olduğunu belirten 
Şefiye Hasırcı, 
"50 metrekare 
yeri olanlara aynı 
inşaattan ev verdiler. 
Benim evimin 
değeri 32 bin YTL 
değil. Evimin 
duvarları da çöktü. 
Mağduriyetimi 
gidersinler" dedi.

merkezine girmeden 
Gursu Kavşağı'nda 
otobüsten i 
nerken yakalandı. 
Tayfun U'nun 
poşet içerisine 
gizlediği 4 kilo 
esrar polis 
tarafından ele 
geçirildi. Zanlı, 
adliyeye sevk edildi.
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Öğretmen atamaları 
29 Mayısla yapılacak

Yaklaşan sınavlar öncesi velilere uyarı
Adana İl Milli Eğitim 
Müdür Vekili Atilla 
Gülsar, anne 
babaların, özellikle 
sınav yaklaştıkça 
çocuklarına karşı 
daha şefkatli ve 
anlayışlı olması 
gerektiğini belirtti. 
Gülsar, yaptığı yazılı 
açıklamada, OKS ve 
ÖSS'de sağlanacak 
başarıda, öğrencilerin 
planlı ve amaca yöne
lik ders çalışmasının 
yanında, anne ve 

babaların 
davranışlarının da 
etkisi bulunduğuna 
işaret etti. Genelde 
anne ve babaların, 
çocuklarının başarısı 
ile kendi başarılarını 
bir tuttuğunu ifade 
eden Gülsar, bunun 
yanlış bir tutum 
olduğu görüşünü 
dile getirdi. Gülsar, 
velilerin, sınav 
yaklaştıkça "acaba 
çocuğum sınavı 
kazanacak mı?"

duygusuna kapıldık
larına da dikkat çeke 
rek şunları kaydetti: 
"Bu tür düşüncelere 
kapılan veliler, 
farkında olmadan 
çocuklarının sınav 
başarısını olumsuz 
etkileyecek söz ve 
davranışlarda bulun
abilir. Çocuğun 
başarısında anne 
babanın rolü inkar 
edilemez. Bu nedenle, 
anne babalar, özellik
le sınav yaklaştıkça 

çocuğuna karşı 
daha şefkatli ve 
anlayışlı olması 
gerekir.
öğrencinin başarılı 
olmasında psikolojik 
yönden sınav öncesi 
son birkaç gün çok 
önem taşır. Bu neden
le, onların moralini 
bozan, kaygılanması
na yol açan, moti
vasyonunu düşüren 
ve öfkelendiren yak
laşımlarda bulunul
maması gerekir."

Öğretmenlerin iller 
arası yer değiştirme 
atamaları 29 Mayıs 
Salı günü yapılacak. 
Milli Eğitim Bakan 
lığı'ndan yapılan 
açıklamada, ata
maların 29 Mayıs 
Sah günü saat 
10.00'da Bakanlık 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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merkez binasında 
bilgisayar ortamında 
yapılacağı bildirildi. 
İller arası yer değiş 
tirme suretiyle ata 
ma sonuçları aynı 
gün Bakanlığın 
"personel.meb. 
gov.tr” adresinden 
duyurulacak.

Erken tatil gündemde
Okulların kapanış 
tarihinin erkene 
çekilmesi için Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
yoğun başvurular 
şimdiden başladı. 
“Küresel ısınma”yı 
gerekçe gösteren ve 
tatilin öne çekilmesi 
için çaba gösterenler, 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı’nın 
(OKS) yapılmasıyla 
birlikte okulların da 

tatile girmesini 
istiyor. Okulların 
erken tatile girmesi 
konusunda velilerden 
okul müdürlüklerine, 
ilçe ve il milli eğitim 
müdürlüklerine de 
başvurular oluyor. 
Büyük kentlerde ki 
su sıkıntısı da 
“erken tatil” için 
gerekçe gösteriliyor. 
Havaların ısınmasıyla 
birlikte Milli Eğitim

Bakanlığı, öğrenci
lerin kravat takması, 
gömlek giymesi 
zorunluluğunu 
kaldırdı. Kıyafet 
serbestine kavuşan 
öğrenciler, okula 
tişörtlü olarak da 
gidebiliyor.
BAKANLIK ŞİMDİLİK 

“OLMAZ” DİYOR 
10 haziran’da 
OKS sınavları, 17 
Haziran’da ise Öğ
renci Seçme Sınavı 
(ÖSS) gerçekleştirile
cek. İlköğretim ve 
Ortaöğretimde ikinci 
yarıyıl 19 Haziran’da 

son buluyor, “hür
riyet. com.tr”y e 
başvuran veliler de, 
OKS ve ÖSS’ye 
katılacak öğrencilerin 
rapor alıp okula 
gelmediklerini ve 
onlar için öğretim 
yılının fiilen bittiğini 
söylediler.
İlk ve ortaöğretimde 
tatilin 19 Haziran 
yerine 9-10 gün daha 
geriye çekilebileceği
ni dilekçelerinde 
isteyenler, hava 
sıcaklığını, 
susuzluğu, tatili 
gerekçe gösteriyor.

E
s

KPSS başvurulan bugün sona eriyor
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SAM <e KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

I 
i

I 120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATİLIK DAİRE E 

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

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

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, KaskoDask, Acıbadem Sağlık ve
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER S'GORTA I

Madde ÖZALP I
Tel: 513 2474 Fax: 5141021|

Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'na 
(KPSS) başvuru 
süresi bugünsona 
erecek. Sınav 30 
Haziran ve 1 Temmuz 
2007 tarihlerinde 
yapılacak.
2007 KPSS, lisans 
düzeyinde yalnızca A 
grubu ve Öğretmenlik 
kadroları için "Kamu 
Görevlerine ilk Defa 
Atanacaklar için 
Yapılacak Sınav 
Hakkında Genel 
Yönetmelik" 
hükümlerine göre 
30 Haziran ve 1 
Temmuz 2007 tarih
lerinde yapılacak.
Sınav, sabah ve 
öğleden sonra olmak 
üzere 4 oturumda 
'81 il merkezi ile 
Lefkoşa'da gerçek
leştirilecek. 2007 
KPSS sonuçları B 
grubu kadrolar için 
kullanılmayacak, bu 
nedenle 2007 
KPSS'ye sadece A 
grubu ve öğretmenlik 
kadrolarına atanmak 
isteyen lisans mezun
ları girebilecek.
BAŞVURULAR 
2007 KPSS'ye 
başvurma işlemleri 
ÖSYM'nin, ÖSYM 
sınav merkezi yöneti
ciliklerinin ve belirli 
ortaöğretim kurum- 
larının açacakları 
sınav başvuru merkez

lerince yürütülecek. 
Adaylar, kılavuz ve 
aday bilgi formundan 
oluşan başvuru 
evrakını 25 Mayıs 
tarihine kadar 2 YTL 
karşılığında alabile
cekler. Sınav ücreti 
de bankalara aynı 
tarihe kadar yatırıla- 
bilecek. Sadece 
cumartesi sabah otu
rumuna girecek aday
lar 35 YTL, cumartesi 
sabah ve diğer üç 
oturumdan herhangi 
birine girecek adaylar 
45 YTL, cumartesi 
sabah ve diğer üç 
oturumdan herhangi 
ikisine girecek aday
lar 55 YTL, tüm otu
rumlara girecek aday
lar ise 65 YTL sınav 
ücreti ödeyecekler. 
2006-KPSS/i'e . 
girmemiş olan aday
lar, başvurularını 
başvuru merkezlerine 
gitmek suretiyle yapa 

caklar, girmiş olan 
adaylar ise internet 
üzerinden de başvu
ruda bulunabilecek
ler. Başvuru merkez
lerine yapılan başvu
rular için hizmet 
bedeli olarak 
3 YTL ödenecek. 
SINAV 
SONUÇLARININ 
GEÇERLİLİK SÜRESİ 
2004-KPSS ve 
2006 KPSS/1 
sonuçları 30 
Haziran 2008 tarihine 
kadar geçerliliğini 
koruyacak, ancak 
bu sınavlara girmiş 
adaylardan 
puanlarını yükselt
mek isteyenler de 
2007 KPSS'ye 
başvurabilecekler. 
2005 KPSS-A grubu 
ve öğretmenlik 
sınavının sonuçları 
nın geçerlilik süresi 
ise 1 Temmuz 2007 
'de sona erecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Turizme KDV müjdesi
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
turizm sektöründeki 
KDV oranın, 
2008'den itibaren 
yüzde 18'den yüzde 
8'e düşürüleceğini 
söyledi. Bitkisel 
Yağ Sanayicileri 
Derneğinin Ankara 
Sheraton'daki 
Genel Kurulu’na 
gelişinde 
soruları yanıtlayan 
Unakıtan, turizmde
ki KDV indiriminin 
genel olacağını ve 
bu konudaki çalış
maların en geç 
yarın tamamlanarak

hükümete sunula
cağını ifade etti. 
Ayrıca Türk 
insanının gıdasının 
vergiler yoluyla 
daha da 
pahahlaştırılma- 
ması gerektiğini 
anlatan Unakıtan, 
bu çerçevede 
gıdada KDV 
indirimleri yapıla
cağını, bütçeye 
yük getirmeyecek 
indirimlerin takip 
eden ay başında, 
diğerlerinin ise 
2008 yılı başında 
yürürlüğe konula
cağını kaydetti.

7 YAŞ

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR

KİRALIK İŞYERİ
Emin Dalkıran Kor donu’nda 

Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı) 
70 M2 işyeri kiralıktır.

TEL : 0.542 593 61 51

ÖZGÜR TİCARET
OSCARSUANABAYI
HABAŞ YETKİLİ BAYİ

EVLERE FABRİKALARA 
ve İŞYERLERİNE 

ÇOK UYGUN
* FİYATLARLA

DAMACANA SU 
VERİLİR 

TALİ BAYİLİKLER UERİ
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR. 
E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları

TEL: 0.224 513 40 95 - 513 0176 
__________GSM: 0.555 350 52 41 • GEMLİK

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAYŞOFORve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11 
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

elemanaranıvor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 

bay • bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66 
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

MIINIIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU, 

İŞ DENEYİMİ OLAN 

BAYAN MUHASEBE 
PERSONELİ ARANIYOR 
ÖZAY NAKLİYAT

Müracaat Tel: 519 01 73 
Adres: Ata Mh. Gemsaz Mevki 

Borusan Limanı ■ Gemlik / BURSA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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'Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa birinci 
amatör kümede 
Gemlikspor'un 
kötü geçen sezonun 
ardından beklediğini 
bulamamasının 
ardından gözler 
düşme hattındaki 
takımlar ile ikinci 
kümede birincilik 
için oynayan 
Öz Karadenizspor 
ile Kurşunlu 
Belediyespor 
maçlarına çevrildi. 
CUMARTESİ 
Cumartesi günü 
Orhangazi Göl 
Tesislerinde 
oynanacak maçta 
Öz Karadenizspor

3 puan için İznik 
Boyalıcaspor 
karşısına çıkacak. 
Bordo Mavili takım 
birincilik iddiasını 
sürdürmek için 
mutlak kazanmak 
için çıkacağı 
maçın başlama 
saati 16.00 
PAZAR 
ilçe sahasında 
oynanacak olan 
üç maçın ilki 
Körfezspor ile 
Yenişehir Yolören 
arasında saat 
12.00 oynanacak. 
Günün ikinci 
maçında ise düşme 
korkusu yaşamayan 
Kumla Belediyespor 

saat 14.00 de 
İnegöl Doğanspor ile 
karşı karşıya 
gelecek.
Pazar günü 
oynanacak maçların 
üçüncüsünde ise 
kelimenin tam 
anlamışla dananın 
kuyruğu kopacak. 
Grubunda son 
sırada bulunan 
Umurspor 
Lalaşahin ile 
puan savaşı 
yapacak.
Üçüncü grupta 
topladığı 10 puanla 
son sırada bulunan 
ve düşme korkusu 
yaşayan Umurspor, 
14 puanlı Lalaşahin maçını 3 puanla kap- da işi hayli zora 

atamaması durumun- sokacak.
Bu maçın başlama 
saati ise 16.00

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
PARS ve KİRAZ OPERASYONU 14.oo - 16.30 - 20.30
CESUR BALIK 12.00 - 14.00 - 16.15 - 20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 ■ 20.30

'Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elkoyun.com
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Sıcak havalarda ayak mantarına dikkat
Havaların giderek 
ısınması ile birlikte 
özellikle ayak par
makları arasında 
oluşan mantar 
vakalarında artışlar 
yaşanıyor. Uzmanlar, 
mantarın tedavi 
edilmediği taktirde 
başka insanlara 
kolayca bulaşabile
ceğini bildirdi, 
özellikle yürümek ve 
ayakta durmak 
zorunda kalan ve 
ayakları terleyen 
insanlarda sıklıkla 
görüler ayak mantarı, 
önlem alınmadığı ve 
tedavi edilmediği tak
tirde hızlı bir şekilde 
başka insanlara da 
bulaşabiliyor. 
Uzmanlar, ayak man
tarına bir tür organiz
manın neden 
olduğunu belirterek 
bu organizmanın 
ayakkabı ve terlik
lerde, havlularda, 
bahçede, evde, genel 
kullanıma açık 
duşlar, jimnastik 
salonları, yüzme 
havuzlarının 
basamakları, otel ve 
cami halıları gibi 
ortamlarda bulun
abileceğini ve çok 
kolay 
vavılabildiğini belirtti. 
Mantarların üremesi 
için sıcağa ve neme 
ihtiyaç duyduğunu 
da dile getiren 
uzmanlar, bu nedenle 
yaz mevsiminde ayak 
mantarı vakalarının 
çoğaldığına dikkat

çekti
Ayak mantarının ayak 
parmakları arasında 
kaşınan ve acıyan 
deri ile kendini gös
terdiğini vurgulayan 
uzmanlar, hastalık 
nedeniyle ayak 
derisinin soyulduğu
nun görüldüğünü ve 
mantar bulaşmış 
kısımların beyaz ren
kli ve sulantılı hale 
geldiğini ifade etti. 
Ayak mantarı 
hastalığının tedavi 
edilmezse tırnağa da 
sıçrayabileceğini 
ifade eden uzmanlara 
göre bu gerçek
leşirse hastalığın 
erken dönemlerinde 
normal sağlıklı 
pembe renk kay-; 
boldukça, tırnağın 
dış köşesi hafif 
sanİRjiir. Hastalık 
yayıldıkça tırnak 
sertleşir ve şekil 
değiştirir. Hastalıklı 
(mantarlı) doku 
zayıflar ve kolaylıkla 
kırılır. Tüm tırnak, 
dokunulmaya karşı 
hassastır ve 

ayakkabı hatta çorap 
giymek bile acı verir. 
Tırnak gevşeyebilir 
ve deriden ayrılabilir, 
hatta düşebilir. 
Tırnakları kesmek ve 
tırnak cilası sürmek 
işe yaramaz.
Uzmanlar, ayak man
tarından alınacak bir 
kaç tedbir ile korun
abileceğini belirterek 
şu bilgileri verdi: 
"öncelikle el ve 
ayakları, özellikle de 
parmak aralarını 
sürekli temiz ve 
kuru tutmak için 

çaba gösterilmeli; 
sentetik ya da yün 
çoraplar yerine 
yüzde 100 pamuklu 
çorap giyilmeli ve 
çoraplar sık sık 
değiştirilip yıkan
malıdır. Ayakkabı, 
terlik, havlu ve bor
nozlar kimseyle ortak 
kullanılmamalıdır. 
Ortaklaşa kullanılan 
duş ve soyunma 
odalarında çıplak 
ayakla dolaşılmamak 
ve mutlaka terlik 
giyilmelidir."

Enfeksiyonlara karşı mucizevi su
Amerikalı bilim 
adamları, yaraları 
iyileştirici "mucizevi 
su" geliştirdiler. 
New Scientist der
gisinde yayınlanan 
habere göre, bir 
Kaliforniya firması 
tarafından geliştirilen 
"süper suyun" virüs
leri, bakterileri ve 
mantarları öldürdüğü 
belirtildi. Suyun has
tane mikrobu olarak 
bilinen MRSA'ya 
karşı da etkili olduğu 
belirlendi.
Yapılan araştırmada, 
antibiyotiğin yanı sıra

Bebeklerde kansere yakalanıyor
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Şehir 
Polikliniği Başhekimi 
Çocuk Sağlığı 
Hastalıkları ve 
Pediatrik Onkoloji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Sabri Acar, 0-18 yaş 
altı olarak tabir 
edilen çocuklarda 
kanser vakalarının 
sıklıkla görüldüğünü, 
en önemli konunun 
erken teşhis 
olduğunu söyledi. 
Çocuklarda kanser 
vakaları ve tedavileri 
hakkında bilgi veren 
Prof. Dr. Sabri Acar, 
0-18 yaş arasında 
denilen her dönemde 
çocuklarda kanser 
vakalarının 
görüldüğünü, yeni 
doğan bir bebek bile 

bu suyla tedavi 
edilen, diyabetik ayak 
yaraları bulunan 
hastalarda daha 
çabuk iyileşme 
görüldü.
"Mucizevi su", saf 
suyun, yarı geçirgen 
sodyum klorür mem- 
branından geçirilmesi 
ve sonucunda oksik- 
lorür iyonlarının 
ortaya çıkmasıyla 
elde ediliyor.
Suyun ana unsurunu, 
mikropların hücre 
duvarlarını delen, 
elektrik yüklenmiş 
moleküller olan bu 

kanserli olarak dola
bileceğin! kaydetti. 
Çocuklarda en çok 
lösemi kanser çeşi
dinin görüldüğünü 
dile getiren Acar, 
beze kanseri denen 
lenfomalar, beyin, 
sinir sistemi, böbrek, 
kemik, kas, göz 
kanserlerinin çocuk
larda görülen kanser 
çeşitleri olduğunu 
dile getirdi.
Erişkin insanlarda 
görülen gırtlak, 
akciğer, mpmp 
rahim, mide, bağır
sak kanserlerinin 
çocuklarda nadiren 
görüldüğünü ifade 
eden Acar, "Çocuk
larda kanserlerinin 
nedeni belli değildir. 
Ancak virüsler, 
radyasyon, çevre ve 

oksiklorür iyonları 
oluşturuyor.
"Mucizevi su", 
tehlikeli 
organizmaları 
hücre duvarlarında 
delikler açarak 
öldürüyor.
"Mucizevi suyun" 
dış kullanım için 
olduğu, içilmemesi 
gerektiği belirtildi. 
Solüsyon ve sprey 
şeklinde hazırlanan 
suyun ABD'de satışa 
sunulduğu, 
Ingiltere'de de satışı 
için onay verildiği 
bildirildi 

genetik faktörler, 
kimyasal maddeler 
kanserin oluşmasın
da sorumlu tutula
bilir. Vücudun 
herhangi bir yerinde 
gittikçe büyüyen 
şişlikler, beze 
büyümeleri, sebepsiz 
kanamalar, morluklar, 
kemik ağrıları, 
zayıflamalar, karın 
şişliği, nefes darlık
ları, kusma, bayıl
malar, baş ağrıları 
gibi dana birçok 
holirtilorlo— IV VIUI OC4

hekime başvurul
malıdır. 8-10 günü 
geçen her türlü 
şikayette uzman bir 
hekime gidip 
muayene olmalı ve 
gerekli tahlillerin 
yapılması sağlan
malıdır" dedi.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Okul Öncesi 
Eğitim Şenliklerine 
katılan okulların 
ana sınıfı öğrencileri 
hünerlerini 
gösterirken, İskele 
Meydanı yetmedi. 
Abdullah Fehmi, 
Anadolu Meslek 
Lisesive Kız Meslek 
Lisesi, Özel Aykent,

Candaş Kreş, 
Cumhuriyet, 
Engürücük, Hamidiye, 
Kurtul, Lale Kemal 
Kılıç, Nadide Atamer, 
Şükrü Şenol, Zübeyde 
Hanım Ana sınıfı 
öğrencilerinin katıldığı 
etkinliklerde 
öğrencilerden 
çok aileleri eğlendi. 
Çocuklarını festival 
sahnesinde yalnız 

bırakmayan aileler, 
gösterileri izlemek 
isteyen vatandaşların 
tepkisini çekti.
Yıl içinde öğretmen
lerinden öğrendikleri 
birbirinden güzel 
oyunları sergileyen 
ana sınıfı 
öğrencilerini 
yağan yağmur bile 
engelleyemedi.
"Okul öncesi

eğitim geleceğin 
güvencesidir” 
sloganıyla 
başlayan ve 
yaklaşık iki 
saat süren 
şenlik gösterileri 
Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
öğrencilerinin 
sergiledikleri 
Bale gösterisiyle 
son buldu.
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Lise son sınıf 1 
öğrencilerine OSS izni
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
lise son sınıf öğrencilerinin, Öğren 
ci Seçme Sınavı'na (ÖSS) daha iyi 
hazırlanabilmeleri için okulların 
kapanmasından bir hafta önce izin
li sayılacaklarını, ancak diğer 
öğrenciler için "erken tatiT'in söz 
konusu olmadığını bildirdi. 8’de 4

29 Mayıs 2007 Salı günü başlayacak olan Özürlüler Şenliği 4 gün sürecek
II

Cumhurbaşkanının vetosu
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 

AKP hükümetinin seçime iki ay kala 
TBMM’den apar topar geçirdiği Anayasa 
değişikliklerini veto etti.

Sayın Sezer, veto gerekçelerini uzun 
uzun açıklamış.

Bilindiği gibi Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı olmadan önce, Anayasa 
Mahkemesi başkanlığı yapmıştı.

Bir hukuk adamı olarak, görev yaptığı 
dönemde birçok yasayı veto ettiği için ikti
dar ve yandaşları tarafından sevilmiyor.

Halk Sezer’i görev yaptığı 7 yıl içinde 
herşeyiyle sevdi.

Dürüstlüğüyle, ağırbaşlılığıyla, temsil 
yetkisiyle, kişiliğiyle.. Devamı sayfa 5’de

4 gün sürecek olan 7. Gemlik Özür
lüler Şenliği 29 Mayıs 2007 Salı günü 
başlıyor. İskele Meydam’nda yapılacak 
olan şenliklere çeşitli illerden yaklaşık 600 
kişi katılacak. Bursa Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma Derneği Başkanı Tamer 
Sivri, Özürlüler Şenliği’ne Büyükşehir, 
Gemlik, Umurbey, Kurşunlu, Orhangazi ve 
İznik Belediyesi ile Özdilek’in katkıda 
bulunduğunu söyledi. Haberi sayfa 3’de

HEM Sergileri başladı

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce 
2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında açılan 
kursların sergi açılışları devam ediyor. 
Muratoba Köyü’nde başlayan sergi açılıştan 
dün Narlı Köyü’nde devam etti. Narh İlköğre
tim Okulu Salonu’ndaki serginin açılışını İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen ile 
Narlı Köyü Muhtarı Haşan Çavdar yaptı. 
Sergide Ev Mefruşatı dalında öğretici Nesrin 
Seyhan’ın gözetiminde yapılan el emeği göz 
nuru eserler sergilendi. Haberi sayfa 2’de
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Buluşma
GÎK üyesi ve eski milletvekillerinden Fethullah Erbaş/] 

SP İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği programa katıldı
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Atatürk yolu...
Bu ara gazete köşelerinde .... televizyon program

larında Abdülhamit'in adına sık sık rastlanıyor.. Sanki 
onun yıldızını parlatmayı amaçlayan bir niyet seziliyor..

Bilindiği gibi Abdülhamit, bir yandan istibdadın tem
silcisidir, diğer yandan da Batılılaşmanın. Birbirine zıt- 
mış gibi duran iki yol da Abdülhamit iktidarının temel 
karakteridir.

Örneğin batı tipi okullar, batı tipi müzik, resim, ede
biyat, yani sanat da onun döneminin eseridir. 
Azınlıklara onun döneminde büyük haklar tanınmıştır. 
Batılı devletlere geniş imtiyazlar da onun döneminde 
verilmiştir. Bu açılardan bakıldığı zaman Abdülhamit, 
Cumhuriyet dönemindeki Menderes'lerin, Özal'ların, 
Demirel'lerin öncüsüdür. Doğal olarak Tayyip'lerin de. 
Çünkü program aynıdır. Ülke ancak Batılı ülkelerin 
desteğiyle ayakta durabilecek kadar güçsüz düşmüştür. 
O halde Batılı ülkelere dayanmak tek çaredir.

Ne var ki böyle bir program doğal olarak ülke 
halkının çıkarlarına karşıdır.

Ancak bugünkü iktidar da daha önceki sağ ve sığ 
iktidarlar gibi Abdülhamit'i Ulu Hakan olarak gören bir 
anlayışın temsilcisidir. Onlara göre Abdülhamit usta bir 
diplomattır, politikacıdır ve uluslararası ilişkiler uzmanı 
dır. Öyle ki, 33 yıl boyunca Batılı devletleri oyalamış ve 
ülkenin dağılmasına engel olmuştur. Gerici kesim 
tarafından yayılan Abdülhamit övgülerine bakıldığında 
karşımıza tek bir gerçek çıkar: Batılı ülkelerin istekleri 
arasında sıkışıp kalmış çaresizce kıvırtan ve kıvırtmayı 
da diplomasi sanan bir Abdülhamit.

Bugünkü iktidar, gerek ABD'nin doğrudan tehditleri, 
gerek AB'nin istekleri karşısında ve elbette Yunan, 
Ermeni, Kürt talepleri karşısında aynı diplomatik usta 
lığı gösteriyor Bu açıdan Abdülhamit'i aratmıyorlar..

Abdülhamit 'i bugün ortaya koymak son derece 
önemlidir. Şeriatçı iktidarın inanmış tabanı, bu iktidarın 
yeterince Abdülhamit olamadığını düşünüyor ve iktidarı 
daha fazla Abdülhamit olmaya zorluyor. Tayyip'in AB'ye 
ya da ABD'ye her rest çekişinde seviniyor ve "İşte 
diplomasi bu" diyorlar. Ancak sonuca bakıldığında, ikti
dar her rest çektiği güce daha fazla taviz veriyor. 
Dolayısıyla Tayyip'in politikası onurlu bir taviz poli
tikasıdır. Ancak o kadar onurludur ki ülkenin en onur
suz dönemlerinde bile verilmeyen tavizler verilmiştir 
Tam da Abdülhamit dönemi gibi. Kimi zaman direnerek 
daha fazla şey kaybedebilirsiniz. Abdülhamit bunun 
temsilcisidir, Tayyip de o yolda hızla ilerlemektedir.

Abdülhamit'i ısıtıp ısıtıp büyük devrimci gibi ortaya 
oyan medyanın rüzgarına kapılma olasılığı olan geniş 
halk kitlelerine de, politikada bir şeyler yapmaya 
çalışan insanlarımıza da doğru bir çıkış yolunun göste 
rilmesi gerekiyor.

Çıkış yolu akıl ve bilimin ışığında yürüyen Atatürk 
ilke ve devrimleridir..

Çünkü;
Mustafa Kemal, Abdülhamit işbirlikçiliği ve istibdadı

na karşı direnen bir genç devrimcidir. Bu iktidarı yık
mak için gizli bir teşkilat kuracak kadar da gözüpektir. 
Nitekim Abdülhamit'i yıkacak Hareket Ordusu'nun da 
kurmayıdır.

Ancak Abdülhamit iktidarını yıkan İttihat Terakki iktk 
darına da daha ilk günden itibaren uzak duracaktır. 
Çünkü Enver'lerin İttihatçılığının da yeni bir işbirlikçilik 
ve istibdat dönemi olacağını ilk günden anlamıştır.

O günden itibaren Mustafa Kemal, sadece cephe 
lerde görülecektir: Trablusgarp'ta, Suriye'de, Filistin'de, 
Çanakkale'de. Çünkü Mustafa Kemal'ler, İstanbul'un 
politika cambazlıkları içinde değil, cephelerde yaratıl
maktadır.

Nitekim Atatürk 19 Mayıs'ta da İstanbul'u bırakıp 
Anadolu'ya geçmiştir.

Türkiye'nin bugün yaşadığı tüm sorunlar 
Atatürkçülükten uzaklaşmaktan kaynaklanmaktadır. 
Dolayısıyla bu sorunların tek bir çözüm yolu vardır, o 
da Atatürkçülüğe dönmek.

Ancak sorunlar ağır bir yük gibi insanlarımızın omuz 
larına çöktükçe, bu sorunları çözmek yerine omuzdan 
atma gibi kolaycı yol da ortaya çıkmaktadır.

En tehlikelisi de budur..
Ne ki..
Cumhuriyet Yürüyüşleri Anadolu'nun üzerine çöken 

kara bulutların dağılmasını sağlamıştır..
Ve ...
Yurtsever yüreklere önemli ölçüde umut vermiştir..

“Milli görüş partilere örnek oluyor”
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın 
düzenlediği 
programda 
konuşan GİK 
üyesi ve eski 
Milletvekillerinden 
Fethullah Erbaş, 
"Milli Görüş davası 
dünyadaki islami 
partilere örnek 
oluyor" dedi.
Belediye Düğün 
Salonu’nda düzen
lenen programa 
İl Başkanı Osman 
Mestan'ın yanı sıra 
milletvekili 
aday adayı Ali 
Seyitoğulları, İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün ve çok sayı
da partili katıldı. 
Programın açış 
konuşmasını yapan 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, düzenlenen 
bu programın SP. 
ilçe teşkilatının 22 
Temmuz'da yapıla
cak genel seçim
lere hazır olduğunu 
göstermek 
olduğunu söyledi. 
İl Başkanı Osman

Mestan'da kısa 
konuşmasında 
22 Temmuz seçim
lerinin halk için 
kurtuluş olacağını 
ifade etti.
Programa konuş
macı olarak konuk 
olan Saadet Partisi 
GİK üyesi ve eski 
Van Milletvekili 
Fethullah Erbaş, 
Milli Görüşün 
ülkeye. yayılışım 
ve bugüne kadar 
çeşitli isimler 
altında yeniden 
faaliyete geşme- 
siyle yapılan 
hizmetlerden 
örnekler sundu. 
Milli Görüşün

54. hükümette 
yaptığı ve şimdiye 
kadar hiçbir ikti
darın aynı hizmeti 
gösteremediğini 
öne sürdüğü 
çalışmalardan 
örnekler verdi.

Fethullah Erbaş, 
Milli Görüş 
davasının 
tüm dünyada 
faaliyet gösteren 
islami partilere 
örnek olduğunun 
da altını çizdi.

MHP Bursa Milletvekili aday adayı Mehmet Kara, ilçe teşkilatını ziyaret etti

“Yanlış yaparsak vebalini ödeyemeyiz”
Seyfettin ŞEKERSÖZ
MHP Bursa 
Milletvekili aday 
adayı Mehmet 
Kara, ziyaret ettiği 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nda yap
tığı konuşmada, 
memleketin bölün
mesine yardımcı 
olunduğu taktirde 
bunun vebalinin 
ödenemeyeceğini 
söyledi.
Parti binasında İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ve par
tililerle buluşan 
MHP aday adayı 
Mehmet Kara, 
4 Haziran'da belli 
olacak listeler 
için tercihlerin iyi 
yapılması gerek
tiğini savundu. 
En ufak yanlışlığın 
telafisinin olmadığı 
siyasette Gemlik 
teşkilatının / 
önlemini aldığına 
inandığını belirten 
Mehmet Kara,

lerin desteklen
memesi gerektiğini 
de savunan Kara, 
"İçinizden ayrılıp

"Birbirimizi bu 
konuda aydınlat
malıyız. Ağlamayan 
çocuğa meme 
vermezler, şayet 
tekere taş koymak 
isteyenler varsa 
koysunlar, biz ted
birimizi almalıyız. 
Tabiri caizse eşeği 
sağlam kazığa 
bağlamalıyız" 
şeklinde konuştu. 
Aday adaylarına 
bakıp ta "Bu biz- 
dendir" diyerek ipe 
sapa gelmez kişi-

gidenleri yeniden 
baş tacı 
etmeyelim" 
dedi.
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t nci Özürlüler Şenliği başlıyor Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

4 gün sürecek olan 7. Gemlik Özürlüler Şenliği 29 Mayıs 
2007 Salı günü başlıyor. İskele Meydam’nda yapılacak 
olan şenliklere çeşitli illerden yaklaşık 600 kişi katılacak.

Geleneksel
7. Gemlik Özürlüler 
Şenliği yurdun 
çeşitli il ve 
ilçelerinden gelecek 
özürlü çocukların 
katılımıyla 
29 Mayıs 2007 Sah 
günü yapılacak. 
İskele Meydam'nda 
saat 15.30 da 
yapılacak yurdun 
çeşitli illerinden 
yaklaşık 600 
civarında özürlü 
çocuk ile misafirin 
katılması bekleniyor. 
Dört gün sürecek 
olan Özürlüler 
Şenliği'nde çeşitli 
etkinliklerin yapıla
cağını duyuran 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
başkanı Tamer 
Sivri, aynı 
akşam İskele 
Meydam'nda 
çeşitli orkestraların 
katılacağı konser 
düzenlendiğini 
söyledi.
İskele Meydanında 
Salı günü yapılacak 
etkinliklerde 
Belediye Başkanı, 
Kaymakam, 
Konfederasyon 
Başkanı ile 
Vali'nin konuşma 
yapacağını duyuran 
Tamer Sivri, ayrıca 
özürlü çocuklar 
arasında 50 metre 
erkekler, 50 metre

kızlar yarışı ile 
tekerlekli sandalye 
yarışı yapılacağını 
bunun yanında 
özürlü çocukların 
halk oyunları 
gösterileri, plaket 
töreni, madalya 
töreni ile kan 
bağışı ve organ

bağışı kampanyası 
düzenlendiğini 
duyurdu.
Gemlik Kaymakamlığı 
ile Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Gemlik Belediye 
Başkanlığının 
katkılarının yanı 
sıra Umurbey

Belediyesi, 
Kurşunlu Belediyesi, 
Orhangazi Belediyesi, 
İznik Belediyesi 
ile Kumla 
Belediyesi'nin 
destekleriyle 
düzenlenen şenliklere 
Özdilek'te 
katkıda bulunuyor.

BursalIlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı
Bursa'da dün 
sabah saatlerinde 
güneşli hava, 
öğle saatlerinde 
sağanak yağışa 
dönünce, hazırlıksız 
vatandaşlar zor 
durumda kaldı, 
öğlen saatlerinde 
1 saat içerisinde 
toplanan bulutlar, 
aralıksız 30 
dakikalık yağışta 
şehir merkezindeki 
vatandaşları 
hazırlıksız yakaladı. 
Yazlık kıyafetleri 
ile dışarı çıkan 
vatandaşlar, yağmur
dan korunmak

için kapalı mekanlara 
ve saçak altlarına 
sığınırken, acil işi 
olanlar ise ıslanmaya 
razı oldu.

Okulların giriş ve 
çıkış saati olması, 
yağmura rağmen 
sokaktaki 
hareketliliği sürekli

kılarken, yağmurdan 
kurtulmak için çok 
sayıda vatandaşta 
kapalı yerlerde 
vakit geçirmeyi 
tercih etti. Bir saatlik 
süreçte şehir merke 
zinde metrekareye 
3 kilogram yağış 
düştüğü bildirildi.
Yağış Uludağ'ın 
eteklerinde 
belediye ekiplerinin 
sulayamadığı 
birçok yeşil alana 
ciddi anlamda bir 
rahatlama getirdi. 
Yağmurdan sonra 
hava sıcaklığı 
4-5 derece düştü.

Mısırlı protestoya sürgün....
Hacı Bakan Unakıtan geçtiğimiz günlerde 

Hacivat ve Karagöz'ün idam edildiği 
Bursa'daydı...

Tarihi dokusunda ilk dini ayaklanmanın 
yaşandığı Bursa'daki memur, bakan Unakı 
tan'a kırmızı kart gösterdi...

Kırmızı kartın rengi mısır sarısıydı!
Vay sen misin mısır saçan?
Tespit edebildikleri 3 memuru apar topar 

yurdun dört bir yanına 'geçici' olarak 
görevlendirdiler... Mısır atanlar yeni görev 
yerlerine gitmişler önceki gün!

Cumhurbaşkanlığı ve erken seçim tartış
malarının gündem oluşturduğu Bursa'da, 
unutuluverilmesinler diye tüm çabam.

Karanlığı ve yıldızsız geceleri severler, 
bazıları...

Kuşların sesinin kesildiği, çiçeklerin kay
bolduğu, çocukların uyuduğu, insanların 
yataklarına gömüldüğü, o sessizlik anlarını 
sevenler... Uyumayanları uykuya daldıran- 
lar...

Mısır yüzünden 'vatan elden' gidiyor diye 
düşünmüş olacak sayın bakan Unakıtan...

O uykusuz gecenin sabahında Bursa'daki 
üç memuru bir anlamda 'sürgüne' göndere
bilmek uykusuz bir gecenin sabahında 
olmalı...

Mısırın rengini, mısırın şekerine tercih edi 
yor da olabilirler...

Mısır yemek, mısır tütsülemek, mısır haşla
mak, mısır ekmeği yapmak, Mısır'a gitmek, 
Mısırlı Ahmet, Mısırlı protesto!!!

Doğruları anlatabilmek ve tam bağımsızlık 
isteyen binlerce gencini toprağa gömen 
Türkiye, memuruna da acımasızlığını göster
mekten uzak duramıyor.

Bursa bir ’ilk'e hatta ülkem Türkiye, büyük 
bir ’İLK'e imza attı... Tarihe geçtiler...

Mesala geceyarısı muhtıraları, ihtilaller...
Dünya'nın barış içinde kutladığı 1 Mayıs'ın 

kanlı gösterileri...
Nerde kalmıştık?
Ne zaman ekranda ya da bir gazetede sure

tini görsem gülmek gelir içimden...
Elimde değil...
Kravatlı hacının bu kadar 'küçük' olduğunu 

da düşünmeye başladım. Maliye'nin başında
ki bakan !.. Maliye bakanları genelde 'sert' 
suretlidir ya. Bizimkisi güleç ama 'acıma 
sız...'... Tahammülsüz!

Gülüyor, gözleri parlıyor, başını sağa sola 
çevirerek konuşurken yaramaz çocuk hal
leri... Belki de bana öyle geliyor...

Karikatürü de en iyi çizilen bakanlar arasın
da ilk sırada. Naylon faturalarını naylonlara 
sardı da kimseler duymadı. "Bu kaçıncı yasa 
sayın bakan" diye, soran sorariâ...

Evladına yumurta fabrikasını 'ithalinden' 
kurmuş... Üstelik bunlar kabuksuz...
Yumurtaları pişirmeden lıkır lıkır içebilirsiniz 
de! Yemek borusundan yağ gibi geçer 
insanın herhalde...

Demek ki ne imiş... Unakıtan'ın sırrı kabuk
suz yumurtadaymış!!!

Hikaye kısaca şöyle;
Sayın Unakıtan, Bursa'ya bir toplantı 

nedeniyle geliyor.
Toplantının amacı, danışma ve dayanışma...
İşte tam o anda BursalI üç memur, Hacı 

Unakıtan'ın önüne mısırları serpiştirerek; 
"Sayın bakan sizi protesto ediyoruz" diyor...

Unakıtan toplantıda yumurtluyor sözünü; 
"Mısırları alın Ulucami önündeki kuşlara atın. 
Daha iyi. Yazık günah değil mi? Bizim mil
letimizin hasletidir. Ekmek, buğday yere atıl
maz. Mısır atıp da bana diyorlar ki, 'Sayın 
bakan sizi protesto ediyoruz.' Et be 
kardeşim et. Ama o mısırları yere atma. Her 
neyse kervan yürürüyor dostlar."

Vesselam Hacı Unakıtan, yürütüyor ker
vanını... 40 haramiler çıkana dek...
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Seyfet

CHP’li kadın milletvekili 
aday adayları kendini tanıttı

YSK’nın DSP 
ve DTP kararı
Yüksek Seçim 
Kurulu, 22 Temmuz 
seçimlerine katıl*

yönündeki 
başvurularını 
değerlendirdi.

Jursa 
imara 
Semlil 
lötü ç 
ırdınd 
julanl 
ırdınl 
düşm 
çakım 
küme 
için o 
Öz Kİ 
ile Kı 
Belec 
maçI 
CUM 
Cum 
Orha 
Tesis 
oyna 
Öz K

Seyfettin ŞEKERSÖZ

22 Temmuz 2007 
günü yapılacak olan 
seçimlere moralle 
girmek isteyen 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü düzenlediği 
çay partisinde gövde 
gösterisi yaptı. 
İktidara yürüyüşü 
yakalamak ve 
kadınların 
siyasette yer 
alıp söz sahibi 
olmaları açısından 
düzenlenen 
moral çayında 
kadın milletvekili 
aday adayları da 
kendilerini tanıtma 
imkanı buldular. 
İskele Meydanı

Dilek Çay 
Bahçesi’nde 
düzenlenen 
kadınlara yönelik 
çay partisinde 
konuşan İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Münevver Çelik, 
dinsel hukuk 
düzeninden, laik 
hukuk düzenine 
geçişin bir belgesi 
olan Medeni 
Kanunla kadın 
haklarının önündeki 
engellerin aşıldığını 
belirterek "Türk 
kadını en büyük 
desteği Mustafa 
Kemal Atatürk'ten 
ve onun kurduğu 
Cumhuriyet 
Halk Partisinden 
almıştır" dedi. 
Bugün gelinen 
noktada ayrımcılık 
içeren yasa ve 
uygulamalarla 
kadınların temel 
haklarından mahrum 
edilmek istendiğini 
öne süren Münevver

Çelik, "Kazanılmış 
haklar ortadan kaldı 
rıldı. AKP zihniyeti 
nin temsilcileri aileyi 
kuşatan, kadınları 
hedef alan etkin bir 
propaganda alanı 
açtı. Kadınlara 
dönük olarak mey
dan sopasından 
taşlı saldırıya varan 
şiddet sahneleri oluş
turdu ve daha nice 
olumsuzluğa imza 
atıldı. Haklarımız 
tehlikededir. 
Anayasamızı 
Laik Demokratik 
Cumhuriyet’in 
temel değerlerini, 
bütünlüğümüzü, 
tarihsel çizgimizi, 
kimliğimizi, kısaca 
Türkiye'yi kuşatan 
bu iktidar karşısında 
sessiz kaymaya
cağız" şeklinde 
konuştu. 
Düzenlenen 
çay partisine 
CHP il Kadın Kolları 
Başkanı Fatma Altay 
ile birlikte katılan

_____

ı
1
1

KHŞCDe BCKLSMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

mayacaklarlnı 
açıklayan DSP ve 
DTP ile ilgili kararını 
verdi.
Kurul, DSP ve 
DTP'nin seçimlere 
katılmama kararını 
uygun buldu.
Yüksek Seçim 
Kurulu, Demokratik 
Sol Parti ve Demok 
ratik Toplum 
Partisi'nin seçimlere 
katılmayacakları

Kurul, söz konusu 
kararın her iki par
tinin de tüzüklerine 
uygun olduğunu 
belirterek, başvuru
larını oybirliği ile 
kabul etti.
DSP ve DTP’nin 
parti adları ve 
İogoları 22 Temmuz 
Genel Seçimleri’nde 
birleşik oy 
pusulasında yer 
almayacak.

Güneş; ‘Hiç kimse hür 
iradeyi tehdit edemeyecek’

İçişleri Bakanı 
Osman Güneş, 
genel seçimlerde 
vatandaşın hür 
iradesini tehdit ede
cek hiçbir girişime 
izin vermeyecekleri
ni söyledi.
Osman Güneş 
Diyarbakır'da, 
önleyici güvenlik 
hizmetlerinde kul
lanılacak 26 aracı 
hizmete soktu.
Güneş, gendi seçim
ler için her türlü 
güvenlik tedbirinin

alındığını belirtti. 
Osman Güneş, 
"Bu seçimleri 

sabote etmek 
isteyecek olan, bu 
seçimlere fesat 
karıştırmak isteye
cek olan, bu seçim
lerde vatandaşımızı 
tehdit ve şantajla 
engellemeye yönelik 
eylem ve girişim
lerde bulunacak 
olan hiçbir kötü 
niyetli kişiye fırsat 
verilmeyecektir." 
dedi.
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Sezer’den Anayasa Paketi’ne veto
"Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi rejim yönünden sakıncalı"
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
Cumhurbaşkanı'nın 
halk tarafından 
seçilmesini de 
öngören Anayasa 
değişikliği paketini 
yeniden görüşülmek 
üzere Meclis'e 
gönderdi.
Cumhurbaşkanı 
Sezer, iade 
gerekçesinde, 
Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesinin, 
rejim yönünden 
sakıncalı sonuçlar 
doğuracağını 
belirtti.
"Cumhurbaşkanı

Makamını 
Siyasallaştırır" 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, iade 
gerekçesinde, 
Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesinin, 
sistemi iki başlı ve 
sorunlu duruma 
getireceğini kaydetti. 
Sezer, düzenlemenin, 
tarafsız olması 
gereken cumhur
başkanlığı makamını 
siyasallaştıracağına 
dikkati çekti. 
Bu durumun 
hükümet ve 
Cumhurbaşkanlığı 
arasında "tam çatış

ma" ya da "tam bü 
tünleşme" sonucu 
doğurabileceğini 
belirten Sezer, "Bu 
nun devlet düzene 
ğine zarar vereceği 
açıktır" dedi. 
"Toplumsal 
Uzlaşmaya 
Dayandırılmadan 
Gündeme 
Getirilmesi Sakıncalı" 
Sezer, sistem 
değişikliği yapmadan 
ve gerekli düzen
lemeleri öngörmeden 
Cumhurbaşkanını 
halka seçtirmenin 
rejimin özü ile 
bağdaşmadığını da 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı, 
değişikliğin toplum
sal uzlaşmaya 
dayanmadan ve 
kısa bir süre içinde 
tartışılmadan gün 
deme getirilmesinin, 
giderilmesi olanaksız 
sakıncalar yarata
cağını belirtti.

Fatih TUNÇ - Melih SUBAŞI - Muharrem ARİS- Akif Alper ONUR
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinden 
Askeri Liseler 
Giriş Sınavı’nı 
kazananlar 
belli oldu.
Okul yönetiminden 
yapılan açıklamada,

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
8 nci sınıf 
öğrencilerinden 
Muharres Aris, 
Fatih Tunç, 
Melih Subaşı ve 
Akip Alper Onur 
isimli öğrencilerin

2007 Askeri Liseler 
Giriş Sınavı’nı 
kazandığı açıklandı. 
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet işler, 
"Okulumuzdaki 
başarı grafiği her 
geçen gün artıyor. 
Öğrencilerimizin

deneme sınavlarında 
Türkiye birinciliği ve 
Bursa birinciliklerinin 
ardından askeri 
liseler giriş sınavında 
da gösterdikleri 
başarılarda bizleri 
mutlu etmiştir” 
dedi.

ELEMAN ARAMIYOR
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

Bağ-Kur Sağlık karnemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

ŞERİFE ÖZGÖNÜL

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı

Cumhurbaşkanının vetosu
AKP hükümeti, Anayasa’da Cumhur 

başkanlığının seçilmesi ve milletvekili 
seçimleriyle ilgili maddelerinde değişiklik
ler yaptı.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer’in görev süresi Mayıs ayında 
sona eriyordu.

Bu süreçte Anayasaya göre yeni Cumhur 
başkanını seçecek olan TBMM, bu görevi 
yerine getiremedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan, 
ülkenin Başkomutanını ve devletin temsil
cisinin seçimi için adayını son dakikaya ka 
dar sakladı.

Kendi gönlünde yatan bu göreve seçile
meyeceğini anlayınca, yakın arkadaşı Dış 
İşleri Bakanı Abdullah Gül’ü aday gösterdi.

Ancak, Cumhurbaşkanı seçimleri için 
meclisin 367 oyla toplanmasını öngören 
Anayasa kararı yerine getiremeyince, AKP 
hükümeti. 22 Temmuz 2007 günü için erken 
şeçim kararı aldı.

Bu arada genel oyların yüzde 26 sıyla 
TBMM’sinin yüzde 65’ini temsil eden iktidar 
partisinin, Cumhurbaşkanını uzlaşma ile 
seçmesi istemleri hep kulakardı edildi.

Bu kez devletin tepesine seçilecek kişi 
nin kişiliğinden kuşku duyan milyonlarca 
insan Ankara Tandoğan’da, İstanbul 
Çağlayan’da, İzmir Konak Meydam’nda, 
Manisa da, Samsun da, Antalya’da hüküme 
te karşı tepkilerini ortaya koydu.

AKP iki ay sonra yapılacak yeni bir seçi
mi beklemeden, Anayasa’nın çok önemli iki 
maddesini değiştirme kararı aldı.

Kendi içinden bir süre önce kopup 
ANAP’ın başına geçen Erkan Mumcu’nun 
meclisteki desteği ile Cumhurbaşkanı’nı 
halkın seçmesi şeklinde bir değişiklik 
gerçekleştirildi.

Hiçbir toplumsal mutabakat sağlan
madan yapılan bu değişikliğin hukuksal ve 
siyasal sonuçlarının ne olacağını Cumhur 
başkanı Sezer gerekçesinde anlattık

AKP’liler Anayasayı neden daha önce 
değiştirmedi?

Meclisteki başarısız girişim sonrası bu 
yolu seçti.

Bu konu ülkede yeni gerginliklere ve 
siyasal karışıklıklara neden olacak.

Eleman aranıyor
Firmamızda çalıştırılmak 

üzere en az 
orta okul mezunu 

BAY eleman alınacaktır. 
Ehliyeti olanlar tercih sebebidir. 
Müracaatlar bir adet fotoğraf 

ile şahsen yapılacaktır. 
YURTİÇİ KARGO 
GEMLİK ŞUBESİ 

Tel : 5-13 20 71
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 
MUZAFFER GÜNAYDIN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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"Siz Belediye Başkanı Olsanız” konulu 
kompozisyon yarışmasında birinci gelen yazı
Özlem Aris
Celal Bayar Anadolu Lisesi 11/B

BİR KÖPRÜ KURSAK.....
Marmara... Işıltısını 

güneşten alan deniz. O 
masmavi bakışlarını da 
gökyüzünden.. Gece 
olunca, sönse de 
gülen yüzünün ışığı, 
koyulaşsa da en mavi 
çırpınışları; Umudunu 
kesmemiş asla. Her 
doğan günde yeni baş
tan köpürmüş yüre- 
ciği. Kıyıya vuran dal
gaları, can suyu olmuş 
şehirlere. Başka başka 
yerlere bambaşka sev
inçler götürmüş. Ama 
en çok... En çok Gem 
lik'i sevmiş. Gemlik'i... 
Zeytin dalında, güverci 
ne barışı getiren şehri.. 
Şairin ellerine ilham, 
ruhuna huzur veren 
yeri.. Gemlik'i...

Bazen düşünüyorum 
de.. Şairleri mahçup 
etmenin ne anlamı 
var? Çağımız_gelişim 
ve teknolojide bir çığır 
açarken; Gemlik'i çağ 
dışı bırakmaya ne 
hakkı var? Öyle çok 
kurcalamaya; ya da 
peş peşe kararlar alıp 
bocalamaya gerek 
yok! İşlenmeyi 
bekleyen bir hâzinemiz 
var! Masmavi, ışıl ışıl 
bir hazine... Bir kö 
şeye atılıp pas tutmayı 
hiç mi hiç hak etme 
yen... Ya da kuruyup 
dökülen yaprağın 
ardından geride kalan
ların yaptığı gibi, yas 
tutmayı hiç iste
meyen... Yokluğun ve 
yok oluşun evreninde 
bile var olmaktan söz 
eden bir hazine... bir 
avuç vatan toprağı... t. 
Ya da Marmara'nın 
avuçlarında dirilen 
küçük bir sandal... Ne 
olursa olsun! Herkes 
bir şekilde anlar; 
anlatır ilçesini. Her 
gönülden bir türkü 
çıkarmak mümkün 
elbette. Ortak olan şu 
ki: Bu değer bizim"

Bizim olanı sahiplen
memek diye bir şey 
var mıdır sizce?

Sizlere seçim nutku 
atmak değil niyetim. 
Ya da kürsünün arkası
na saklanıp üç beş 
kelimenin kurtarıcılığı
na sığınmayacağım. 
Size çok yakın olduğu
mu söyleyip, aramıza 
cam duvarlar örmeye
ceğim. Hani bizleri 
ayıran ve varlığı inkar 
edilen cam duvarlar
dan... Bir mikrofonum 
da yok benim. Dil 
kusurlarını kapatmaya 
uğraşmayacağım. 
Sesim soluğum 
kesilene dek, 
Haykıracağım gerçek
len ve gerçekleşsin 
istediklerimi... 
Söylediğim her şeye 
inancım tamdır, zaten 
bunu korkusuzca 
söyleyemem de hep; 
inançlarıma sahip çık- 
mamdandır.

"Gemlik'e doğru 
denizi göreceksin; 
sakın şaşırmayın" 
Anlaşılan Orhan Veli 
buraların yabancısına 
söylemiş sözünü. Biz 
şaşırmıyoruz zaten! 
Ama şimdi 
şaşırdığınızı hayal 
edin! Tüm alışkanlık
larınızı unutun. 
Gemlik'e dair bildiğiniz 
ne varsa, silin savuş
turun hafızanızdan. Bir 
evin güzelliği kapısın
dan belli olur. 
Gemlik'in girişinde 
yemyeşil bir cennet 
kollarını açsın size. 
Eşsiz bir mimariyle 
büyülensin gözleriniz. 
Dağ taş karşılasın sizi. 
Tabelanın üstüne, bir 
boyacı fırçasından 
geçen "Hoş geldiniz" 
yazısı değil... Sözlere 
gerek kalmadığını 
düşünün. Öyle güzel 
bir şehrin önündesiniz 
ki.. “Hoş bulduk" diyor

gönlünüz bir ani 
"Hoş bulduk memleke
tim"

Hayal edin, diyorum. 
Hayal edin. Yollar toz 
toprak içinde harap 
değil. Yürürken 
ayağınızın altından 
gidiyor sanki yollar. 
Her yanda bir çukur 
ilişmiyor gözünüze! 
Canınız sıkılmıyor. 
Bugün yollar gerçek
ten gülümsüyor size. 
"Neler değişmiş 
böyle!" diyeceksiniz. 
Sokaklar pırıl pırıl... 
Başıboş hayvanlar 
ayağınıza dolaşmıyor 
kaldırımlarda. Hastalık 
saçmıyor asla! Bir 
bakım evinde toparlan
mış, aşılanmış hepsi.

Biraz daha 
yürüyünce fark ede
ceksin Gemlik termi
nalini. Otobüsler boş 
bir meydana bırakılan 
kimsesiz çocuklar gibi 
mahzun değiller. Bir 
terminalleri var. 
Yakışanı da bu değil 
mi zaten? Şehir içinde 
de dolaşan, vızır vızır 
çalışan bir sistem var. 
Köylere, uzak mahal
lelere araçlar kalkıyor 
durmadan. Öyle saatte 
bir değil... Kimseyi 
bekletmeden, yıprat
madan, tüketmeden... 
Haydi fark edin: 
Ulaşım da gülümsüyor 
size...

Fabrika bacaları, 
araba egzozları her 
saniye kurşun sıkardı 
gökyüzüne. Bir nevi 
intihardı, bu havayı 
Simize çekmek.

oşunuza gidecek 
şimdi; ve diyeceksiniz 
sessizce: "Gemlik'te 
bu kadar ağaç var 
mıydı eskiden?
Botanik parka dönmüş 
memleketim" Ağaç 
dallarında şehre 
masallar dinletecek 
kuşlar ve siz içinizi 

ferah tutacaksınız 
artık. Gelecek nesillere 
bıraktığınız şehir 
vicdan azabı çek
tirmeyecek size! 
Mutluluk bu değil mi 
zaten?

Değişen bunca şeyin 
sarhoşluğuyla, 
istemeye istemeye 
giriyorsunuz eve. 
Öysa sokaklar nasıl da 
davet ediyor sizi. 
Yorgunsunuz. 
Musluğu açınca o 
kesik kesik öksürüğe 
karışan sesini duy
muyorsunuz şimdi. 
Her eve arıtılmış sular 
gidiyor. Kireçsiz, 
çamursuz... Dupdu 
ru... tıpkı şehirlerin 
yarınları gibi...

İçmeye doyamıyor 
insan. Damacanalara 
"Elveda" diyorsunuz 
artık. Her köşe başına 
yaptırılan çeşmeler 
kadar şaşırtıyor bunlar 
sizi.

Sonra televizyonu 
açıyorsunuz. Gemlik 
TV diye bir kanal çık
mış. Bir ilçe için 
müthiş bir başlangıç. 
Basın da gülümsüyor 
işte! Hemen izlemeye 
koyuluyorsunuz. Bir 
sinema filmi izler gibi, 
heyecanla... Haberleri 
alıyorsunuz birer birer. 
Çarpık kentleşmeye 
savaş açılmış. Şehir 
modern bir görünüm 
almış; En çok çocuklar 
mutlu... Her sokakta 
bir park, bir oyun bah 
jçesi... Başka kültür
lerin kağıda basılı 
manasız oyunlarına 
esir değiller onlar. 
Kontrolsüz çoğalan 
internet kafelerde 
bedenlerine tembellik, 
zihinlerine körlük 
istemiyor şimdi. Gazoz 
kapaklarıyla; ya da 
başka şeylerle...

O yumuk yumuk par
maklar, ya çiçek tutu 
yor ya da kitap. Üzer
lerine bir ölüm sessiz 
liği çökmemiş, cıvıl 
cıvıl yüreklen.

Kalp atışları hızlı... 
Zeki ve çevik her biri... 
Atatürk'ün torunları 
işte tam da böyle 
olmalı zaten!

Gemlik, gecenin 
eğlenceye doymadığı 

mekan olmuş artık.
Ne yapmak 

istersiniz? Ve nerde 
olmak... İster anfi 
tiyatroda bir konser, 
ister şehir merkezine 
yeni yapılan kültür 
sarayında bir oyun... 
Artık her kes ve her 
şey sizin için Çalışıyor. 
Sizde ülkeniz Ve ülkü
leriniz için... Ne yap
mışlar, nasıl başar
mışlar, anlayamaya
caksın. Ama artık 
sokağa rahat çıkacak
sın. "Yerli Teksas" 
diye dil uzattıkları 
ilçen, kan kokmuyor 
artık. Uyuşturucu 
kokmuyor. Ya da 
siyah sularının kestiği 
bir çağlıkla ürpermiyor 
koca deniz.
Gemlik, suç oranının 
en az olduğu ilçe 
seçilmiş!

Ne mutlu bize...
Sonra ertesi sabaha 

uyanıyorsunuz.
Hayal edin ne olur! 

Günün ilk ışıkları 
düşüyor göz kapak
larınıza. Ve siz 
yaşadığınız yere bir 
kez daha hayran 
oluyorsunuz. 
Gençleşiyorsunuz, 
farkında olmadan. Bir 
sanat şehrindesiniz 
şu an. Fuarlar, festi
valler düzenleniyor. 
Durağan hiçbir şey 
yok. Turizm en taze 
meyvelerini yediriyor 
ilçenize; Kumla'da, 
Kurşunlu'da... Terme... 
tarihe karışan ününe 
yeniden Kavuşuyor 
işte...

Manastır’a çıkarken 
eski tarihi evleri 
görürdünüz hep. 
Üstünüze yıkılacak 
zannederdiniz. 
Şimdiyse, o evleri tanı
makta zorluk çekiyor
sunuz. Hepsi restore 
edilmiş. Kimi, el sanat
ları sergi salonu; kimi 
bir huzur evi şimdi. 
Yazmanın oyası, 
mendilin nakışı gibi bir 
şey bu. Adım başı bir 
kitap evi... Bu evlerde 
en yeni çıkan eserler, . 
yayın tanıtımları ve 
çeşitli dergiler 
bulunuyor. Ve en 
güzeli de teknoloji 
parkları... İçinde labo

ratuarlar, billm-kültür 
yayınları... Herkese 
açık! Öğrenciler tabiatı 
anlama fırsatı bulsun 
diye... Olaylara mantık 
bir çerçeve oluştursun 
diye... Neden olmasın 
ki? Neden Gemlik'ten 
de bir Arşimed çık
masın ki? Bilimin ucu 
bucağı yok; hayallerin 
hiç yok! Neden 
olmasın?

"Beyaz masa" uygu
lamasını da başlatacak 
Gemlik. Her şey tıkır 
tıkır işleyecek. Sistem 
size her güzelliği 
getirecek. Ve tabii ki 
serbest kürsü...
Serbest kürsü olacak 
belli yerlerde. Hayal 
edin. Sesinizi duyan, 
sizi anlayan birileri 
olacak. Düşünüyor, 
düşlüyor ve paylaşı 
yorsunuz artık. İletişim 
kuruyorsunuz tüm 
kainatla.

Şimdi açın göz
lerinizi.

Uyanın! Denizi taşlar
la doldurulan 
Gemlik’tesiniz. Ama 
fark edin artık; elin
izdeki kararan bakır bir 
tas değil. Bulanık değil 
içindeki bur yudum su. 
Güneşten daha parlak. 
Öylece bekliyor bizi; 
ham, şekilsiz ve 
savunmasız...

İşte, ben belediye 
başkanı olsam; hayali
ni Kurduğum her şeyi 
yaparım şehrim için. 
Sarrafı ben olmalıyım. 
Harekete geçmeliyim, 
usta bir ışçıliKie, 
Gemlik'e en güzel şekli 
vermeye hazırım. 
Öyleyse en az benim 
kadar inanmalısınız, 
istemelisiniz. "Hayal 
edebiliyorsan; 
başarırsın da!"

Ben bunu ilke 
edindim. Şimdi 
gücümüzü ortaya 
koysak; medeniyete, 
sevgiden bir yol olup 
su olsak, ışık olsak, 
ulaşsak birbirimize. 
Ben desteğinizle 
"BELEDİYE BAŞKANI" 
olsam; ve gülümseyen 
bir Gemlik için hep 
birlikte çalışsak... 
Atatürk'çü bir gele
ceğe, sağlam köprüler 
kursak, nasıl olurdu?

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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 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



Anafartalar
Çarşısı esnafı

yaralarını sarıyor
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Ankara'nın en eski 
çok katlı çarşısı, 
açılış törenine 
hazırlanıyor. 
Patlamada zarar 
gören dükkanların 
pnarıldığı 
çarşıdaki esnafın 
beklentisi ise 
AnkaralIların 
kendilerini yalnız 
bırakmaması... 
Anafartalar Çarşısı 
esnafı, patlamadan 
zarar gören 
dükkanlarını açılışa 
yetiştirmeye 
çalışıyor.

Çarşıdaki onarım, 
özellikle patlamadan 
en çok zarar gören 
ön taraftaki 
dükkanlarda 
devam ediyor. 
Patlamada ölen 
İsa Kalgır'ın çalıştığı 
dükkanlar da 
bunlardan biri. 
Çarşı'ya sadece 
dükkan sahipleri 
girebiliyor, patla
madan sonra 
güvenlik kordonuna 
alınan Anafartalar 
Caddesi ise trafiğe 
açıldı.

GemlikKörfez

Çiftçinin borçlarına kolaylık geldi
Köy grup kredi borcunu yıl sonuna kadar ödeyenlerin kefaleti kalkıyor

Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Koopera 
tifleri'nden toplu köy 
grup kredisi alanlar, 
borçlarını bu yıl so 
nuna kadar öderlerse 
müteselsilen kefalet
leri ortadan kalkacak. 
Toplu köy grup kredi
lerinden doğan kefa 
letin sona erdirilme
sine ilişkin kanun, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Yasadan, Ziraat 
Bankası'ndan 20

Otomotiv üretimi ihracat sayesinde yüzde 9 arttı
Türkiye'deki otomotiv 
pazarında yüzde 
27'lik daralmaya rağ
men ilk 3 aydaki araç 
üretiminin yüzde 9 
arttığını belirten uz 
manlar, sektörün 
ihracata dayalı bir 
yapıya kavuştuğunu, 
iç pazardaki krizler
den etkilenmediğini 
söyledi.
Otomotiv sektörünün 
sorunları TMMOB 
Makina Mühendisleri 
Bursa Şubesi tarafın- 

O

Ağustos 2002, Tarım 
Kredi Koope 
ratifleri'nden de 30 
Ocak 2004 tarihinden 
önce kredi kullanan
lar yararlanabilecek. 
Üreticilerin, takipte 
olan borçlarını bu yıl 
sonuna kadar tama
men ödemeleri veya 
borçlarını yeniden 
yapılandırmaları 
halinde, kefaletten 
doğan sorumlulukları 
ortadan kalkacak. 
Kendi kredi 

dan düzenlenen 10. 
Otomotiv ve Yan 
Sanayi Sempozyu 
mu'nda masaya 
yatırıldı. Ulusaiara 
rası Fuar ve Kongre 
Merkezi Mudanya 
Salonu'nda düzenle
nen seminere, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Mustafa Yurtkuran, 
Bosch A.Ş. Genel 
Müdürü Gürcan Kâra 
kaş ve çok sayıda 
sanayici ve işadamı 
katıldı.

borçlarını, yasanın 
yürürlük tarihinden 
önce faiz, masraf ve 
diğer giderleriyle 
ödeyenlerin de, 
tarımsal kredilerden 
kaynaklanan kefalet
leri sona erecek. 
Kredi kullanmadığı 
halde müteselsil kefil 
olanların kefaleti de 
ortadan kalkacak. 
Yıl sonuna kadar bor
cunu ödeyen veya 
borcu yeniden yapı
landırılan çiftçilerin

Sempozyumun açılış 
konuşmasını yapan 
Makine Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Nedret Yayla, ilk 
sempozyumun 
düzenlendiği 1985 
yılında Türkiye'de 
AvrupalI üreticilerin 
kendi pazarları için 
üretimlerine son 
verdikleri modellerin 
üretildiğini hatır
latarak, "Bugün sek
törde bambaşka bir
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kefaletten dolayı hak
larında başlatılan ta 
kibatlar iptal 
edilecek. Müteselsil 
kefaletle borçlular 
hakkında başlatılmış 
bulunan idari ve 
kanuni takibat işlem
leri, hangi aşamada 
olursa olsun kendil
iğinden duracak. 
Mahkumiyet karar
larının infazı erte
lenecek. İnfazı devam 
edenler, derhal 
tahliye edilecek.

durum hakim. İç 
piyasanın yüzde 70'i 
ithal otomobiller 
tarafından pay
laşılmıştır. Buna karşı 
Türkiye, 2006 yılında 
bir milyon 24 bin adet 
araç üretmiş ve ilk 
defa otomotiv dış 
alım ve dış satımında 
603 bin dolar artı 
bakiye vermiştir. 
Bu rakam 2007'nin 
ilk üç ayında bir 
milyon 196 bin dolara 
yükselmiştir" dedi.

HER TÜRLÜ 
BOTA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

Haşan GÜLLÜ
Fiili Boya 
Jotun - Deniz Boyaları 
izolasyon 

Hırdavat 
Nalbur 
Sıhhi Tesisat 
Aksesuar

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 513 32 32 Fax: (0.224) 513 35 75
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Lise son sınıf öğrencilerine ÖSSizni
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, lise 
son sınıf öğrenci
lerinin, Öğrenci 
Seçme Sınavı'na 
(ÖSS) daha iyi 
hazırlanabilmeleri 
için okulların 
kapanmasından 
bir hafta önce 
izinli sayılacaklarını, 
ancak diğer 
öğrenciler için 
"erken tatil"in 
söz konusu 
olmadığını bildirdi. 
Bakan Hüseyin Çelik, 
bir gazetecinin, 
"aşırı sıcaklık nede 
niyle okulların erken 
kapanması gün
demde mi?" soru 
suna şu yanıtı verdi: 
"Hayır yok öyle bir 
çalışma... Bakanlığın 
okulları erken tatil 
etmesi gibi bir şey 
söz konusu değil. 
Ancak, sadece lise 
son öğrencilerini 
üniversite sınavına 
girdikleri için onlara 
bir hafta öncesinden

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
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 Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
| Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

i
î

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

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. J
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.

ŞEKER SİGORTA
MacideÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

serbest 
bırakacağız.
Yönetmeliğimiz gere 
ği 180 gün eğitim ve 
öğretim yapmak gibi 
bir zorunluluğumuz 
var. Bunu başka 
türlü telafi edemeyiz. 
Ancak son sınıf 
öğrencileri üniversite 
sınavına girdiği için 
bir hafta önceden 
bırakacağız.
Hafta sonunu da 
kattığımızda 
9 gün önceden 
öğrenciler okula 

gelmeyecek. 
Böylelikle sınava 
daha iyi 
konsantre olmalarını 
sağlayacağız." 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, geçen 
öğretim yılında da 
lise son sınıf 
öğrencileri ÖSS'ye 
"psikolojik olarak 
daha rahat girmeleri 
ve streslerinin 
azaltılması 
amacıyla” bir hafta 
süreyle izinli 
saymıştı.
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Yolsuzluk raporunda Türkiye 60. sırada
Uluslararası 
Şeffaflık örgütü'nce 
her yıl yayımlanan 
Yolsuzluk Algılama 
Endeksinde Türkiye 
ilerleme kaydetti. 
Örgütün 2005 yılı 
için yaptığı sıralama
da 65. sırada olan 
Türkiye, 2006 yılında 
60. sıraya yükseldi. 
Uluslararası Şeffaflık 
örgütünün bu yılki 
raporu özel olarak 
hukuk ve adalet 
sistemindeki yolsuz 
luklar üzerinde odak
landı. Raporun 
Türkiye ile ilgili

Polisin yetkileri arttırılıyor
Polise, tehlikenin ve 
suç işlenmesinin 
önlenmesine ilişkin 
olarak yeni yetkiler 
tanınıyor.
AK Parti Sivas 
Milletvekili Selami 
Uzun ve 3 milletvekili 
tarafından TBMM 
Başkanlığına sunulan 
teklif, Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununda 
değişiklik yapıyor. 
Polis, kişileri ve araç 
lan; bir suç veya 
kabahatin işlenmesini 
önlemek, suç işlen 
dikten sonra kaçan 
faillerin yakalanma 
sini sağlamak, işle
nen suç veya kaba
hatlerin faillerinin 
kimliklerini tespit 
etmek, hakkında 
yakalama emri ya da 
zorla getirme kararı 
verilmiş kişileri tespit 
etmek, kişilerin ha 
yatı, vücut bütünlüğü 
veya malvarlığı bakı . 
mından ya da toplu 
ma yönelik mevcut 
veya muhtemel bir 
tehlikeyi önlemek 
amacıyla 
durdurabilecek. 
Durdurma yetkisinin 
kullanılabilmesi için, 
polisin tecrübesine 
ve içinde bulunulan 
durumdan edindiği 
izlenime dayanan 
makul bir sebebin bu 
lunması gerekecek. 
Süreklilik arz edecek, 
fiili durum ve keyfilik 
oluşturacak şekilde 
durdurma işlemi 
yapılamayacak.
Polis, durdurduğu 
kişiye durdurma 
sebebini bildirecek 
ve durdurma sebe
bine ilişkin sorular 
sorabilecek; kimliğini 
veya bulundurulması 
gerekli diğer 
belgelerin ibraz 
edilmesini 
isteyebilecek. 

bölümünde, 
cumhuriyetin ilk 60 
yılında yargı siste
minde görece düşük 
kalan yolsuzluk 
algısının son 
20 yılda yükselmeye 
başladığı vurgula
narak, bunuri yargı 
kurumuna 
kamuoyunda duyulan 
güvenin aşınmaya 
başladığının işareti 
olduğu öne sürüldü. 
Raporda, Türkiye'de 
hakim ve saVcı ata
malarında hükümetin 
söz sahibi olfrıasımn 
yargı sistemini

Durdurma 
süresi, durdurma 
sebebine esas 
teşkil eden izlemin 
gerçekleştirilmesi 
için zorunlu süreden 
fazla olamayacak. 
Durdurma sebebinin 
ortadan kalkması 
halinde kişilerin ve 
araçların ayrılmaları
na izin veriletek. 
Polis, durdurduğu 
kişi üzerinde veya 
aracında silah veya 
tehlike oluşturan 
diğer bir eşyanın 
bulunduğu hususun
da yeterli şüphenin 
varlığı halinde, 
kendisine veVa 
başkalarına zarar 
verilmesini önlemek 
amacına yönelik 
gerekli tedbirleri 
alabilecek. Ahcak 
bu amaçla kişinin 
üzerindeki giysinin 
çıkarılması veya 
aracın, dışarıdan 
bakıldığında içerisi 
görünmeyen bölüm
lerinin açılması iste 
nemeyecek. 
Görevlerin yarine 
getirilmesi sırasında, 
polis tarafından 
gerekli işlemler için 
durdurulan kişiler ve 
araçlarla ilgili hüküm
ler saklı kalaöak. 
Polis, görevini yerine 
getirirken, kimliğini 
belirleyen belgeyi 
gösterdikten sonra, 

siyasal müdahalelere 
açık kıldığı 
savunulurken, 
hakim ve savcı 
dokunulmazlığının da 
kötüye kullanıla
bildiği iddia edildi.
Uluslararası Şeffaflık 
Örgütünün raporun
da, Türk yargı sis
temini yolsuzluklara 
açık kılan bir başka 
unsur olarak da 
bilirkişi kurumu 
gösterildi. Raporda, 
bilirkişi raporlarının 
çoğu durumda, yan
lış, yanıltıcı ve sahte 
olduğu ifade edildi.

kişilere kimliğini 
sorabilecek. Bu 
kişilere kimliğini 
ispatlamaları 
hususunda gerekli 
kolaylık gösterilecek. 
Polis, kimlik sorgula
ması süresince kişiyi 
ve aracı bekletebile
cek. Bu sorgulama 
işlemi sırasında kim
lik bilgileri kayda 
geçirilebilecek.
Belgesinin bulunma
ması, açıklamada 
bulunmaktan kaçın
ması veya gerçeğe 
aykırı beyanda bulun
ması dolayısıyla ya 
da diğer nedenlerle 
kimliği belirleneme 
yen kişi tutularak 
durumdan derhal 
Cumhuriyet 
savcısı haberdar 
edilecek.
Bu kişi, kimliği 
açık bir şekilde 
anlaşılıncaya kadar 
gözaltına alınacak ve 
gerekirse tutuk
lanacak. Gözaltına ve 
tutuklamaya karar 
verme yetkisi ve 
usulü bakı mından 
Ceza Mu ha kemesi 
Kanunu hü kümleri 
uygulanacak.
Kişinin kimliğinin 
belirlenmesi duru
munda, bu nedenle 
gözaltına alınma 
veya tutuklanma 

haline derhal 
son verilecek.
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stihdam vergisi sorunu aşılamadı
İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Oda 
sı'nın (İSMMMO) 
araştırmasına göre, 
istihdam üzerindeki 
vergi yükü sorunu 
aşılamadı. 
Araştırmaya katılan 
firmaların yarıdan 
fazlası istihdam üze 
rindeki vergilerin 
çok yüksek oldu 
ğunu bildirdi. 
Araştırmaya katılan 
firmaların yüzde 
1.7'si istihdam vergi 
sini düşük bulur 
ken, bu verginin işv
erenlere yönelik 
olduğunu düşünen
lerin oranı ise yüzde 
27.3 oldu.
İSMMMO tarafından 
yayınlanan “Vergiye 
Karşı Mükellef Dav 
ranışları Araştır 
ması”na göre fir
malar istihdam 
vergilerinin çok yük
sek olduğunu 
düşünüyor.
Firmaların yüzde 
6O'ı, Kurumlar 
Vergisi ve KDV oran
larında yapılan 
indirimleri mal veya 
hizmet fiyatlarına 
yansıttığını bildirdi. 
KDV indirimini fiyat
larına yansıtacağını 
ifade edenler ara

sında ilk sırada ima 
lat sanayi, hizmetler 
ve ticaret sektörü 
nün, son sırada ise 
inşaat sektörünün 
yer aldığı görüldü. 
Kurumlar Vergisi'n 
deki indirimleri fi 
yatlarına yansıtacak
larını ifade edenler 
arasında en fazla 
payı imalat, turizm 
ve hizmetler sektörü, 
en az payı inşaat 
sektörü aldı, inşaat 
sektörünün her iki 
vergi türünde de 
indirime gidilmesi 
halinde fiyatlarına 
yansıtmayı 
düşünmedikleri 
ortaya çıktı. 
Araştırmaya katılan 
stopaja tabi birey
lerin yaklaşık yarısı 
yıllık kişisel gelir
lerinin yüzde 5'ini 
devlete gönüllü bir 
şekilde vergi olarak 
ödeme taraftarı iken, 
deneklerin yüzde 
32.8'i yıllık kişisel 
gelirlerinin yüzde 
10'unu, de neklerin 
yüzde 11.9'u ise yıl
lık kişi sel gelir
lerinin yüz de 15'ini 
devlete gönüllü bir 
şekilde vergi olarak 
ödemekten yana 
olduklarını 
bildirdi.

KİRALIK İŞYERİ
Emin Dalkıran Kordonu’nda 

Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı) 
70 M2 işyeri kiralıktır.

TEL : 0.542 593 61 51

ÖZGÜR TİCARET
OSCAR SU ANA BAYI

HABAŞ YETKİLİ BAYİ

EVLERE FABRİKALARA 
ve İŞYERLERİNE 

ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA 

DAMACANA SU
VERİLİR

TRLİ BAYİLİKLER DERİ
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR. 

E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları 
TEL: 0.224 513 40 95 • 513 0176
 GSM: 0.555 350 52 41 - GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Akaryakıt 
İstasyonunda çalışacak 
bay ■ bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66 
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

KÜRDANLIK k ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

i ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU 

İŞ DENEYİMİ ÛLAN 
BAYAN MUHASEBE 

PERSONELİ ARANIYOR 
ÖZAY NAKLİYAT

Müracaat Tel: 519 01 73 
Adres: Ata Mh. Gemsaz Mevki 

Borusan Limanı ■ Gemlik / BURSA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yelkencilerimiz Haliç’te yarışacak
Seyfettin SEKERSÖZ

Türkiye Yelken 
Federasyonu'nun 
50. Yıl kutlamaları 
2007 yılı Faaliyet 
Programı'nda yer 
alan "Beyoğlu 
Belediyesi ve Türkiye 
Yelken Federasyonu 
Haliç Yelken Yarışla 
n" 25-27 Mayıs 2007 
tarihleri arasında, 
Hasköy/lstanbul'da 
yapılacaktır.
Yarışlara kısa sürede 
kazandığı başarılarla 
isminden bahsettiren 
Gemlik Yelken Külü 
bü'nden Murat 
Samsun ve Tuğba 
Öksüz'de katılacak. 
Yarışlar sadece 
OPTİMİST sınıfında 
yapılacak olup; 
Her kulüp, bir erkek 
ve bir kız olmak üzere 
iki sporcudan ve bir

idareciden oluşan 
takımla katılacak. 
Belediye Başkanı ve 
aynı zamanda Kulüp 
Başkanı olan Mehmet 
Turgut ve Gemlik 
Yelken Kulübü Yöne 
tim Kurulunun destek 
ve katkılarıyla Istan- 
bulda yapılacak bu 
organizasyona Gem 
lik Yelken Kulübünü 
temsilen Antrenör 
önder Cesur ve 
erkeklerde Murat 
Samsun ile kızlarda 
Tuğba Öksüz katıla
caktır. Çanakkale 
Karabiga'da yapılan 
yarışlarda büyük 
başarı kazanan 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcularının 
Haliç'te yapılacak 
yarışmada da 
Gmelik'e en iyi 
derece ile dönmeleri 
bekleniyor.

Murat Samsun Tuğba Öksüz

A Milli aday kadro belli oldu Süper ligde perde kapanıyor
Avrupa Şampiyonası 
elemelerinde 2 
Haziranda Bosna- 
Hersek ve özel 
maçta 5 Haziranda 
Brezilya ile karşıla 
şacak (A) Milli Futbol 
Takımı'nın aday 
kadrosu açıklandı. 
Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih 
Terim'in belirlediği 
kadroya şu futbolcu
lar davet edildi: 
Rüştü Reçber, 
Tuncay Şanlı, Tümer 
Metin, Mehmet 
Aurelio, Serdar 
Kulbilge (Fenerbah 
çe), Hakan Şükür, 
Ümit Karan, Arda 
Turan, Emre Aşık, 
Sabri Sarıoğlu 
(Galatasaray), ibra 
him Üzülmez, İbra 
him Toraman, Gök 
han Zan, Serdar 
Kurtuluş (Beşiktaş), 
Hüseyin Cimşir,

GEMIİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
PARS ve KİRAZ OPERASYONU 14.oo - 16.30 ■ 20.30
CESUR BALIK 12.00 - 14.00 - 16.15 - 20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.30

Gökdeniz Karadeniz, 
Umut Bulut (Trabzon 
spor), Mehmet To 
puz, Gökhan Ünal 
(Kayserispor), Vol 
kan Yaman, Uğur 
Kavruk (Antalya 
spor), Servet Çetin 
(Sivasspor), Orkun 
Uşak (Kayseri Erci 
yesspor), Hakan Arı 
kan (Ankaraspor), 
Hamit Altıntop 
(Schalke 04), Nuri 
Şahin (Borussia

Dortmund), Yıldıray 
Baştürk (Hertha 
Berlin), Emre 
Belözoğlu 
(Nevvcastle United), 
Colin Kazım 
Richards (Sheefield 
United). Bu arada, 
Bosna-Hersek maçı 
kadrosunda yer 
almayan Tugay 
Kerimoğlu'nun, 
Brezilya maçı öncesi 
4 Haziranda kampa 
katılacağı bildirildi.

Turkcell Süper Lig'de 
2006-2007 sezo
nunun 34. ve son 
hafta maçları bugün 
yapılacak.
Lig şampiyonu 
Fenerbahçe'nin 
ardından, 2. ve 3. 
sırayı alan takımların

240 öğrenciye madalya
Nilüfer Eğitim 
Kurumlan tarafından 
düzenlenen Matema 
tik Olimpiyatları'nda 
dereceye giren 
okulların ve 
öğrencilerin 
ödülleri düzenlenen 
muhteşem bir törenle 
sahiplerini buldu. 
Nilüfer Eğitim 
Kurumlan tarafından 
organize edilen 
Bursa Nilüfer 

da geçen hafta 
belli olmasıyla 
zirvede heyecan 
sona ererken, 
son haftada gözler 
düşme hattında 
olacak.
Ligde son hafta 
maçlarında, küme

Matematik Olimpiyatı 
(BUNİMO) 12 Ma yıs*- 
da gerçekleşirken, 
240 kişi ödül almaya 
hak kazandı.
BUNİMO'ya 93 okul
dan 830 öğrenci katıl 
dı. İl Milli Eğitim Mü 
dürlüğü'nün resmi 
onayı ile yapılan olim 

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

düşmesi daha 
nce kesinleşen 
Sakaryaspor’un 
ardından, gelecek 
sezon Türk 
Telekom Lig A'da 
mücadele 
edecek 2 takım 
daha belli olacak.

piyat sonucu 
derece ye giren 
öğrencilerin, 
okulların ve 
öğretmenlerin ödül
leri Nilfüfer İlköğre
tim Okulunda 
düzenlenen muhte 
şem bir törenle 
sahiplerini buldu.

http://www.elkoyun.com
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Denge bozukluğu nasıl anlaşılır? Yaz kazalarına dikkat
ABD'de yapılan bir 
araştırmaya göre 
polikliniklere başvu
ran her yüz hastanın 
5 tanesi denge bozuk 
luğundan yakınıyor. 
Genel nüfusun yak
laşık %20'si bir tür 
baş dönmesi denge 
bozukluğundan etkile 
niyor. Ortalama ya 
şam süresinin bütün 
dünyada giderek uza
ması yaşlı insan sayı 
sının artması denge
sizlik ve baş dönme 
si gibi sorunların gi 
derek artacağının ka 
mtı olarak görülüyor. 
DENGE BOZUKLUĞU 
NASIL ORTAYA
ÇIKAR
Kulak Burun Boğaz 
Uzmanı Operatör 
Doktor İrfan Aksoy, 
bu bölgelerden 
kalkan uyarılarla 
beyne sürekli olarak 
baş ve vücudun 
diğer kısımlarının bir- 
biriyle ve mekandaki 
yerleri hakkında 
uyarılar gönderildiği
ni belirtiyor.
Denge merkezinin , 
kendisine iletilen bil
gileri, depo bilgilerle 
karşılaştırıp bu bilgi
lerin ışığında değer
lendirerek motor 
yanıtı hazırladığını 
ifade eden Op. Dr. 
İrfan Aksoy, bilgilerin 
denge merkezine 
ulaşmasında veya 
buradan verilen 
cevaplarda (motor 
yanıt) bozukluk olun
ca denge bozukluğu

veya baş dönmesinin 
ortaya çıktığını vur
guluyor. Bu bozuk
luğun beyindeki 
denge merkezleri 
tarafından telafi 
edildiğini belirten 
Op. Dr. Aksoy, 
sözkonusu telafinin, 
iç kulaktan gelen 
denge bilgileri yerine 
gözden ve kas- 
eklem-deriden derin 
duyuyla ilgili gelen 
denge bilgilerinin 
konularak yapıldığını 
ifade ediyor 
Op. Dr. İrfan Aksoy 
bunun 3 ile 6 haftada 
tamamlanacağını ve 
dengenin tam olarak 
sağlanabileceğini 
belirtiyor. Telafi 
mekanizmasına 
“merkezi düzenleme” 
adı verildiğini söyle 
yen Op. Dr. İrfan 
Aksoy, merkezi sinir 
sistemine au Bozuk
lukların da aynı 
mekanizmayla telafi 
edilse de dengenin 
hiçbir zaman tam 
olarak sağlanamaya
cağını vurguluyor. 
Op. Dr. İrfan Aksoy, 
dengesizlik sorunu 

nun, kişinin ağırlık 
merkezinin hareket 
halinde veya durur 
ken dayanma düzle
mi içine düşmesinde
ki bozukluklar olarak 
tanımlanabileceğini 
belirtiyor
DENGE BOZUKLUĞU 
OLAN İNSANLAR 
NE YAPAR?
Denge bozukluğu 
olan hastaların 
dayanma düzlemleri
ni artırarak genişlet
mek için ayaklarını 
açarak yürüdüklerini 
belirten Op. Dr. İrfan 
Aksoy, bu kişilerin 
hareketlerinin son 
derece yavaş oldu 
ğunu ifade ediyor: 
Baş dönmesinin bir 
belirti olduğunu 
belirten Op. Dr. İrfan 
Aksoy, “basitçe 
tanımlarsak kişinin 
vücuduyla dünya 
arasıııuciKi aıyı^ıımı 
bozulmasıdır, bir 
hareket yanılsaması 
bir illüzyondur, ağrı 
gibi sübjektif bir 
belirti olduğu için 
hastanın dışındaki 
kişilerce anlaşılması 
zordur” diyor.

Nazilli Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Orhan Koç 
yaz mevsimi 
nedeniyle evlerde 
meydana gelen, 
özellikle de çocuk
ların maruz kaldığı, 
önlenebilir kazaların 
ciddi sorunlar oluş
turduğunu söyledi. 
Özellikle yürüme 
çağındaki iki yaşını 
geçmiş çocuklarda 
sık rastlanan kazalar
dan olan ağızdan alı
nan yabancı ve 
tehlikeli maddelere 
dikkat edilmesi 
gerektiğini ifade 
eden Orhan Koç, 
Yaz mevsiminde artış 
gösteren ev temizliği 
nedeniyle, açıkta ve 
ambalajı dışında 
satılan temizlik ürün

Veterinerlerden salgın hastalık uyarısı
Veteriner Hekimler 
Derneği, Türkiye'de 
görülen hayvan 
hastalıklarının belirli 
hayvan türlerinde 
kısıtlı kalmadığına ve 
insan sağlığını da 
tehdit ettiğine dikkat 
çekti. Dernek, söz 
konusu durumun vet
erinerlerin çalışması 
dışında alınacak bir 
dizi önlemle giderile
ceği vurguladı.
Veteriner Hekimler 
Derneği, 65'inci 
Genel Kurulu'nun 
sonuç bildirgesinde 

lerinden olan kostik, 
yağ çöz, por çöz, 
kireç çöz ve çamaşır 
suyu gibi tehlikeli 
maddeler evlerde 
açıkta bırakılmaması 
gerektiğini kaydetti. 
Asitli ve alkollü 
sıvıların ambalaj 
kanununa uymayarak 
cam ve benzeri 
ambalajlarda satın 
alınmasının oldukça 
tehlikeli olduğunu 
belirten Koç, 
"Çocuklar tarafından 
su ve benzeri içecek 
zannedilerek bu 
zararlı maddelerin 
içilmesi sonucunda 
ciddi kazalar ve 
sağlık sorunları 
oluşmaktadır. 
Özellikle asit ve 
alkollü sıvıların su 
zannedilerek içilmesi,

Türkiye'de görülen 
Kuş Gribi 
vakalarının, belirli 
hayvan türleriyle 
sınırlı olmadığını ve 
insan sağlığını da 
tehdit ettiği bildirildi. 
Söz konusu durumun 
veterinerlerin 
çalışması dışında 
alınacak bir 
dizi önlemle 
giderileceği 
kaydedildi. Dernek, 
veterinerlerin önemi
nin, risk oluşturmaya 
devam eden Kuş 
Gribi ve Kırım 

çocukların yemek 
borusunda, mide 
çıkışında yanıklar 
oluşturarak 
buralarda darlıklara 
neden olmaktadır. 
Bu darlıklar yüzde 
20 ila 30 arasında 
oluşmaktadır. Sonuç 
olarak çocuklar 
gıdalarını yutamaz 
duruma gelmekte ve 
uzun süreli ciddi 
sağlık sorunları oluş
maktadır. özellikle bu 
korozif maddelerin 
orijinal ambalajlarının 
dışında satılması bu 
tip istenmeyen hadis
elerin oluşmasında 
ana etkendir. Bizim 
gibi gelişmekte olan 
ve geri kalmış ülke 
lerde bu sorun hala 
ciddi bir sağlık 
sorunudur" dedi.

Kongo Kanamalı 
Ateşi gibi hastalıklar 
yaşandığında 
hatırlandığından 
yakındı.
Veterinerler, tarımsal 
üretim içinde hay
vancılığın payının 
Avrupa'da yüzde 
50'ler dezeyinde 
olmasına karşın, 
Türkiye'de yüzde 
20'lerde olduğunu 
belirterek, tarımdaki 
yanlış uygulamalar 
nedeniyle Türkiye'nin 
dışa bağımlı hale 
geldiğini savundu.

ıvı
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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 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C. Savcı lığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz________ 51417 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

■

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

26 Mayıs 2007 Cumartesi 
DEMİRİZ ECZANESİ 513 29 74

27 Mayıs 2007 Pazar 
ÖZER ECZANESİ 513 56 82

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2759 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi açıldı
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Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından 
kurulan Basın 
Müzesi, düzenlenen 
törenle hizmete girdi. 
Basın Kültür Sarayı 
2. katında bulunan 
müzenin açılışına, 
eski Milli Eğitim Baka 
m ve Savunma Baka 
m Turan Tayan, Vali 
Yardımcısı Mustafa 
Ayhan, Nilüfer Bele 
diye Başkanı Mustafa 
Bozbey, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Mustafa Yurtkuran, 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Recai 
Ekmekçi ve çok sayı
da gazeteci katıldı. 
Törende konuşan

Bursa Kent Müzesi 
Müdürü Ahmet Erdön 
mez, Basın Müzesi* 
nin 18-24 tarihleri 
arasında kutlanan 
Müzeler Haftası'na 
rastlamasının sevin
dirici olduğunu 
söyledi. Müzenin 
kurulmasıyla bir ilke 
imza atan Gazeteciler 
Cemiyeti'ni kutlayan 
Erdönmez, "Bursa'nın 
değerleriyle üretilmiş 
bu müze yıllar sonra 
ne kadar önemli bir 
kültür kurumu 
olduğu nu 
gösterecektir" dedi. 
Törende konuşan 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı

Nuri Kolaylı da, 
müzede matbaanın 
kurulmasından 
bugüne kadar 
geçen süreçte kul
lanılan eşyaların 
ve fotoğrafların 
bulunduğunu söyledi. 
Basın Müzesi'nin 
kurulmasında emeği 
geçenleri kutlayan 
Kolaylı, müzenin 
herkes tarafından 
gelip görülmesini 
istedi.
Ardından söz alan 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey ise, ilk kez ' 
Nilüfer'de müze 
açmanın mutluluğunu 
yaşadığını ifade etti.

Basın Kültür Sarayı* 
nın bir ticaret merke 
zinin yanı sıra bir 
kültür merkezi haline 
geldiğini belirten 
Bozbey, "İnsanlarımız 
alışveriş merkezine 
geldiklerinde 
kültürlerini de 
yaşayabilecekler.
Bursahlar'a 
hayırlı olsun" 
diye konuştu. 
Birçok uluslararası 
kuruluşun üyesi 
olduğunu belirten 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Mustafa 
Yurtkuran ise, 
"En çok BGC'ye 
üye olmaktan 
mutluyum. Kültür 

yatağı olan müzeler 
ulusal belleğin 
tutulduğu yerlerdir. 
Müzemiz hayırlı 
olsun" dedi.
Konuşmaların 
ardından müzenin 
yapımın da emeğe 
geçenlere 
Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı tarafın
dan plaket verildi. 
Basın Müzesi'nin 
açılış kurdelesi 
eski Milli Eğitim 
Bakanı ve Savunma 
Bakanı Turan 
Tayan, Vali Yardımcısı 
Mustafa Ayhan, 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa

Bozbey, Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörü Mustafa 
Yurtkuran, 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Recai 
Ekmekçi ve 
Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı 
tarafından kesildi. 1 
20. yüzyılın sonlann- 
da çağın gereklerine 
ayak uyduran
Bursa medyasının J 
yaşadığı değişimin 
anlatıldığı müzeyi 
gezen protokol 
üyeleri, ardından 
verilen kokteylde 
buluştu.

J 
I 
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TÜRKİYE’DE BAŞARI YİNE SINAV’DAN
İŞTE KANITI VE İŞTE GERÇEK BAŞARI...

2007 ASKERİ LİSE SINAVI
TÜRKİYE 1- Sİ

CEM KALKANLI
SINAVLARA HAZIRLIKTA RİR NUMARA!

* Bursa / Setbaşı Tel: 329 30 30 * Bursa / Hürriyet TEL: 247 47 31 ‘ Bursa / M.Kemalpaşa Tel: 612 09 12 * Bursa / Orhangazi Tel: 572 33 07
* Bursa / Nilüfer Tel: 453 11 33 * Bursa/İnegöl Tel: 712 12 46 * Bursa / Mudanya TEL: 544 11 55 * Bursa / GEMLİK TEL: 513 24 40
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Mevlano'nın izinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

DÜNYA Türkiye
Sonat Cğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYE1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİYC 3.1ÜGÜ

DERECESİ
2007-2008KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

' “Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Ter” 
Adres: Radar Cad. No: 170 Yalova 
Tel : O 226 811 04 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'ndo 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYA 
Forum Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Ali Osman Yavuz “İstifamı 
lazmedemediler"

Genç Parti’den Milletvekili aday adayı 
olan Ali Osman Yavuz, eski partisi 
DYP’den istifası üzerine, Faruk Güzel’in 
‘Bizim üyemiz değildi' sözüne belgeler
le açıklama yaptı. Haberi sayfa 5’de

Genel Başkan Mehmet Ağar, köklerine ve özlerine döndüklerini söyledi

Güne Bakış

DYP, Demokrat Parti oldu
DYP’nin dün yapılan 2. Olağanüstü 

Büyük Kongresi’nde tüzük değişikliği ile 
Doğru Yol Partisi’nin adı Demokrat Parti 
olarak değiştirildi. Demokrat Parti Genel 
Başkanı Mehmet Ağar, AK Parti ile 
CHP'nin Türkiye'yi kutuplaştırdığını 
savunarak, "Biz kutuplaşan değil, kucak
laşan Türkiye istiyoruz" dedi. Ağar, 56 
gün sonra iktidar bayrağının burca di 
kileceğini söyledi. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
V 1 kadri_guler@hotmail.com

Türkiye’nin gündemi seçim
Türkiye seçim atmosferine girdiğinden 

beri önemli gelişmeler de yaşanıyor..
Cumhurbaşkanını seçtiremeyen AKP, 

dörtbuçuk yıldır düşünmediği Anayasa 
değişikliklerini gider ayak yapmak istiyor.

Oysa bu değişiklikler, Türkiye’nin gele
ceğini etkileyecek kadar önemli değişiklik
ler.

Siyasal sistemi etkileyecek konular.
Cumhurbaşkanını meciste seçtiremeyin 

ce Fransa’daki yarı başkanlık sistemi gibi 
Cumhurbaşkanını halka seçtirmek istiyor
lar.

Fransız demokrasisi oturmuş bir 
demokrasi ve Cumhurbaşkanını halk yıl
lardır seçiyor. Devamı sayfa 5’de

Emir Birgiil 
CHP’den aday adayı

22 Temmuz 2007 günü yapılacak olan 
milletvekili erken seçimleri için bir aday 
adayı daha başvurusunu yaptı. Cumhu 
riyet Halk Partisi’nden Bursa Elektrik 
Mühendisleri Odası Başkanlığını 3 
dönem yürüten Gemlikli Emir Birgül, 
Bursa Milletvekilliği için Ankara’ya 
giderek CHP Genel Merkezi’nde Bursa 
Milletvekilliği aday adaylığı için başvuru
da bulundu. Haberi sayfa 3’de
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Sayfa j

i Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ekonomide gelinen nokta....
AKP seçim öncesinde verdiği sözleri 4.5 yıl

lık iktidarı döneminde yerine getiremedi.
AKP hükümeti ülkenin gerçekleriyle uyum

lu, kalkınma hedef ve politikalarıyla donatılmış 
yeni bir programla IMF-Dünya Bankası patentli 
programlara son verebilme yürekliliğini 
gösteremedi.

3 Kasım seçimlerine giderken, Türkiye'nin 
önündeki iki seçenekden IMF ve Dünya Ban 
kası patentli programları uygulayarak ekono 
mik ve toplumsal yıkıma gitmek olanını tercih 
eden AKP ekonomiyi yönetememiştir.

Ülke insanı her geçen gün daha da yoksul
laşın ıştır.

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

Ne yazık ki;
Borç kıskacına düşen ülkeler dış kaynak 

bulmak uğruna IMF-DB patentli politikalara 
sarılıyor. Yeni bağımlılık ilişkileri içine çekiliyor, 
başta bütçe olmak üzere iktisat politikalarına 
egemen olamaz bir konuma düşürülüyor.

Nitekim 3 Kasım seçimleri sonrasında da" 
böyle oldu.

Seçimler sonrasında iktidar olan AKP'nin 
programları ve bugüne kadarki icraatları özü 
itibariyle IMF-DB İkilisinin güdümünde 
sürdürülmekte olan acı reçetenin devamı 
niteliğinde yürüdü.

AKP Hükümeti' ıMr'm’n ve uünya Hankasr* 
mn baskısından ve etkisinden kendini kurtara- 
mamıştır.

Ulusal güçlerle ortak bir çalışmaya gitmedi..
Çözüme katkı yapabilecek örgütlü kesimler

le bir tartışma zemini yaratılmamıştır.
Oysa, ulusal politikalar tartışılarak, ortak 

çözümler üreterek oluşturulur.
Toplumun, Hükümetin bu konuda ne 

düşündüğünü ayrıntısıyla bilme hakkı vardır. 
AKP'nin bir alternatif programı yoksa, bunları 
sunabilecek örgütlü kesimlerin önerilerini anla
ma ve dinleme mecburiyeti vardır. Bu toplum
sal bir sorumluluktur. Önerileri kabul eder veya 
reddeder, bunun siyasi sorumluluğu onun 
üzerindedir. Sonuç öyle ya da böyle olabilir 
ama bunun için öncelikle alternatif önerilerin 
tartışılması gerekir.

Çünkü, IMF-DB patentli programın bizi ne 
reye getirdiği çok açık ortadadır. Gelinen yer, 
aynı sorunları bu sefer daha da ağırlaşmış 
olarak tartışıyor olmamızdan da anlaşılıyor ki, 
toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan geniş 
halk yığınlarının arzuladığının bir hayli uzağın
dadır.

Türkiye'nin IMF ve Dünya Bankası'nca oluş
turulan programlarla kendisine bir gelecek 
oluşturması mümkün değildir. Bu programda 
ısrarcı olunması halinde, gelir dağılımı ve 
ekonomik bağımsızlık açısından geçmişi arar 
hale gelebiliriz.

80 sonrası, döneme egemen olan ve 
günümüze kadar sürdürülen iktisat poli
tikalarının ciddi bir eleştirisinin yapılarak alter
natifinin üretilmesi gerekir.

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

Aksi halde, uygulanmakta olan programın 
göz ardı ettiği birikim, kalıcı büyüme, yapısal 
değişme, istihdam, sanayileşme, teknolojik 
dönüşüm, adil bölüşüm, sosyal adalet ve 
ekonomik bağımsızlık gibi temel ve orta-uzun 
döneme dönük hedefleri yakalamak hiç bir 
zaman mümkün olmayacaktır.

Yeni hükümete düşen; Ulusal çıkarları 
gözeten, yurttaşı olmazsa olmaz gereksinim
lerini karşılar düzeye eriştiren 
akılcı,üretken,çağdaş bir politika üretmekdir.

Asıl önemli görev de ülkeyi IMF-Dünya 
Bankası batağından kurtarmaktır.

HEM Sergileri başladı
Elif ESMEN
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nce 
2006-2007 Eğitim 
öğretim yılında 
açılan kursların 
sergi açılışları 
sürüyor. 
Pazartesi günü 
Muratoba Köyünde 
başlayan sergi 
açılışı dün Narlı 
Köyü’nde devam etti. 
Yedi ay süreyle 
Eğitim gören 
24 kursiyer 
Ev Mefruşatı 
dalında öğretici 
Nesrin Seyhan 
nezaretinde el 
emeği göz nuru 
yaptıklarını 
sergilediler.
Serginin açılış 
konuşmasını 
yapan HEM 
Müdür Yardımcısı 
Muammer Seçkin, 
amaçların ev 
hanımlarının 
katılımı artırarak, 
bilgi ve becerilerini 
sağlamak 
olduğunu söyledi. 
Narlı ffkoğretîm 
Okulu Salonu’ndaki 
serginin açılışını 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
Narlı Köyü Muhtarı 
Haşan Çavdar

birlikte yaptılar. 
Bu tür kurslara 
genelde genç 
kızların ilgi göster
diğini söyleyen 
Mehmet Ercümen, 
"Burada ev 
hanımları çoğunlukta,

beyleri gösterdikleri 
ilgiden dolayı tebrik 
ediyorum. Başta 
Muhtarımız Haşan 
Çavdar olmak 
üzere tüm Narlı 
halkını sergiye 
verdikleri destek

dolayı kutluyorum" 
dedi.
Kursu başarıyla 
tamamlayan 
kursiyerlere 
belgeleri 
konuklar tarafından 
verildi.

NÜ MUTİ

A

, /■ ne mutlu

|M|^r~l_ILKOĞRETİM OKUlÜ]

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



28 Mayıs 2007 Pazartesi Sayfa 3HABER

Emir Birçül CHP'den aday adayı YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

22 Temmuz günü yapılacak olan Milletvekili erken seçimleri için GemlikTı 
Bursa Elektrik Mühendisleri Odası eski Başkanı Emir Birgül, Bursa 
CHP’den aday adayı olmak için Ankara’da başvurusunu yaptı.
22 Temmuz 2007 
günü yapılacak 
olan milletvekili 
erken seçimleri için 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden Bursa 
Milletvekilliği 
için Gemlikli bir 
aday adayı daha 
başvurusunu yaptı. 
Bursa Elektrik 
Mühendisleri 
Odası Başkanlığını 
3 dönem yüreten 
Gemlikli Emir 
Birgül, geçtiğimiz 
hafta sonunda 
Ankara’ya giderek 
CHP Genel 
Merkezi’nde Bursa 
milletvekilliği aday 
adaylığı için 
başvuruda bulundu. 
2002 genel seçim
lerinde de CHP 
Bursa Milletvekilliği

için aday adayı olan 
Emir Birgül, 
yaptığı açıklamada, 
"Ülkeme, Bursa’ya 
TBMM’de hizmet 
etmek için 
yola çıktım.
Genel Merkezim 
aday adaylığımı 
adaylığa çevirirse

seçilebilmek 
için var gücümle 
çalışacağım" dedi. 
EMİR BİRGÜL 
KİMDİR
Emir Birgül 1962 
yılında Gemlik’te 
doğdu, ilk ve orta 
öğreniminden sonra 
Gazi Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi 
Elektrik 
Mühendisliği 
bölümünü bitirdi. 
Bursa da İletişim 
Mühendislik Ltd. 
adlı bir şirket 
kurdu.
2003 yılından beri 
CHP üyeliği yapıyor. 
1994-2003 arasında 
İl Yönetim Kurulu 
üyeliği ve İl Başkan 
Yardımcılığı yaptı.
2002 yılında CHP 
Bursa Milletvekili 
adayı oldu. 
1988-1004 yılları 
arasında Bursa 
Elektrik 
Mühendisleri 
Odası yönetim 
kurulu üyeliği 
ve 3 dönem 
başkanlık görev
lerinde bulundu.

Dugunde soyuldular
Bursa'da yakın
larının düğününe 
giden 3 kişinin para, 
cep telefonu ve özel 
eşyaları çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, yakınlarının 
düğünü için 
Başaran Mahallesi 
Gonca Sokak'ta 
bulunan bir düğün 
salonuna giden 
Çimen Kavak, Tülay 
Kaya ve Savaş 
Kurşun'a ait toplam 
750 YTL, 2 cep tele
fonu ve özel eşyalar, 
kimliği henüz belir
lenemeyen kişi veya 
kişilerce çalındı. 
Polis olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

KALDIKLARI 
OTELDE 
SOYULDULAR 
Öte yandan, 
Bursa'da bir otelde 
kalan 2 kişinin 
cüzdanları çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Santralgaraj 
Mahallesi Şencan 
Sokak'ta faaliyet 
gösteren bir otelde 
farklı odalarda kalan 
Derya A. ile 
Eser D.'nin içinde 
para ve banka kart
ları bulunan cüzdan
ları, kimliği belirsiz 
kişi veya kişilerce 
çalındı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Fuhuş operasyonunda 
32 kişi gözaltında
Bursa'da jandarma 
tarafından düzen- 
lene 'Darbe 5* adlı 
operasyonda, 
fuhuş yaptıkları 
iddiasıyla Rus, 
Ukrayna ve 
Moldova uyruklu 
15 kadın ile 
bunları pazarladık
ları iddia edilen 
17 kişi gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
II jandarma

Komutanlığı 
ekipleri para 
karşılığı fuhuş 
yaptıklarını tesbit 
ettiği Rus, 
Ukrayna ve 
Moldova uyruklu 
15 kadın ile bunları 
pazarlayan 
17 kişiyi merkez 
Osmangazi, 
Nilüfer, Mudanya, 
Gemlik ve 
Yalova'da yapılan 
operasyonda 
gözaltına alındı.

Kamyondan mazot çaldılar
Motorsikletten düştü

Bursa'da, park 
halindeki bir 

u kamyonun 
deposundaki 
mazot çalındı. 

ü' Edinilen bilgiye 
göre, Bursa-lzmir 
yolu Alaattin 
Mahallesi'nde park 
halinde olan

Hilmi Güngör'e ait 
73 AL 339 plakalı 
kamyonun 
deposundaki 
350 litre mazot, 
kimliği belirsiz kişi 
veya kişilerce 
çalındı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'da meydana 
gelen trafik kaza
sında, motosiklet
ten düşen 1 kişi 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kimliği henüz 
belirlenemeyen 
bir kişinin kul
landığı plakasız 
motosiklet, 
Davutdede 
Mahallesi Ankara 
Caddesi'nde direk

siyon hakimiyetini 
kaybederek devril
di. Ağır yaralanan 
motosiklet 
sürücüsü, olay 
yerine gelen 
"112 Acil Servis" 
ekibince Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Şahsın, 
hayati tehlikesinin 
olduğu belirtildi. 
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

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

Küçük İnsanlar....
IRAK'la ilgili şu gerçeği kabul etmemiz 

gerekir: Irak'ta Amerika'nın stratejik ortağı 
artık Türkiye değil, Irak Kürtleri.

O nedenle Türkiye, daha önce birçok 
defalar olduğu gibi Irak'a girip operasyon 
yapamaz.

Amerika da zaman zaman "Sakın Kuzey 
Irak'a yönelik operasyon yapmayın" diyor.

Daha iki üç gün önce, eski Genelkurmay 
Başkanı emekli Orgeneral Myers Irak'a 
yapılacak, operasyonda Amerikan güç
leriyle karşı karşıya gelinebileceğini 
belirterek "çuval olayı"nı anımsattı.

Bunu Kuzey Irak'taki aşiret lideri Barzani 
de gayet iyi biliyor ve bundan cesaret 
alarak Türkiye'ye tehditler yağdırıyor. Kuru 
sıkı...

Barzani'nin bu kışkırtıcı ve küstah sözleri 
Ankara'da infial yaratınca ikinci Kürt lider 
Talabani hemen devreye giriyor.

Barzani adına özür dileyip telaş içinde 
Türkiye'deki öfkeyi dindirmek istiyor.
Aslında bu, iki Kürt liderin yıllardan beri 

oynadıkları oyun.
Bu tiyatroda genellikle Barzani kötü 

adamı oynuyor ve Türkiye'ye düşmanca 
söylemlerle saldırıyor,

Talabani hemen araya girip ortamı yumu 
şatmaya çalışıyor.

Zaman zaman da tersi oluyor.
Akıllarınca bu yöntemle Türkiye'yi oyala 

dıklarını, hatta uyuttuklarını sanıyorlar.
Bilmiyorlar ki Türkiye oyalanacak ya da 

uyutulacak bir ülke değildir.
Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın, 
"Ben Kürt liderlerle görüşmem. Onlar 

PKK'yı destekliyor" diyerek onları adam 
yerine koymamakla ne kadar haklı olduğu 
şimdi anlaşılıyor.

Barzani'nin "Siz Kerkük'e karışırsanız, biz 
de Diyarbakır'a karışırız" sözleri Türkiye'ye 
doğrudan tehdittir.

Ancak Türkmenlere karşı Türkiye'deki 30 
milyon Kürt'ün (bu rakamı kafadan sallıyor) 
hakkını korumaktan bahsetmesi çok daha 
tehlikeli bir tahriktir.

Barzani efendi Kürt kökenli vatan
daşlarımızı koruma hakkını kendinde nere
den buluyor?

Kim oluyor da onlara sahip çıkmaya kalkı 
yor?

Onlar bu ülkenin insanıdır.
Onların ataları bu ülke için her cephede 

can vermişlerdir.
Onlar Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkenin 

bağımsızlığı için kan dökmüşlerdir.
Bugün de Barzani'nin beslediği 

teröristlerle çıkan çatışmalarda da evlat
larını şehit vermektedirler.

Barzani gibi bir aşiret liderinin onları 
korumaya kalkması

Kürt kökenli vatandaşlarımıza bir hakaret
tir.

Barzani bu yaptığının hesabını verecektir.
Yarın onu kanatları altına alan Amerika 

bölgeden çıkmak zorunda kalacak.
O zaman ülkesine ihanet eden Barzani 

efendi Irak halkının hışmından kurtulmak 
için nereye sığınacak?

Hiç kuşkunuz olmasın, yine Ankara'ya 
gelecek, boynu bükük, el etek öpüp af 
dileyecek.

Ben ettim, siz etmeyin diye yalvaracaktır..

Gemlik KBrfez ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6z%25c3%25a7an
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Hava Harp Okulu sınavını 
kazanan öğrenciye anlamlı ödül

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Askeri Veteriner 
Okulu ve eğitim 
Merkezi 
Komutanlığında 
görevli Binbaşı 
Selçuk Evcil'in 
oğlu Muratcan 
Evcil Hava Harp 
Okulu sınavının 
birinci aşamasını 
başarıyla geçti. 
Gemlik Lisesi 
Biyoloji öğretmen
lerinden İlknur Evcil 
ve Binbaşı Selçuk 
Evcil oğlu olan 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi 
Muratcan Evcil, 
devam ettiği ISO 
9001 Belgeli BİL 
Dershanesi'nde 
aldığı başarılı 
eğitimle girdiği 
sınavda başarı 
göstererek Hava 
Harp Okulu 
birinci aşama 
sınavını geçmeyi 
başardı.
Dershanede yapılan 
kutlama törenine 
katılan öğrenci

Dershane kurucu
larından H. Cevat 
Türe, Metin Şanlı, 
Engin Şanlı, Öznur 
Ergene ve anne 
İlknur Evcil ile 
baba Selçuk 
Evcil'inde katıldığı 
törende konuşan BİL 
Dershanesi Müdürü

Metin Şanlı, 
Atatürk İlke ve 
İnkılaplarına bağlı 
Atatürk'çü bir 
gençlik yetiştirmenin 
birinci amacı 
olan BİL Dershanesi 
vizyonu insan hak 
ve özgürlüklerine 
saygılı, bilimsel

düşünmeyi 
önemseyen, 
verimli, araştırmacı, 
ne olduğunu ve 
ne olmak istediğini 
bilen, kendisi 
ile barışık, 
sorumluluk sahibi 
gençler yetirmek 
olduğunu söyledi.

Gençlik Şöleni’ne
yağmur engeli

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP Gençlik 
Kollarının düzen
lediği Gençlik 
Şöleni yağmur 
nedeniyle 
yapılamadı. 
Cumartesi akşamı 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
yapılması gereken 
gençlik eğlencesi 
öncesi başlayan 
yağmur nedeniyle

şölenin 
ertelendiği bildirileli. 
Yağmura rağmen 
festival alanına 
gelen bazı 
vatandaşlar 
erteleme kararına 
tepki gösterirlerken, 
AKP Gençlik 
Kolları gençlik 
şöleninin 
önümüzdeki hafta 
sonu yeniden 
düzenlenmesi 
bekleniyor.

TEŞEKKÜR 
Tüm Özel Dershaneler Derneği 

tarafından yapılan deneme sınavında 
TÜRKİYE BİRİNCİSİ ve

ÖZDE-BİR Sınavlarında BURSA BİRİNCİSİ 
TÜRKİYE DOKUZUNCUSU olan 

okulumuz 8. nci sınıf öğrencilerinden 
MUHARREM ARİS ile 

TODER Deneme Sınavlarında
YALOVA İL BİRİNCİSİ olan öğrencimiz

FATİH TUNÇ ve muharrem arİs
2007 Askeri Liseler Giriş Sınavı nı kazanan öğrencilerimiz Muharrem ARİS, 

Fatih TUNÇ, Melih SUBAŞI ile Akif Alper ONURu başarılarından dolayı tebrik eder, 
onları yetiştiren öğretmenlerine teşekkür ederiz.

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ

J
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Ali Osman Yavuz “İstifamı hazmedemediler”
Genç Parti’den Milletvekili aday adayı olan Ali Osman 
Yavuz, eski partisi DYP’den istifası üzerine, Faruk Güzel’in 
‘Bizim üyemiz değildi’ sözüne belgelerle açıklama yaptı.
Ercüment ESEN
Geçtiğimiz günlerde 
Doğru Yol 
Partisi’nden 
istifa ettiğini 
söyleyerek, Genç 
Parti’den Bursa 
Milletvekili aday 
adayı olduğunu 
açıklayan Ali Osman 
Yavuz'a Doğru 
Yol Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel’in , "O bizim 
partimize üye bile 
değildi" şeklinde 
basına yaptığı 
açıklamaya Ali 
Osman Yavuz'dan da 
cevap geldi. Yavuz, 
"istifamı hazmede 
mediler" dedi. 
Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
ile Genç Parti 
Bursa Milletvekili 
aday adayı Ali 
Osman Yavuz 
arasında ‘DYP ye 
üye değildi’ şeklinde- 
ki karşılıktı açıkla
malara bir yenisi

I daha eklendi. 
22 Temmuz 2007 
tarihinde yapılacak 

r olan genel seçimler 
öncesi yaşanan

üyelik tartışmasına 
taraflar açıklık getirir 
lerken, GP Parti 
Bursa Milletvekili 
aday adayı Ali 
Osman Yavuz, 
Doğru Yol Partisi 
üyesi ve delegesi 
iken partiden 
istifa ettiğini 
iddia ederken 
şunları söyledi:
"Kendi üyelerini 

ve delegelerini 
tanımayan Gemlik

İlçe yönetimi, 
Doğru Yol Partisi 
İlçe Başkanı adayı 
Peyami Çağlar'ın 
listesinde aday 
olmama rağmen 
partimizin üyesi 
bile değil demelerini 
yakışıksız buluyo
rum. Bu durumda 
DYP'Iilerin partilerini 
dahi tanımadıklarını 
ortaya koymuştur. 
Anlaşılmaktadır ki 
böyle bir ismin

partilerinden 
istifa etmesini ve 
kendilerine rakip 
olan Genç Parti’den 
milletvekili aday 
adayı olmamı 
hazmedememişlerdir. 
Doğru Yol Parti ilçe 
Başkanının açıklama 
larını üzüntü ile 
karşılamaktayım. 
Kendilerine Gemlikli 
olarak genel ve yerel 
seçimlerde başarılar 
diliyorum, "dedi.

DYP, Demokrat Parti oldu
miza hizmet etmekten 
bizi alıkoymasın, onu 
istismar etmekten 
uzak tütsün" dedi.
Ağar, şunları söyledi: 
"Cumhurbaşkanlığı 
seçimi bir siyasi me 
seledir. Demokrasi 
meselesi değildir. 
DYP hiçbir partinin 
payandası değil, de 
mokrasinin payanda 
sidir. DYP'nin kimse 
den demokrasi dersi 
almaya ihtiyacı yok
tur. Bu kadar Demok 
rat geçiniyorsunuz 
4,5 senede hangi 
özgürlük alanlarını 
genişlettiniz? Yavrula 
rımızın hangi soru
nunu getirdiniz de 
biz bunlara destek 
vermedik.
Yüreğiniz yetmedi." 
56 gün sonra iktidar 
bayrağının burca diki 
leceğini ve bundan 
sonra Türkiye'nin ku 
rai koyacağını ve her 
kesin ona uyacağını 
ifade eden Ağar, 
Türkiye'nin süreçleri 
yürüten başrol oyun
cularından biri ola
cağını ifade etti.

Demokrat Parti (DP) 
Genel Başkanı Meh 
met Ağar, AK Parti ile 
CHP'nin Türkiye’yi 
kutuplaştırdığını 
savunarak, "Biz 
kutuplaşan değil, 
kucaklaşan Türkiye 
istiyoruz" dedi. 
Büyük Anadolu 
Oteli'ndeki DYP 2. 
Olağanüstü Büyük 
Kongresinde tüzük 
değişikliği ile Genel 
Başkanı olduğu 
DYP'nin adı Demok 
rat Parti olarak değiş 
tirilen Mehmet Ağar, 
kongrede bir konuş
ma yaptı. Ağar, 27 
Mayıs 1960'ta yöne
time el konulduğunu 
anımsatarak, 
"Babamı evden alıp 
götürdüler. Bu aklım
dan hiç çıkmadı. 
Beraber oynadığımız 
çocuklar bana düş
manca bakmaya 
başladılar" dedi. 
1960'ta milletin yöne
timden uzaklaştırıldı 
ğını belirten Ağar, 
"Bugün yüce Allah'ın 
lütfudur ki yeniden 
milletin çaresi,

dayanağı DP var" 
diye konuştu.
1960 ile 1980 olma 
saydı adlarının hala 
DP olacağını dile 
getiren Ağar, bugün 
köklerine ve özlerine 
döndüklerini kaydetti. 
Hayatta olan daha 
önceki genel başkan- 
larla görüştüğünü ve 
hepsinin desteğini 
aldıklarını ifade eden 
Ağar, delegelere, 
"DYP'yi DP yapan 
yolda Türkiye'nin 
yegane çaresi olan 
alternatifi yarattınız" 
diye seslendi.
"DP, Türkiye'yi söz 
dinleyen değil söz

dinleten bir ülke 
yapmak için geliyor" 
diyen Ağar, ülkede 
demokrasiyle ilgisi 
olmayan bir iktidarın 
olduğunu savundu. 
Ağar, "Cumhurbaş
kanlığı seçimi baha 
ne edilerek bir yerlere 
bir şeyler fısıldan
maktadır" dedi 
DP'nin yeniden 
iktidara geleceğini, 
DP’nin 1950'de ikti
dara geldikten 1 ay 
sonra ezanın asli di 
liyle okunmasını 
sağladığını, bunu da 
uzlaşmayla başardı 
ğını dile getiren Ağar, 
"Allah manevi dünya

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Türkiye'nin gündemi seçim
Dün Doğru Yol Partisi tüzük değişikliği 

yaparak Demokrat Parti adı altında ANAP ile bir
leşmeyi resmileştirdi.

Böylece 22 Temmuz erken milletvekili 
seçimlerinde seçime katılacak isimlerden biri 
de DP oldu.

Seçim atmosferine girildiği bu günlerde ikti
darın ülkeyi huzur içinde seçime götürmesi 
görevidir. Bu süre içinde de tarafsız davranması 
gerekir.

Atamaları durdurmalı, önemli Anayasa ve 
yasaları yeni seçilecek parlamentoya bırak
malıdır.

Görüldüğü kadarıyla bu böyle olmuyor.
Mal kaçırırcasına Anayasa değişiklikleri ve 

yasal değişiklikler yapıyorlar..
Önümüzdeki seçimlerde görülen gerçek 

AKP’nin tek başına iktidar olma olasılığının 
bulunmadığı..

Böyle bir durumda alınan önemli kararlar 
gelecek parlamentoyu sıkıntıya sokar..

İttifaklar ve birleşmelerden sonra sandığa 
yol görüldü.

Yüksek Seçim Kurulu seçimlere 17 partinin 
katılacağını duyurdu ve seçim listelerinde 
kuralar çekildi.

Bundan sonraki süreç, 4 Haziran’da seçim 
propagandalarının başlaması ile partilerin pro
gramlarını ortaya koymaları olacak..

4.5 yıllık AKP döneminde Türkiye tarihinin 
en büyük bütçe açığını verdi.

İşsizlik çığ gibi büyüdü.
Devlet yatırımları yerinde saydı..
Kamu malları özelleştirme adına ona buna 

peşkeş çektirildi.
Globalleşme adına da bankacılık sistemi ile 

borsa ve stratejik kamu kurumlan yabancıların 
eline geçti.

Siyasi istikrar dışında rakamsal iyileşme 
ihracatta oldu. Ama, ithalat yine ihracatın çok 
üstünde kaldı.

Orta sınıf ortadan tamamen kaldırıldı.
Köylü, Cumhuriyet tarihinde en kötü dönem

ini bu hükümetle yaşadı.
Esnaf, sanatkar, memur ve işçi borç batağı

na saptandı. Faizler düştü ama, kredi kullanan 
esnaf borçlarını ödeyemez duruma geldi.

Büyükler durumdan memnun.
Onlar kar topu gibi büyüyorlar...
Ülkenin kanını emiyorlar..
Ve de iktidarı destekliyorlar..
22 Temmuz günü halk son sözünü söyleye

cek. Ya çekmeye devam edecek ya da değişim 
diyecek.

Eleman aranıyor
Firmamızda çalıştırılmak 

üzere en az 
orta okul mezunu 

BAY eleman alınacaktın 
Ehliyeti olanlar tercih sebebidir. 
Müracaatlar bir adet fotoğraf 

ile şahsen yapılacaktır.
YURTİÇİ KARGO 
GEMLİK ŞUBESİ

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
23.05.2007 tarih ve 2007/233 Esas 

2007/373 sayılı kararı ile PUŞİ olan ismim 
Naime olarak düzeltilmiştir. Duyurulur.

NAİME AKIN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hem çizdiler, hem okudular Hünerlerini sahnede gösterdiler

Ercüment ESEN
Atatürk İlköğretim 
Okulu 2006 - 2007 
eğitim öğretim yıl 
sonu etkinlikleri 
çerçevesinde 
önceki gün okul 
salonunda düzenle
nen yıl sonu gösteri 
büyük ilgi ile izlendi. 
Öğrenci velilerinin 
yanı sıra, Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Kadriye Ak, Genç 
Parti İlçe Başkanı 
Nizamettin Şanlı 
ile yönetim kurulu 
üyeleri yanı sıra 
çok sayıda 
davetliler katıldı. 
Atatürk İlköğretim 
Okulu 3 / B sınıfı 
öğrencileri tarafın
dan hazırlanan 
gösteriler davetliler 
tarafından beğeni 
ile izlenirken, 
öğrencilerde 
zaman zaman alkış 
yağmuru altında 
gösterilerini 
sundular...

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 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 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
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Genç Parti seçim startını verdi ÖZGÜR TİCARET
Ercüment ESEN

Genç Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı önceki 
gün Dilek Aile Çay 
^sİhcesi’nde düzen
lediği tanışma toplan
tısında genel seçim
lerin startı verirken, 
milletvekili aday 
adaylarını tanıttı. 
Tanışma toplantısına 
Genç Parti II Başkan 
Yardımcısı Ceyhun 
Ertürk ve yönetim 
kurulu üyeleri, Genç 
Parti Bursa İl Kadın 
Kolları Başkanı 
Nuray Boyraz, ilçe 
teşkilat başkanları 
Genç Parti Gemlik 
ilçe Teşkilatından 
Milletvekili aday 
adaylığını açıklayan 
Ali Osman Yavuz, 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
yönetim kurulu 
üyeleri ile Kadın ve 
Gençlik Kolları 
üyeleri yanı sıra 
çok sayıda 
davetli katıldı.
Toplantıda konuşan 
Genç Parti İlçe 
Başkanı Nizamettin 
Şanlı, "Bugün 
22 Temmuz 2007 
tarihinde yapılacak 
olan genel seçim 
lerin ve iktidara 
yürüyüşün fitilini

Gemlik'ten ateşli 
yoruz. Bu ateş dalga 
dalga yurda yayılarak 
Ankara'ya Meclise 
gidiyor. Buna artık 
kimse engel olama 
yacaktır. Genel 
başkanımızın dediği 
gibi ezilenler 23 
Temmuz günü iktidar 
olacaktır. Bunda 
söz veriyoruz." dedi. 
Genç Parti Bursa İl 
Başkan Yardımcısı 
Ceyhun Ertürk ise 
yaptığı konuşmasın
da, "Genç Partini 
iktidar yürüyüşünü 
Bursa bölgesinde 
ilk defa Gemlik'ten 
başlattık” diyerek 
AKP hükümetini 
Gemliklilere 
şikayet etti.
Ertürk, “Onlar 
Anıtkabir’e gittik

lerinde Ulu Önder 
Atatürkümüzün 
karşısında utanarak 
sıkılarak duruyorlar. 
Bu yüce insanımız 
AKP’yi sandığa 
gömecektir.” dedi. 
Genç Parti Bursa 
Milletvekili aday 
adayı Ali Osman 
Yavuz ise yaptığı 
konuşmada davetli

OSCARSU ANA BAYİ
HABAŞ YETKİLİ BAYİ 

EVLERE FABRİKALARA, 
ve İŞYERLERİNE 

ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA

DAMACANA SU 
VERİLİR

TRLİ BAYİLİKLER BERİ
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR. 
E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları 

TEL: 0.224 513 40 95 - 513 0176 
__________ GSM: 0.555 350 52 41 ■ GEMLİK

Eleman aranıyor

lere kendini tanıtarak, 
milletvekili seçildiği 
taktirde yapacağı 
hizmetleri anlattı.
1O.Yıl Marşı’nın 
söylenmesi ile son 
bulan tanışma toplan 
tısında, Genç 
Partililer, partilerine 
gösterilen büyük 
ilgiden memnun 
olduklarını söylediler.

Gemlik'teki Mermer 
Fabrikamızda çalışacak 
vasıfsız BAY ve BAYAN 
Elemanlar alınacaktır. 

Tel: (0.224) 513 47 39
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Seçimlerde 8 bin 800 aday yarışacak
22 Temmuzda yapılacak milletvekili genel seçiminde 

kullanılacak birleşik oy pusulalarındaki yerleri belirlendi.
Milletvekili genel 
seçimlerinde, seçime 
girecek olan 16 par
tinin tüm seçim böl
gelerinde seçime gir 
mesi halinde toplam 
8 bin 800 aday mil
letvekili olmak için 
yarışacak. Siyasi par
tiler seçime aday lis
telerini en geç 4 
Haziran 2007 tarihine 
kadar YSK'ya vere
cekler. YSK'nin belir
lemelerine göre se 
çimlere toplam 17 
parti katılacak. Ancak 
DYP ile Anavatan 
Partisi'nin birleşmesi 
sonucu bu sayı 16'ya 
düşecek. Yapılan 
hesaplamalara göre 
aday adaylık 
sürecinde siyasi par
tilere milletvekili 
adayı olmak için 
toplam 20 bine 
yakın başvuru oldu. 
Bu aday adayların
dan seçime katılacak 
16 partinin bütün

seçim bölgelerinde 
eksiksiz aday göster
meleri halinde 22 
Temmuz'da tam 8 bin 
800 aday milletvekili 
listelerinde yerala- 
cak. Başka bir deyiş 
le 22 Temmuz'da 
yapılacak seçimlerde 
toplam 8 bin 800 
aday Meclise girmek 
için kıyasıya bir 
yarışa girişecek. 
Seçime bağımsız

katılanların da hesap 
lanması halinde 22 
Temmuz'da seçmen 
karşısına yaklaşık 
9 bin aday çıkacak. 
Siyasi partiler, 
seçime katılacakları 
seçim çevrelerine 
ilişkin aday listelerini 
4 Haziran 2007 
saat 17.00'ye kadar 
YSK'ya bildirmek 
zorunda. Siyasi 
partilerin aday

SHmOltlPEUN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

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, KaskoDask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER S GORTA
Mitim VÜLP

listelerindeki 
değişiklikleri 
8 Haziran'a kadar 
tamamlamaları 
gerekirken, aday 
listesi 10 Haziran'da 
Resmi Gazete 
başta olmak üzere 
radyo ve televizyon
lardan yayınlanacak. 
Öte yandan geçici 
aday listelerine 
karşı 11 Haziran'a 
kadar il seçim 
kurullarında itirazda 
bulunulabilecek. 
Siyasi partilerin, 
22 Temmuzda 
yapılacak milletvekili 
genel seçiminde 
kullanılacak birleşik 
oy pusulalarındaki 
yerleri belirlendi.
Yüksek Seçim Kurulu 
nun (YSK) belirlediği 
seçim takvimine 
göre, seçime katılma 
koşullarını taşıyan 
siyasi partilerin tem
silcileri, partilerinin 
birleşik oy pusulasın
daki yerlerini belir
lemek üzere Adalet 
Bakanlığının Gazi 

I Mahallesindeki ek bi 
nasında kura çektiler. 
Kura çekimi YSK 
Başkanı Muammer 
Aydın ve kurul 
üyeleri nezaretinde 
gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucu
na göre, seçimde 
kullanılacak birleşik 
oy pusulalarının 
başında Aydınlık 
Türkiye Partisi, 
sonunda ise 
Türkiye Komünist 
Partisi yer alacak. 
Partilerin, birleşik 
oy pusulasındaki 
sıralaması soldan 
sağa şöyle: 
1-Aydınlık 
Türkiye Partisi 
2-Bağımsız 
Türkiye Partisi 
3-Saadet Partisi 
4-İşçi Partisi 
5-Cumhuriyet 
Halk Partisi 
6-Halkın Yükselişi 
Partisi 
7-Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi 
8-Genç Parti 
9-Doğru Yol Partisi 
10-Liberal

İ* Demokrat Parti 
{ 11-Büyük 
w Birlik Partisi 
| 12-Milliyetçi 
K Hareket Partisi 
| 13-Adaletve 
S Kalkınma Partisi 
| 14-Hakve

Adana'da plastik 
patlayıcıyla birlikte 
yakalanan kadın 
terörist, kendisine 
yardım ve yataklık 
yapan şahıslarla 
birlikte adliyeye sevk 
edildi. Evinde misafir 
ettiği kadın teröristin 
canlı bombâ olduğu 
nu öğrenen yaşlı 
kadın gözyaşlarına 
hakim olamadı.
Edinilen bilgiye göre, 
23 Mayıs 2007 tarihin 
de 11 kilo 300 gram 
A 4 plastik patlayıcı, 
12 fünye ve 2 adet el 
bombasıyla birlikte 
yakalanan canlı 
bomba A.A., kendisi
ni Şanlıurfa'dan 
Adana'ya getiren 
A.B. ve evine misafir 
olduğu R.Ş. adlı 
erkek şahıs ile H.E. 
adlı yaşlı kadın 
adliyeye sevk edildi. 
Üzerinden E.K. adlı

bir şahsa ait sahte 
kimlik çıkan kadın 
teröristin gerçek 
adının Ayfer A. 
olduğu ve kendisine 
yardım ve yataklık 
edenlerle birlikte 
Şanlıurfa'nın Suruç 
ilçesi nüfusuna kayıt 
lı olduğu tespit edil
di. Canlı bombanın 
Adana'da bir gece 
R.Ş.'nin evinde, 3 
saat de H.E. adlı 
kadının evinde kaldı 
ğı ve ev sahiplerine 
terörist kadının has
taneye gitmek için 
Adana'ya geldiğinin 
söylendiği öğrenildi. 
Canlı bombaya yatak 
lık yaptığı gerekçe
siyle gözaltına 
alınan H.E..
kadının canlı 
bomba olduğunu 
öğrenince "Rezil 
olduk" diyerek 
gözyaşı döktü.

zmir’de yine canlı bomba

g Özgürlükler Partisi
S 15-Anavatan Partisi

16-Emek Partisi
17-Türkiye Komünist

İzmir'in Buca ilçe 
sinde, jandarma 
ekipleri tarafından 
düzenlenen operas 
yonda, terör örgütü 
PKK mensubu 1 
kişiyle birlikte 11 
kilogram plâstik pat
layıcı, 12 elektrikli 
fünye, 2 kaleşnikof, 
2 susturucu takılı 
tabanca, 10 el bom
bası ve çok miktarda 
gıda malzemesi 
ele geçirildi.
Jandarma yetkilileri, 
olayla ilgili âçıklama 
yapmaktan kaçınır 
ken, susturuculu 
tabancaların bulun
ması, suikaât ihtima
lini akıllara ğetirdi. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Genelkurmay Başka 
nı Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt ve kuvvet 
komutanlarının 
İzmir'de bulunduğu 
sırada ele geçirilen 
suikast silâhı ve pat
layıcılar, akıllara 
suikast ve Bombalı 
terör eylemi ihtimali
ni getirdi.
Siirt İl Jandarma 
Alay Komutanlığı 
ekipleri, bombalama

eylemlerini gerçek
leştirmek için Kuzey 
Irak'tan Türkiye'ye 
geçiş yapan bir kişi 
nin kentte olduğunu 
belirledi. Şahsın aile
siyle irti bata geçen 
jandarma, oğullarının 
teslim olması için 
aileden yardım iste
di. Ailesi tarafından 
ikna edilen terör 
örgütü üyesi, jandar 
maya giderek teslim 
oldu. İsmi açıklanma 
yan kişinin verdiği 
ifadede, İzmir'e çok 
miktarda patlayıcı 
madde gönderildiği 
ve bir kişi nin de bu 
patlayıcı lan sak
ladıkları yerden ala- 
cağ belirlendi. 
Jandarma yetkilileri, 
susturucu takılı 
tabancaların bulun
masının, teröristin 
bir suikast planı 
içerisinde olduğunun 
göstergesi olduğu 
nu, devletin zirvesi 
nin İzmir'de bulun
duğu süre içinde 
aralıksız olarak 
malzemelerin bulun
duğu deponun 
çevresinde bek
lendiğini ve olası bir 
saldırının önlendiğini 
açıkladı.
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Gemlikli Engellilere Uygulanan 
Anlamlı Proje Üzerine...
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Hayat içerisinde herkes kendi payına 
düşeni yaşar.

Bu paylardan bir tanesi de engelliliktir.
Bu hafta Engelliler Haftası.
Bu anlamlı zamanda ben, teorik olarak kut

lanan ve bir hafta geçtikten sonra unutulup 
giden zamandan değil, icraatlerle engelli 
vatandaşlarımıza olanaklar sunan güzel bir 
aktiviteden bahsetmek istiyorum.

Fiziksel ya da zihinsel özrü olmuş ola
mamış bireyselliğini onurlu duruşuyla kanıt
lamış her insan benim için çok önemlidir. 
Dünyada var olan tek gerçeklik her ferdin 
yaşamsal hakkı olduğunu kabul etmekten 
geçer.

Geçtiğimiz perşembe günü çok değerli 
öğrencilerimden olan ve aynı zamanda 
Atamer Turistik Tesislerinin Halkla İlişkiler 
Müdürü Sayın Nursen DİLMAÇ bana, 
engellilerle ilgili bir projeden bahsetti. 
Yerinde inceleme yapmak için gittiğim 
işletmede gördüğüm manzara duygusal 
anlar yaşamama sebep oldu.

'Topluma Kazandırma' adı altında yapıl
maya başlanan bu etkinlik gerçekten çok 
büyük anlam taşımaktadır. Yaşları 18 ile 24 
yaş arasında değişen kızlı erkekli 4 kişilik 
bir grubu çalışma ortamına adapte etmeye 
çalışılması olağanüstü bir durum olmuş.

Bizzat gidip çalışma yerlerinde gözlem
lediğim kimi zihinsel kimi fiziksel engeli olan 
bu bireyler, hayatta doğallığın ne demek 
olduğunu anlamaya çalışıyorlardı.

Gözlerinde bir şeyler becerebilmenin 
sevinci vardı.

Evrak taşıma, telefonlara bakma, bilgisa
yarda klavyeyi kullanabilme onların diğer 
insanlardan hiçbir farkı olmadığının en 
önemli göstergesiydi. Sadece eksik olan şey 
özgüvenlerinin olmamasıydı. Bizim toplum 
olarak yapmamız gereken şey onlarında 
birey olduğunu unutmamaktır.

Sayın Dilmaç ile sohbetimiz sırasında bu 
tarz uygulamaların sosyal hayatımızın gene
line yayılarak başta yetkililer olmak üzere 
toplumun tüm kesimine iş düştüğünü vurgu
ladı.
Artık gerek yaslarla gerekse sosyalleşme 

olgusuyla engelli vatandaşlarımızı daha çok 
bağrımıza basmalıyız. Bizden bekledikleri 
şey sadece dışlanmamak ve acınmamak!..

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

KİRALIK İŞYERİ
Emin Dalkıran Kordonu’nda

ıiun-

51 d 

d«Ö,nl

Denize karşı (Atıl Gümrükleme yanı) 
70 M2 işyeri kiralıktır.

TEL : 0.542 593 61 51

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11 

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 

bay - bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66 
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

KURBflNUK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU 

İŞ DENEYİMİ OLAN 
BAYAN MUHASEBE 

PERSONELİ ARANIYOR 
ÖZAY NAKLİYAT

Müracaat Tel: 519 01 73 
Adres: Ata Mh. Gemsaz Mevki

Borusan Limanı ■ Gemlik / BURSA

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör 
kümede grubunda 
düşme tehlikesi 
yaşamadan son 
maçına çıkan 
Kumla 
Belediyespor, 
İnegöl Doğanspor'a 
4-0 yenildi.
15 dakikada 
Erkan ve 
35 dakikada 
Ahmet'le 2-0 öne 
geçen konuk 
ekip İnegöl 
Doğanspor ilk 
yarıyı bu skorla 
bitirdi.
İkinci yarıda da 
üstünlüğünü 
sürdüren

Doğanspor, 
69'da Serkan'la 
durumu 3-0 yaptı. 
90 dakikada 
Ali'nin attığı penaltı 
golüyle 4-0 öne 
geçen İnegöl 
Doğanspor 
maçı da bu 
skorla bitirdi. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Ziya Tanoğlu (6) 
Zekeriya Özdemir (6) 
Mehmet Karagöz (6) 
KUMLA 
BELEDİYESPOR : 
Murat (3) (Murat 
Kuru 3) Serdar (4) 
Alper (5) İbrahim (4) 
Sercan (4) Yakup (4) 
Tolga (3) Kağan (4)

Hakan (4) Alpaslan 
4) Suat (3) 
Emrecan 2) 
NEGÖL 
DOĞANSPOR: 
Mehmet (4) Murat (5) 
Doğan (5) B. Murat 
(3) (Ali 5) Ramazan 
(5) Ahmet (5) Erkan 
(6) Mesut (6) Gökhan 
(3) (Orhan 3) Yusuf 
(5) Seçkin (5) 
GOLLER :
Dk. 15 Erkan
Dk. 35 Ahmet 
Dk. 69 Serkan 
Dk. 90 Pn. Ali 
(İnegöl Doğanspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 78 Alper 
Dk. 90 İbrahim 
(Kumla 
Belediyespor)

Körfezspor: 1 Yenişehir Yolören: 1

-yENlŞElflR^LöREN

ikinci amatör küme 
temsilcimiz Körfez 
spor kendi evinde 
oynadığı maçta Yeni 
şehir Yolörenspor'la 
1-1 berabere kaldı, 
ilk yarıda 22 dakikada 
Yolörenspor'dan 
Mustafa'nın penaltı
dan attığı gole 23 
dakikada Metin'le 
cevap veren Körfez 
spor ilk yarıyı 
1-1 tamamladı.
ikinci yarıda tarafların 

çabası gol getirme 
yince maç ilk yarıda 
atılan gollerle 
1-1 sona erdi.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Şükrü Baş (7) 
Ziya Tanoğlu (7) 
Mehmet Karagöz (7) 
KÖRFEZSPOR : 
Nuri (4) Erdem (4) 
Sezgin (3) (Oktay 3) 
Kazım (4) İbrahim (5) 
İbrahim Bilgin (4) 
Mehmet (4) Ferdi (3)

(Hasip 2) Kadir (3) 
(Dursun 2) Metin (5) 
Volkan (4) 
YOLÖRENSPOR 
Samet (5) İbrahim 
Ersoy (5) Mustafa (5) 
Vacip (4) Ali (5) 
İsmail Cansever (4) 
Halil (4) Mahmut (5) 
Hüseyin (4) İsmail 
Ersoy (5) Sami (4) 
GOLLER : 
Dk. 22 Mustafa 
Pn. (Yolören) 
Dk. 23 Metin 
(Körfezspor)
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Dünyada 14,6 milyon kişi tüberküloz Yaz aylarında gıda tüketimine dikkat
Mersin Üniversitesi 
(MEÜ) Mikrobiyoloji 
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Gürol Emekdaş, 
tüberküloz hastalığı 
nın, erişkinlerde 
AIDS hastalığından 
sonra ölüme en çok 
neden olan ikinci 
hastalık olduğunu 
belirterek, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 
2004 yılı verilerine 
göre dünyada 14.6 
milyon tüberküloz 
hastasının bulun
duğuna dikkat çekti. 
MEÜ Tıp Fakültesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji 
Ana Bilim Dalı ve 
Türk Mikrobiyoloji 
Cemiyeti tarafından, 
"Tüberküloz" konulu 
bir panel düzenlendi. 
Gaziantep Üniversite
si Tıp Fakültesi Öğre
tim üyesi Prof. Dr. 
İclal Balcı'nın oturum 
başkanlığını yaptığı 
panele, Çukurova 
Üniversitesi'nden 
Prof. Dr. Fatih Koksal 
ile MEÜ Tıp Fakültesi 
öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Mukadder 
Çahkoğlu, Prof. Dr. 
Ali Kaya ve Doç. Dr. 
Gönül Aslan konuş
macı olarak katıldı. 
MEÜ Mikrobiyoloji 
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Gürol Emekdaş, 
panel öncesi yaptığı 
konuşmada, tüber 
küloz hastalığının 
Türkiye ve dünyadaki 
genel durumu

hakkında bilgi verdi. 
Tüberkülozun, 
erişkinlerde AIDS 
hastalığından sonra 
ölüme en çok neden 
olan ikinci hastalık 
olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Emekdaş, 
hastalığın daha çok 
gelişmemiş ya da az 
gelişmiş ülkelerde 
yaygın olduğuna 
dikkat çekti.
Emekdaş, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 
2004 yılı verilerine 
göre dünyada 14.6 
milyon tüberküloz 
hastasının varlığına 
da vurgu yaptı.
Ülkemizdeki 
tüberküloz hastalığı
na ait verilerin, kayıt 
ve raporlama siste
mindeki aksaklıklar 
nedeniyle sağlıklı 
olmadığını kaydeden 
Emekdaş, 1382 yılın
da yapılan bir çalış
maya göre ülkem
izdeki tüberküloz 
prevelansının 
binde 3.58 olarak 
belirlendiğini de 
sözlerine ekledi.
"Mikobakterilerde 
Hücre Duvarı Yapısı” 

konulu bir konuşma 
yapan Çukurova 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Fatih 
Koksal da, tüberkü 
loz hastalığını, 
geçmişten bugüne 
taşınan bir halk 
sağlığı problemi 
olarak değerlendirdi. 
6 bin yıl öncesinde, 
tüberküloz 
hastalığının varlığına 
rastlandığını 
söyleyen Koksal, . 
tüberkülozun 
hastalık olarak 
tanımlanmasının 
Hipokrat'a kadar 
gittiğini bildirdi. 
Hastalığın tedavisiyle 
ilgili ilk çalışmaların 
1920'lerde 
başladığını ifade 
eden Koksal, 
tarihte tüberküloz 
basillerinin ’ 
"küçük muhteşem 
yaratıklar" olarak 
tanımlandığım've 
bu basillerin doğada 
başka bir örneği 
olmayan olağanüstü 
bir hücre duvarı 
yapısına sahip 
olduğunu belirtti.

Gıda Mühendisleri 
Odası Mersin Şube 
Başkanı Yusuf Değir 
menci, yasal olarak 
bütün gıdaların 
ambalajlı ve etiketli 
satışa sunulması 
gerektiğini belirterek, 
tüketicilerden gıda 
maddelerini alırken 
etiketin üzerinde 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığından alın
mış üretim iznini 
gösteren tarih ve sayı 
nın olup olmadığını 
kontrol etmelerini 
istedi.
Değirmenci, yaptığı 
açıklamada, yaz 
aylarının gelmesiyle 
birlikte gıda mad
delerinin kullanımın
da nasıl daha bilinçli

Meyve içerikli buzlu dondurmalara dikkat
Başkent Üniversitesi 
Beslenme ve Diyete 
tik Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nilgün 
Karaağaoğlu, sütsüz- 
meyve aromalı buzlu 
dondurmaların saf 
enerji kaynağı olduğu 
nu, enerji değer
lerinin yüksek olması 
ve boya maddesi 
içermesi nedeniyle 
tüketilmemesini 
önerdi.
Nilgün Karaağaoğlu, 
yaptığı açıklamada, 
dondurmaların sütlü ‘ 
ve meyve aromalı 
(buzlu) olmak üzere 
iki gruba ayrıldığını 

bir tüketici olunabile
ceğinin sırlarını 
anlattı. Dondurulmuş 
olarak alınan gıda 
maddelerinin, evde 
de dondurucularda 
saklanması gerek
tiğine dikkat çeken 
Değirmenci, bu tür 
ürünlerin yaz ayların
da dışarıda uzun süre 
bırakıldığı zaman 
insan sağlığını ciddi 
anlamda tehlikeye 
düşürebileceğini vur
guladı. Değirmenci, 
bütün gıda maddele 
rinin yasalar gereği 
ambalajlı ve etiketli 
olarak satışa sunul
ması gerektiğine 
işaret ederek, "Bu 
etiketin üzerinde gıda 
maddesinin adı, için

kaydetti. Hijyenik 
koşullarda hazırlanan 
ve saklanan sütlü 
dondurmaların, 
günlük protein ve 
kalsiyum gereksin
imine katkı sağlaya
cağını ifade eden 
Karaağaoğlu, günlük 
tüketilmesi gereken 
süt-yoğurt miktarının 
bir kısmının dondur
ma olarak tüketilebile 
ceğini belirtti 
Karaağaoğlu, don
durmanın enerji içe 
riği yüksek bir besin 
olması nedeniyle 
beden ağırlığı 
yüksek bireyler 

dekiler, net miktarı ile 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanhğı'ndan alın
mış üretim iznini 
gösteren tarih ve sayı 
nın olup olmadığını 
da mutlaka kontrol 
etmeliyiz" dedi.
Vatandaşları, 
gıdaların alt ve üst 
kapaklarının normal 
görüntüsünü kaybet
miş ve şişkinlik oluş
turmuş konserve 
kutularının alınma
ması konusunda 
uyaran Değirmenci, 
etiket üzerindeki son 
kullanım süresi geç 
miş gıdaların da 
kesinlikle tüketilme 
mesi gerektiğini 
kaydetti.

tarafından çok 
fazla tüketilmemesi 
gerektiğine işaret 
ederek, alerjik ve 
bağışıklık sistemi 
çok gelişmemiş 
bireylerin ise 
katkı maddelerini 
içeren hazır 
dondurmaları 
yerken dikkatli 
olmaları gerektiğini 
söyledi.
Karaağaoğlu, 
özellikle yaz ayların
da hamurlu tatlılar 
yerine sütlü 
dondurmaların 
tercih edilebileceğini' 
kaydetti

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 51313 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. 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■ V ■

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)|—^ ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 513 12 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

B
HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 34 SAYI : 2760 
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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Gemlik Karffez

son kümede kaldı 4-

Birinci amatör küme 
üçüncü grupta MKP 
Lalaşahinspor'u 4-2 
yenen Umurspor, aynı 
puanlı Şükraniye 
spor'un lider 
Akçalarspor'a 3-0 
yenilmesiyle 
kümede kaldı.
Dün ilçe Atatürk 
stadında oynanan 
ölüm kalım maçının 
ilk yarısında konuk 
ekip MKP Lalaşahin 
spor 20 ve 34'üncü 
dakikalarda Muham 
met'in attığı gollerle 
2-0 öne geçti. Bir 
dakika sonra Tolga

durumu 2-1 yaptı ve 
ilk yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıya iyi 
başlayan Umurspor, 
52 ve 61 dakikalarda 
yine Tolga'nın attığı 
gollerle 3-2 öne 
geçerek rahatladı. 
65 dakikada 
Umurspor'dan Yaşar 
uzaktan attığı nefis 
golle durumu 4-2 
yaptı. Kalan dakika 
arda gol olmayınca 
Umurspor aynı 
puandaki Şükraniye 
spor'un lider 
Akçalar önünde 
3-0 yenilmesiyle 
kümede kalmış oldu. 
SAHA:

Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Ihsan Topsakal (7) 
Şükrü Baş (7) 
Zekeriya Ozdemir (7) 
UMURSPOR:
Deniz (5) Emrullah (5) 
Emrah (5) (Hüseyin 
Alkış 4) Hüseyin (5) 
Cem (5) Yavuz (7) 
Burak (7) Zafer (7) 
Tolga (7) (Vedat 3) 
Halil (7) Emre (6) 
LALAŞAHİNSPOR : 
Ayçan (4) Emre (4) 
Eyüp (3) Yahya (2) 
(Mert 3) Sercan (4) 
(Muratcan 3) İsmail 
(5) Murat (4) Sinan (5) 
Yusuf (4) Hüseyin (6) 
Muhammet (7)

Dk. 65 Yaşar 
(Umurspor)

GOLLER: (Lalaşahin)
Dk. 20-34 Muhammet Dk. 35-52-61 Tolga

Oz Karadenizspor: 3 İznik Boyalıca: 1

özden 5) (öz Karadenizspor)
GOLLER : Dk. 78 Pen.
Dk. 5 Murat, Mustafa özden (İznik
Dk..58-90+2 Zeynel Boyalıca)

Keskin (3) Veysel (4) 
Bilal (3) Mehmet (3) 
(Mustafa Alptekin 4) 
Ibriham (3) (Mustafa

Birinci amatör 
kümeye çıkabilmek 
için grup birinciliği 
mücadelesi veren 
öz Karadenizspor 
Orhangazi Göl 
Tesisleri’nde oynadığı 
maçta 3 puanı alırken 
öldü öldü dirildi. 
Grubun iddiasız 
takımlarından 
Boyalıca karşısına 
farklı galibiyet için 
çıkan bordo mavililer 
henüz 5. dakikada 
Murat'la 
1-0 öne geçti.
Ataklarını sıklaştıran 
öz Karadenizspor, 
10. dakikada 
kazandığı penaltıyı 
Zeynel'le kaleciye

teslim edince 
fark açılmadı ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıda 
yakaladığı pozisyon
ları gole çeviremeyen 
öz Karadeniz forvet
leri rakip ceza alanı 
içinde bir türlü son 
hareketi yapamadılar. 
58. dakikada Zeynel 
bu kez ceza atışından 
kullandığı vuruşla 
takımını 2-0 öne 
geçirdi. 78. dakikada 
bu kez öz Karadeniz 
kalesi önünde 
yaşanan karambolde 
maçın hakemi 
Ziya Tanoğlu penaltı 
noktasını gösterdi. 
Atışı kullanan 
Mustafa özden

durumu 2-1 yaptı. 
Maçın bu skorla 
bitmesi beklenirken 
90+2 dakikada 
Zeynel maçın sko
runu tayin etti.
öz Karadenizspor: 3 
İznik Boyalıca : 1 
ÖZ 
KARADENİZSPOR 
Mahmut (5) Mehmet 
(3) (Serkan 3) Gürcan 
(4) Erkan (3) (Göktuğ 
3) Ferdi (5) Murat (5) 
Selman (5) Musa (5) 
Coşkun (4) Zeynel (6) 
Orhan (4) (Çağlar 2) 
İZNİK BOYALICA : 
Ahmet (4) Mustafa 
süren (3) (Furkan 3) 
Mustafa Keskin (4) 
Ömer (5) Sinan (5) 
Kazım (5) Mustafa
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Seçimin 4 yılda 
yapılmasına 368 oy 
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa 
değişikliğine ilişkin^yaşanın, millet 
vekili genel seçiminin 4 yılda bir 
yapılmasını öngören't. maddesi, 
368 oyla kabul edildi. Yapılan gizli 
oylamaya, 370 milletvekili katıldı. 
Madde, 1 ret oyuna karşılık 368 
oyla kabul edildi. Haberi syf 2’de

Güzel, 'Eskiden olduğu gibi bundan sonra da DP’nin kalesi olmaya devam edeceğiz’ dedi

İmi M, H'ııiıı İm tehm ildıı
Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

Güne Bakış'
Sinirler geriliyor

22 Temmuz günü yapılacak olan mil
letvekili erken seçimleri yaklaştıkça ülkede 
ve parlamentoda gerginlik artıyor.

Ülkedeki gerginlik, Güneydoğu’da asker
lerimizin hain pusu ile öldürülmesinden 
doğuyor. Büyükşehirlerde canlı bomba 
korkusu da buna eklenmeye başladı..

Asıl gerginlik parlamentoda dün yaşandı.
Cumhurbaşkanının giderayak değiştin 

len Anayasa maddelerini veto etmesinden 
sonra, AKP’nin tasarıyı aynen TBMM'ye 
iade etmesi, görüşmeler sırasında tatsız 
olaylara neden oldu.

Hani o Uzakdoğu ülkelerinin parlamento
larında yaşanan çirkin görüntüleri bu kez 
biz yaşadık.. Devamı sayfa 5’de

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlü 
ğü'nce açılan kurs sergilerinin üçüncü 
sü dün Umurbey'de açıldı. Sergi 
açılışında kursa katılan 70 kursiyere de 
belgeleri verildi. Haberi sayfa 4’de

22 Temmuz 2007 günü yapılacak olan 
seçimlere Demokrat Parti olarak katı 
larak halkın özlemini gidereceklerini 
söyleyen DP Kurucu İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, eski yönetim kurulu üyelerinin de 
kurucu yönetim kurulu olarak göreve 
devam edeceklerini söyledi. Syf 3’de

HEM Umurbev Sergisi açıldı

Demirel’in zeytinyağı 
önergesine cevap geldi
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in 
bir süre önce TBMM'ne yazılı olarak 
verdiği zeytin ve zeytinyağı ile ilgili soru 
önergesine cevap verildi. Haberi syf 3’de |
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ggrilim ve şiddet...

Şiddet^ gerilimi ayak oyunları, kapkaççılık 
toplumu bir, ur gi|3i sardı.

Başbakan kürsüden muhalefete sokak 
ağızıyla ateş püskürüyor.

Futbol seyircisinin spor karşılaşması önce
si, sırası ve-sonrasında yaptıkları medyadan 
evimize tüm dehşetiyle yansıyor.

Trafik kazasına karışan iki aracın sürücü
leri taşlı, sopalı, bıçaklı, tabancalı birbirine 
giriyor.

Ev sahibi kiracısının burnunu kırıyor.
Büyük kentlerderyolda yalnız yürümek 

ciddi bir tehlikebaiîni aldı.
Hırsızlıki^Hisızlı.K» kapkaç vaka-i adiyeden 

oldu.*ni«^^vw^<
İpi nucd* kaçmış durumda..
Türnbunların üstüne kadına ve çocuklara 

yönelik şiddette de ciddi bir artış söz konusu. 
Türkiye h>e.İ|çis de Cumhuriyet tarihinin can gü 
venliği "açısından" en kötü dönemini yaşıyor.

Gelinen sonucu sadece ekonomik neden
lere bağlamak olanaksız.

İşin boyutları çok kapsamlı.
Siyasal, sosyolojik, psikolojik derinlikleri 

var.
Aile yapısı ve aile içi «etkileşimler işin loko

motifi. . .......
Eğitim kalitesi önemli bir etken.
Günümüzde televizyonlarda saldırganlığı 

ı vc şiddeti kanıksatan bir kültür hakim. 
' Gençler arasında yaygınlaşan şiddet, bu 
i Kultürunepnucu.

Aslında- bu şiddete eğilimin altında, biraz 
da Hollyvvood kültürü yatıyor..

Zevke düşkünlük, eğlence ve parasal hede
flerin önemsendiği bir dünya görüşü olarak 
sunulan kültüre deniyor Hollyvvood kültürü.

Bu kültür, kendi çıkarını kutsallaştıran bir 
kültür. Çocuklar kendi çıkarını ötekinin önüne 
geçiren bir zihinsel koşullanmayla büyüyor.

Ve bir müddet sonra ben merkezci, narsis
lik eğilimler ortaya çıkıyor. İleri derecede ben 
merkezcilik, kendini tatmin için bir süre sonra 
eğlence ve sekse düşkünlük ve.yalnızlık 
olarak kendini gösteriyor.

90 sonrası kuşaklar, para, cinsellik ve 
uyuşturu ile erken tanıştılar. Yeterli zihinsel ve 
ruhsal gelişimi tamamlamadan, çrgenliği ., 
erken bitildiler ama olgunlaşamadılar

Kuşkusuz sinemalarda ve televizyonlarda 
düşüncesizce yayınlanan şiddet filmleri genç
lerin "kin,öfke, kıskançlık" duyularını tetikledi.

• İzlediği bu dizilerin ve filmlerin etkisinde 
kalan çocuk, bencilliği, çıkarcılığı, fırsatçılığı 

. özümsedi.
Yaşamıyla bütünleştirdi.
Dünyada 15-20 yıldır dozu hızla artan şid

det filmleri furyası var. Bu tür filmlerin çocuk
lar üzerindeki etkileri bilimsel olarak yeni yeni 
saptanıyor. Şimdiye dek, şiddetin hiç bu 
kadar onaylandığı, bu kadar doğal kabul 
edildiği bir kültür aşılanması olmamış..

Medyanın sorumlulukla hareket ederek, şid 
deli onaylamadığını hissettirmesi gerekiyor.. 
Medya doğal olarak haber yapacak ye halk 
da böyle olayların gerçekleştiğini öğrenecek. 
Ancak haberin yanı sıra konu ile ilgili daha 
kapsamlı h^ber analizleri de hazırlanmalı.
i Çünkü;

Gençlerin hızla ruhsal rahatlamaya ve 
güven duygusuna gereksinimi var.

Başta siyasal otorite olmak üzere sivil 
toplum örgütlerinin, eğitim kuramlarının ve 

/ medyanın üzterine büyük görevler düşüyor.
,, - Bilimsel verilere dayandırılarak atılan adım
lar kuşkusuz olumlu sonuçlar verecek.

Sabır ve inatla olayların üzerine gitmek, 
\ nedenlerini sorgulamak sonuçlarını ortaya 

kçymak belki kısa vadede sonuç vermeyecek 
ama üzün vadede toplum kazanacak.

22 Temmuz'da 
yapılacak olan 
23 dönem milletvekili 
seçimleri öncesinde 
aday adaylarının 
nabız yoklamaları 
devam ediyor.
CPP Bursa 
Milletvekili aday 
adayı Gemlikli 
Elektrik Mühendisi 
Emir Birgün 
CHP ilçe örgütüne 
yaptığı ziyarette 
destek istedi. 
1962 yılında 
Gemlik'te doğan 
Emir Birgün, 
Bursa Elektrik Odası 
Yönetim kurulu 
üyeliği ve dört 
dönem başkanlık 
görevinde bulundu. 
1988 yılından 
günümüze Bursa'da 
başta TMMOB 
Örgütlenmesi ve 
İl Koordinasyon . 
Kurulu Sekreterliği, 
Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği üyeliği, 
Kent Konseyi ve 
Akademik Odalar 
Birliği'nin yönetim
lerinde yer aldı. 
CHP'nin 1992 yılında 
açılmasından 
itibaren, altı dönem 
Bursa İl Yöneticiliği 
ve İl Başkan 
Yardımcılığı görev
lerinde bulundu. 
Emir Birgün, 2000 
yılında CHP Bursa 
II Örgütünün "örgüt 
adayı" olarak 
Parti Meclis 
üyeliğine aday oldu. 
3 Kasım 2002'de 
yapılan milletvekili 
seçimlerinde .
8. sıra Bursa 
Milletvekili adayı idi. 
Bursa Elektrik 
Odası Başkanlığı 
döneminde dört kez 
uluslararası, sekiz 
kez de ulusal

TBMM Genel Kurulun 
da, Anayasa değişik
liğine ilişkin yasanın, 
milletvekili genel 
seçiminin 4 yılda bir 
yapılmasını öngören 
H maddesi, 368 oyla 
Kabul edildi. TBMM 
Genel Kurulunda, 
Anayasa değişik- 
tjğkıö fiiskih^âsan ın, 
milletvekili genel 
seçiminin 4 yılda bir '

II

ELECO kongrelerinin 
başkanlığını yapan 
Emir Birgün'ün 
aynı süreçte Bursa 
yerel gazeteleri ve 
dergilerinde enerji 
ve meslek poli
tikalarına yönelik 
yazıları yayınlandı. 
22<Temmuz 2007 
seçimlerinde 23. 
dönem Bursa 
Milletvekili aday 
adayı olan Emir 
Birgün, evli ve iki 
çocuk babası.
CHP İlçe merkezinde 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek ve partililer 
tarafından karşılanan 
Emir Birgün, ülkenin 
çözüm bekleyen 
sorunları içinde 
hepsine çözüm 
üretebilmek için 
CHP kadrolarının 
heyecanla 22 
Temmuz'da iktidar 
olmaya koştuklarını 
söyledi.
Temiz siyâset, 
dürüst yönetim, 
sendikal haklar, 
işsizlik ve istihdam, 
asgari ücret, 
satınalma gücü, 
yaşayanıyla ve dünya 
ile barışık bir ülke, 
laiklik, hukukun 
üstünlüğü, çevre, 
kadın, gençlik, 
üretim, kobi-sanayi, 

yapılmasını öngören 
1. maddesi, 368 
oyla kabul edildi. 
Yapılan gizli oyla 
maya, 370 milletve 
kili katıldı. Madde, 1 
ret oyuna karşılık 368 
oyla kabul edilirkân, 
1 oy da geçersiz 
sayıldı. Yasanın 
2. maddesinin 
görüşülmesine 
başlandı ;

tarım ve üreticinin 
bilinçlendirilmesi, 
korunması, eğitim, 
sağlık, sosyal 
güvenlik konularının 
CHP iktidarıhda 
halkla birlikte 
tartışılarak yeniden 
programlanacağını 
söyleyen Emir 
Birgün, "Ben yaptım 
oldu mantığı ile değil 
hayatın gerçekleriyle, 
katılımcılık ilkeleriyle 
yasalar düzen
lenecektir" dedi.
AKP iktidarı için 
de görüşlerihi 
bildiren Birgün, 
5 yıldır ülkemizde 
bir kesim hâriç 
herkesin cahının 
çıktığını öne 
sürerek başta 
tarım olmak üzere 

köylü, esnaf, işçi i 
ve emeklisinin kan i 
ağladığını, 
insanların günlerini 
hesap yaparak 
geçirmek zorunda 1 
bırakıldıklarını 
söyledi.
CHP Bursa 
Milletvekili aday 
adayı olarak Gemlik 
örgütünden destek 
beklediğini söyleyen 
Emir Birgün, 
"Doğduğum, 
büyüdüğüm, 
yaşadığım kentime 
ve ülkeme 
milletvekili olarak .1 
da hizmet ederek J 
birlikte yönetmenin 
ne olduğunu 
göstermek 
istiyorum " 
şeklinde konuştu. 1
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22 Temmuz 2007 günü yapılacak olan seçimlere Demokrat Parti olarak katılarak halkın 
özlemini gidereceklerini söyleyen DP Kurucu İlçe Başkanı Faruk Güzel, eski yönetim 
kurulu üyelerinin de kurucu yönetim kurulu olarak göreve devam edeceklerini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

27 Mayıs 1960'da 
kapatılan Demokrat 
Parti'nin 47 yıl 
sonra yeniden 
kurulmasının 
ardından kapanan 
DYP'nin İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel, Demokrat 
Parti kurucu İlçe 
Başkanı oldu. 
”47 yıl sonra 
yeniden kurulan 
Demokrat Parti'nin 
Gemlik'te ilk kurucu 
başkanı olmam 
beni çok gurur
landırdı” diyen 
Faruk Güzel 
duygulu anlar 
yaşadığını söyledi.
22 Temmuz genel

seçimlerine 
Gemlik'te Demokrat 
Parti olarak katılarak 
halkın özlemini 
gidereceklerinin

altını çizen 
Faruk Güzel, 
"Demokrat Parti'nin 
kurulmasından 
sonra Anavatan

Partisi'de kapanarak 
aynı çatı altında 
seçimlere gireceğiz. 
Partimize halkımız
dan şimdiden 
büyük katılım 
talepleri yapılıyor. 
Gemlik eskiden 
olduğu gibi bundan 
sonra da Demokrat 
Parti'nin kalesi 
olmaya devam 
edecektir" dedi. 
Demokrat Parti 
kurucu başkanı 
Faruk Güzel, 
eski yönetim 
kurulunun da kuru
cu yönetim kurulu 
üyeleri olarak 
göreve devam 
edeceklerini 
açıkladı.

Btiel'iı zeytinyağı önergesine cevap tıeltli
I Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel'in 
bir süre önce 
TBMM'ne yazılı 
olarak verdiği 
zeytin ve zeytinyağı 
ile ilgili soru 
önergesine 
cevap verildi. 
Bursa ilinde zeytin 
ve zeytinyağı 
üreticisi köylülerin 
bir çok sorunla 
karlı karşıya kaldığını 
belirten Demirel, 
üreticinin uygun 
destekleme ala
madığını, fiyatların 
istenilen düzeyde 
tutulmadığını ifade 
ederek köylülerin 
alın teri emeklerinin 
hak ettiği değeri 
bulamadığını 
kaydederek, 
2007 yılı içinde 
desteklenme 
yönünde nelerin 
yapılacağı, ilaç, 
gübre ve mazot 
desteğinin verilmesi, 
zeytin ürününün 
pazarlama, satışı 
ve fiyat tespiti

* konusunda yıllardır 
karşılaşılan sorun
ların bir daha

1! yaşanmaması için ne 
gibi önlemlerin alın
makta olduğunu 
yazılı olarak cevap

landırılmak üzere 
soru önergesi 
vermişti.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in soru 
önergesine verilen 
cevap şöyle;
"1- 2007 yılında 
zeytinciliğimizin 
teşvik edilmesi 
amacıyla zeytinyağı 
üreticilerine 11 
Ykş/Kg ve sertifikalı 
zeytin fidanı ile 
zeytinlik tesis eden
lere ise 250 YTL/Da 
(Gemlik çeşidi ile 
bahçe tesisine 45 
YTL/Da uygulanmak
tadır) destekleme 
ödenmesi

planlanmıştır.
2- Bununla birlikte 
05.04.2007 tarih ve 
26484 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
giren Ulusal Zeytin 
ve Zeytinyağı 
Konseyi Kuruluş ve 
Çalışma Esasları 
Hakkındaki 
Yönetmelik 
çerçevesinde 
zeytin ve zeytinyağı 
ile ilgili politikaların 
geliştirilmesinde 
üretici, sanayici, 
tüccar, ihracatçı 
He ilgili diğer sivil 
toplum kuruluşlarının 
etkin bir rol alması 
ve sektörün

sorunlarının bir 
bütünlük içerisinde 
çözümlenmesi 
amaçlanmıştır.
3- 2006 yılı Çiftçi 
Kayıt Sistemine 
(ÇKS) dahil olup, 
Doğrudan Gelir 
Desteği (DGD) 
ödemesi almaya 
hak kazanan 
çiftçilere 2007 yılı 
içerisinde ürün 
gruplarına göre 
12 il ile ilgili 
mazot ve kimyevi 
gübre ödemeleri 
Şubat 2007 
tarihinde 
yapılmış olup, 
geri kalan 69 ilin 
mazot ve kimyevi 
gübre ödemelerinin 
yarısı Nisan 2007 
tarihinde yapılmıştır. 
Diğer yarısının 
Haziran 2007 
tarihinde yapılması 
planlanmaktadır. 
2006/11483 sayılı 
Tarımsal Faaliyette 
Kullanılan Mazot ve 
Kimyevi Gübre 
için Çiftçilere 
destekleme yapıl
masına dair Bakanlar 
Kurulu kakarı 
gereğince zeytin 
alanlarına 1,8 YTL/da 
mazot, 1,43 YTL- 
da kimyevi gübre 
ödemesi yapılması 
kararlaştırılmıştır"

Diş Hekimi
Özcan VURAL

o2canvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Adaylar, adaylar ....
Adaylar adaylar, adaylar...
Yüzlerce, binlerce insanımız milletvekili 

olabilmek için büyük bir heyecan ve çoşku 
içinde...

Her zaman böyleydi.. Her zaman milletve 
killiği, ulaşılması çok özlenen bir görevdi 
demek isterdim, ama değil, bir geçim 
kapısı demek daha doğru..

Ayda sekiz bin ytl. maaş, başka avanta
lar, emekliliğinde ona yakın bir maaş, 
yaşam boyu sağlık hizmetlerinden tüm 
ailesiyle birlikte yararlanmak..

Oh ne ala memleket demeyin..
Suyundan birazda bana diyemezsiniz...
Her yeni seçimden sonra oluşturulan 

Meclisler de ilk göreceğiniz, hemen kuru
lan yapı kooperatifleri ile yeni milletvekil
lerine en güzel yerlerde ucuz adeta bedava 
yeni evler sağlanır..

Daha başka çıkar yolları, ayrıca da 
Milletvekili olmanın getirdiği saygınlık, 
itibar Şımarıklık...

Milletvekilliği bir meslek değildir.. Bir 
görev yeridir..

Geçici bir süreçtir..
Milletvekilinin sıradan bir vatandaştan 

farkı nedir ?..
Niye Millet'e zor bela geçinme, daha 

doğrusu sürünme parası emekli maaşları 
verirken, bunlara ballı börek..

Üstelik bu emekliler banka kapılarında 
sabahın ayazında bekleyerek, titreyerek üç 
kuruşu alabilme işkencesi..
Böyle seçimlerle halkın istekleri, özlem

leri gerçekleştirilemez.
Bu adaylar için giden ağam ,gelen de 

paşarndır.
Koş partilere Liderlere, listede ön sıralar

da yer kapmaya bak.
Meydanlar da, kahvehaneler de biraz da 

bol keseden atarsan vatandaşın egosunu 
biraz gıdıklar, sen aslansın, sen kaplansın 
dersen artık seni tutan olmaz. Ömrünün 
sonuna kadar hem kendini, hem de ailesi
ni yaşantısını garantiye alır..

Bunlar "Hâzineden " geçinenlerdir..
Bütün ulus bunu görüyor, kızıyor ama bir 

şey yapamıyor.
Bir avuç politika ustası ama her partiden, 

her görüşten, sağdan, soldan, ortadan 
hepsi bu "Hazine" den pay kapma yarışın
da. Herkes kendi kesesini düşünüyor..

Bence bu işin doğrusu, milletvekilliği 
lüks geçinme kapısı olmamalı.

Her oturumun belli bir karşılığı olmalı..
Toplantıya katılanlar, aynen Belediye 

meclislerinde olduğu gibi bir para almalı. 
Yasa gibi değerli bir iş yapanlar, bunu 
para için değil, vatan sevgisi için yapmalı..

Boşuna yazdığımı biliyorum..
Kim okur, kim dinler..
Ama yine de okuyanlardan bir kaçı bun

lar doğru diyebilirse bir kaçı bu adaylara 
bunları yüzlerine karşı söyleye bilirse belki 
de adayların birkaçının yüzü kızarabilir...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

mailto:o2canvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HEM Umurbey Sergisi açıldı

Elif ESMEN
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü'nce açılan kurs 
sergilerinin üçüncüsü 
Umurbey'de açıldı. 
70 kursiyerin devam 
ettiği ve Fatma 
Özöztürk, S. Gülsen 
Akıncı ve Tülay 
Narin'in öğreticiliğini 
yaptıkları Makine 
nakışı, yağlı boya 
resim ve İğne 
oyalarından oluşan 
serginin açılışına 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Umurbey

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile çok sayı
da davetli katıldı. 
Halk oyunları göste 
risinin ardından 
serginin açılış konuş
masını yapan HEM 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, kursun 
açılmasında ve sergi 
nin hazırlanmasında 
destek veren Umur 
bey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 

ile emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 
Serginin Umurbey'de 
her yıl düzenli olarak 
açılmasından mem
nun olduklarını ifade 
eden Umurbey Bele 
diye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, kadın
larımızın sosyal ve 
ekonomik hayatın 
içinde aktif olmaların
dan dolayı mutluluk 
duyduğunu belirterek 
"Kadınlarımıza hakları 
tüm ülkelerden önce 
verilmiştir. Şimdi ka 
dınlarımızı siyaset 
çatısı altında da gör

mek istiyoruz. Umur 
bey her şeyde öncü 
olduğu gibi kadın
larımızın da bu konu
da öncü olmalarını 
bekliyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'da yaptığı 
konuşmada 
Umurbey'in her 
şeyin iyisini yaptığını 

belirterek "Bizim 
amacımız devletin 
imkanlarıyla halkın 
imkanlarını bir araya 
getirmektir. Halkın 
yararına olacak her 
türlü kursu açmaya 
devam edeceğiz" 
dedi.
Baygül, "Ayrıca gele
cek yıl Umurbey'de 
ilk kez olarak Altın 

örmeciliği kursunun 
açılacağı müjdesini 
verirken devlet 
olarak halka tüm 
imkanları sunmaya 
çalışıyoruz" dedi. 
Belgelerin dağıtımının 
ardından düğün 
salonuna geçen 
konuklar serginin 
açılışını birlikte 
yaptılar.
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Özlem Geçmişi Özlemiş...

Güne Bakı

Mimar ve 
Mühendisler Odası 
Gemlik 
Temsilciliği'nin 
okullar arasında 
açtığı "Siz Belediye 
Başkanı Olsanız" 
konulu yarışma 
sonuçlandı.

Güzel bir Gemlik 
yaratılması için 
düşünce üretilmesini 
teşvik eden Mimar ve 
Mühendisler Odası 
Gemlik Temsilciliği'ni 
ve maddi desteğini 
esirgemeyenleri de 
kutlarım.
Gençlerimiz, bu 

konuda düşünce 
ürettiği gibi; konu 
hakkındaki 
düşüncelerini akıcı 
bir üslupla dile getir
mişler. Sayın Özlem 
Aris'in Gemlik Körfez 
Gazetesi'nde yayım
lanan birincilik 
kazanan yazısından 
görüp anladığım gibi; 
diğer derece alanların 
da düşüncelerinin ve 
düşünceyi dile 
getirişlerinin de 
Özlem Aris 
düzeyinde olduğuna 
inanıyorum.

Özlem Aris'in hayal 
ettiği, özlem duyduğu 
ve yaratmak istediği 
Gemlik, 60 - 70 yıl 
öncesinin Gemlik'i.

Tersane üzerinden 
seyrine doyum 
olmazdı Gemlik'in. 
Şairlere ilham kay
nağı olmuş, denizle 
kucaklaşmış, pırıl 
pırıl suyu, o zamanki 

yerleşim boyunca 
uzanan kumsalıyla 
doğa harikası idi 
Gemlik.

Körfezi’nde 146 tür 
balığın bulunduğu 
Gemlik. Motorlar, 
yüzen kayıklar ayrı 
bir güzellik verirdi 
Körfez’e. Görkemli 
Kabotaj Bayram'ı kut
lamaları yapılırdı.

Her mahallede ulu 
çınarlar ve ıhlamur 
ağaçları, her sokakta
ki evin önünde dut 
ağaçları.

Bugünkü zeytin 
bahçeleri gibi dut 
ağacı bahçeleri, 
yemyeşil bir ova ve 
üzüm bağları...

Mimari özellik 
taşıyan ahşap iki katlı 
yapılar.

Boyalı ve bakımlı.
Tertemiz içme suyu. 

Askerlik şubesi 
önündeki "Eşref Bey" 
suyundan evlere su 
servisi yapan ve 
hayatını bu yolla 
kazanan sakalar.

Şifa kaynağı ılıca 
banyoları, tarihi 
Balıkpazarı Hamamı 
ve Çarşı Hamamı.

Nadide çiçeklerle 
bezenmiş etrafa 
güzel kokular saçan 
havuzlarında süs 
balıklarının yüzdüğü 
bahçıvan rahmetli 
Hayri Efendi'nin 
gözü gibi baktığı 
çoğu ilimizde 
olmayan park. 
Akrabalıktan ileri 
komşuluklar ve 

arkadaşlıklar. Yazları 
kapı önlerinde hasır
lar üzerindeki sohbet 
toplantıları. Kestane 
kebaplı, kızma bira 
der oynanan, tombala 
çekilen, ut çalıp 
şarkılar söylenen 
uzun kış gece buluş
maları.

Ramazan geliyor 
diye komşular arasın
da imece usulü pişi 
rilen yufkalar, kesilen 
erişteler, yuvarlanan 
kuskuslar.

imece usulü zeytin 
ürünü devşirmeleri. 
Hasat sonu hizmeti 
geçenlere ikram 
edilen pilavlar, 
baklavalar, helvalar.

Hırsızlığın, uğursuz 
luğun olmadığı, her 
evin kapısı kilitsiz, 
dayaksız, ipi üzerinde 
güvenli bir ortam.

Belediye binası 
önünde bando 
eşliğinde kadınlı, kızlı 
baloların yapıldığı, 
danslar edildiği 
medeni Gemlik ve 
Gemlik halkı.

Halkevinde Gemlik 
halkının oynadığı 
skeç ve temsiller. 
Pazar günü icra 
edilen Türk sanat 
müziği konserleri.

Her pazar konuk bir 
takımın ağırlandığı 
kavgasız, gürültüsüz 
futbol müsabakaları.

Çoğu kişinin birbiri
ni tanıyıp güven ve 
saygı duyduğu bir 
ortam.

İnsani ve maddi

dayanışmalar.
Ne senet, ne sepet 

ne de dolandırıcı 
olduğu bir Gemlik.

Borcunu ödemeyen, 
savsaklayan tüccar 
ve esnafa kendilerini 
toplumdan tecrit 
edici tutum ve 
davranışlar.

Gürültüsüz, 
patırtısız, sakin, 
olaysız bir Gemlik. 
Tabii güzellikleri ile 
birlikte sosyal, 
ekonomik ve ahlaki 
değerleri ile tanınan 
bir Gemlik.

Cumhurbaşkanı, 
milletvekilleri, 
senatörler, kuvvet 
komutanları, gene 
railer, yüksek yargı 
mensupları ve üst 
düzey bürokratların 
yetiştiği, eğitime 
önem vermiş Gemlik.

Bizim bulduğumuz, 
yaşadığımız şimdi 
mazi olan Gemlik.

Neden mi mazı 
oldu?

Maddi çıkara aşırı 
düşkünlük, para hırsı. 
Devleti kazıklamanın 
hüner sayıldığı bir 
anlayış, ne doğa 
bıraktı ne de ahlak.

Ama ümitsiz ola
mayız, olmayınız.

Her şey aslına 
dönecektir.

Özlem'in özlem 
duyduğu bir Gemlik 
gerçekleşecek.

Güvencemiz 
gençliğimiz.

Aydın, duyarlı genç
lerimiz.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sinirler geriliyor
Toplum zirvedekiler! Tv.ler ve basın yoluyla 

gözlüyor.
Ülkeyi huzurlu bir şekilde seçime götürmekle 

görevli olanlar huzursuzluğu bozarsa, 22 
Temmuz’da beklenmedik olaylar yaşanabilir.

Hükümet, Cumhurbaşkanının yetkilerini kul
lanmasını kendilerine muhalefet olarak algılıyor.

Ben, parlamentoda çoğunluğum istediğimi 
yaparım mantığı zaman zaman işlemiyor.

Dörtbuçuk yıllık sürede Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer’in bu hükümetin çıkardığı 
yasa tasarılarını veya kararnameleri ile ata
malarının kaç tanesini geri yolladığı yakında 
sanırım bir kitap olarak yayınlanır.

Bugünlerde yaşanları gelecekte tarihçiler 
daha iyi yorumlarlar..

Seçimlere 50 gün kala bir bağımsız milletveki 
li çıkıp Cumhurbaşkanına hakaret edercesine 
meclis kürsüsünden gereksiz ve gerginlik yara 
tacak şekilde konuşma yapması ne kadar yakı 
şıksızsa, milletvekillerinin birbirlerinin üzerine 
yürüyerek yumruklaşması da o kadar yakışıksız.

Tahammülsüz bir toplum olduk.
Parlamento sokak değil ki.
Siz orada nasıl davranacağınızı bilmezseniz 

ayrı siyasi düşünceleri olan sade vatandaş ne 
yapmaz ki?

DEMOKRAT PARTİ KURULDU
1946 yılında kurulan ve 1950’de yapılan 

seçimlerde tek başına 10 yıl iktidarda kalan 
Demokrat Parti yeniden kuruldu.

Merkez sağ partiler kendilerini hep 27 Mayıs 
ihtilali ile kapatılan DP’nin devamı sayarlar..

Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan 
Partisi hatta AKP bile DP’nin devamı olduğunu 
iddia etti.

1950 ile 1960’larda oy kullananlar neredeyse 
yok denecek kadar azaldılar. Yepyeni bir seçmen 
kitlesi bu seçimlerde oy kullanacak. Birçoğu 3. 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı bile tanımıyor 
gençliğin. Ama bizim siyasiler hala eskiye rah- 
bet ediyor.

DP’nin yeni ilçe başkanı ise Faruk Güzel 
olmuş.

Hayırlı olsun. Bakalım 1950’lerdeki gibi vatan- 
daşdan oy alabilecekler mi.

Eşi ve oğluna engel 
olmak isteyen anneye 

kaza kurşunu
İş ararken 

canından oldu
Eleman aranıyor

Bursa'da, eşi ve 
oğlunun karıştığı 
kavgayı ayırmaya 
çalışan 50 yaşındaki 
2 çocuk annesi 
kadın kaza kurşu 
nuyla sırtından 
vurularak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yunuseli Mahallesi 
Uzun Sokak’ta 
gece geç saatlerde 
meydana gelen 
olayda, cezaevinden 
yeni çıktığı 
öğrenilen Savaş S. 
(21), husumetti 
olduğu İsmail Ç.(47) 

ile oğlu Abbas Ç'nin 
(29) kaldığı 
çadıra gitti.
Çıkan çartışmanın 
büyümesi üzerine 
baba İsmail Ç, 
Savaş S'yi 
pompalı tüfekle 
vurarak yaraladı. 
Bu sırada eşi ve 
oğlunu durdurmak 
isteyen anne 
Dilber Ç de 
sırtından vuruldu. 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan iki çocuk 
annesi Dilber Ç, 
yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı.

Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında bir kişi 
hayatını kaybetti. 
İnegöl istikametin 
den Bozüyük 
istikametine 
gitm.ekte olan Nihat 
A. idaresindeki 
16 V 4228 plakalı 
araç, Kurşunlu 
beldesi mevkiinde 
karşıdan karşıya 
geçmekte olan 
55 yaşındaki Haşim 
Başaran'a çarptı. 
Ağır yaralanan 
evli, iki çocuk 
babası Haşim 
Başaran, olay 

yerine gelen 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılmasına 
rağmen kurtarıla
madı. Sulhiye 
köyünden Kurşunlu 
yol ayırımı mevkiin- 
deki fabrikalarda 
iş aramak için 
geldiği belirtilen 
emekli Haşim 
Başaran'a çarpan 
aracın sürücüsü 
Nihat A. jandarma 
tarafından gözaltına 
alındı.
Olayla ilgili 
tahkikatın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

Firmamızda çalıştırılmak 
üzere en az 

orta okul mezunu 
BAY eleman alınacaktır. 

Ehliyeti olanlar tercih sebebidir. 
Müracaatlar bir adet fotoğraf 

ile şahsen yapılacaktır.
YURTİÇİ KARGO 
GEMLİK ŞUBESİ

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
09.05.2007 tarih ve 2007/205 Esas 

2007/334 sayılı karan ileSedat Şaban 
olan ismim Sedat olarak düzeltilmiştir.

Duyurulur. SEDAT GÜRLE

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yerel Gündem 21 umut topluyor Başkan Şahin İtalya’da

Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, 
Bursa Destan 
Yemek Sanayi’nin 
katkılarıyla yeni 
bir sosyal sorumlu
luk projesinin daha 
altına imza atıyor. 
Yerel Gündem 
1 üyeleri “Umut 
Topluyoruz” adı 
altında başlatılan 
kampanya 
çevresinde kentin 
farklı noktalarında 

kurdukları 
stantlardan yardım
severleri az kul
lanılmış eşyalarını 
ihtiyaç sahiplerine 
bağışlamaya davet 
ediyor. 21 Mayıs - 
3 Haziran tarihleri 
arasında devam 
edecek kampanya 
kapsamında sevgi 
mağazalarında ve 
birçok işletmenin 
yanı sıra Carrefour, 
Zafer Plaza ve As 
Merkez’de kurulan 
stantlarla gönüllü
lerin kampanyaya 

katılımı sağlanıyor. 
Oluşturulan 
noktalarda 3 
Haziran’a kadar 
toplanacak ürünler, 
Yerel Gündem 21 
Genel Sekreterliği 
aracılığıyla, ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıla
caktır. Katılmak 
isteyenler ise kam
panya ile ilgili 
daha detaylı bilgilere 
www.bursayg21 .org 
ve www.bur- 
sadestanyemek.com 
adresinden 
ulaşabilecekler.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Türkiye Tarihi 
Kentler Birliği'nin 
(TTKB) toplantısına 
katılmak için 
İtalya'ya gitti. 
Başkan Şahin, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
kurucusu olduğu 
ve bu dönem 
Başkanlığı 
Kayseri tarafından 
yürütülen Tarihi 
Kentler Birliği'nin 
tarihi mirası koruma 
çalışma ve uygula
malarına katılmak 
amacıyla 27 Mayıs 
Pazar ile 31 Mayıs 
Perşembe tarihleri 
arasında İtalya'da 
yapılacak.
Avrupa Tarihi 
Kentler Birliği'nin de 
desteği ile 
düzenlenen 
İtalya'daki toplantıya 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in

GEHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ «UETEEİ

yanı sıra KayŞeri 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Mehmet ÖzhaSeki, 
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek ve 
Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Asım Güzelbey'in 
yanı sıra birliğe üye 
belediye başkanları 
da katılacak.
İtalya'nın

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Roma ve Venedik 
kentlerindeki 
tarihi mirası 
koruma 
çalışmalarını 
inceleyecek olan 
birlik üyesi 
belediye başkan- 
larının inceleme 
gezisinde Avrupa 
Tarihi Kentler 
Birliği'nin yönetici
lerinin de katılacağı 
toplantılar düzen
leneceği bildirildi.

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: 3IB GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.bursayg21
http://www.bur-sadestanyemek.com
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rGemlik Yelken Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Mehmet Turgut'u ziyaret etti

Gemlikli Yelkenciler Halic’i fethetti

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

25-27 Mayıs 2007 
tarihlerinde İstanbul 
Haliç'te yapılan 
ve Beyoğlu Belediye 
si’nin düzenlediği 
554 Fetih Kutlamaları 
ve Türkiye Yelken 
Federasyonu 50. Yıl 
Optimist Yarışlarına 
katılan Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuları 
birincilik alarak 
döndüler.
Yelken Kulübü Başka 
nı olarak Belediye

Başkanı Mehmet 
Turgut'u ziyaret eden 
Antrenör Önder 
Cesur, Kulüp Genel 
Sekreteri Zafer Işık ile 
birincilik alan sporcu
lardan Tuğba Öksüz 
ve Murat Samsun'un 
yanı sıra Karabiga 
yarışlarında derece 
alanlar sevinçlerini 
birlikte kutladılar.
Haliç'te yapılan yarış
malara kulüp olarak 
iki sporcuyla katılan 
Gemlik Yelken Külü 
bü, iki sporcumuzun 

aldığı puanlarla takım 
olarak birinci sırayı 
almayı başardı.
Birincilik kupasını 
Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Mis 
bah Demircan'dan 
aldıklarını belirten 
Gemlik Yelken Külü 
bü Genel Sekreteri 
Zafer Işık, birincilik 
kupalarını kulüp 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a verdi. 
Gemlik'te Yelken 
Kulübü açılmasının 
önemine değinen

Mehmet Turgut, 
"Kulübümüz kurul
duğundan bu yana 
sporcularımız hocala 
rından öğrendikleriyle 
bizlere sürekli 
başarılar getirmeye 
başladılar. Gemlik 
deniz kıyısı olmasına 
rağmen deniz spor 
larıyla ilgili kulüp 
yoktu. Bu bizleri son 
derece üzmekteydi. 
Binanın onaranından 
sonra burayı 
Yelken Kulübü’ne 
kazandırdık. Çocuk

larımızın yanı sıra 
başka hocamız 
Önder Cesur olmak 
üzere yönetim kurulu 
üyelerimize ve 
ailelerine onlara 
destek verdikleri için 
teşekkür ediyorum. 
Kulübümüz kurul
duğundan bu yana 
bir çok yarışa katıldık 
ve başarımız sürekli 
yükseldi. Çocukları 
mız Gemlik'in gururu 
oldular, Yelken 
Kulübü’nün Başkanı 
olarak büyük mutlu

luk duyuyorum.
İnşallah önümüzdeki 
yılda yapılacak 
yarışmalarda da 
aynı başarılannı 
sürdürürler" 
şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı 
ve Gemlik Yelken 
Kulübü Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ayrıca kulüp bünye 
sinde kürek sporu
nun da geliştirilmesi 
için çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
bildirdi.

Haşan GÜLLÜ

Nalbur

HER TÜRLÜ 
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ

* Fiili Boya
* Jotun - Deniz Boyaları
* İzolasyon
* Hırdavat

Sıhhi Tesisat 
Aksesuar

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR.

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 513 3232 - Fax: (0.224) 513 35 75
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AKP ve CHP milletvekilleri yumruklaştı
Mecliste Anayasa değişikliğine ilişkin yasa görüşmesi sırasında yine aynı görüntüler yaşandı
TBMM Genel Kurulun 
da, Cumhur başkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in, Meclise geri 
gönderdiği Anayasa 
değişikliğine ilişkin 
yasanın tümü üzerin 
de görüşmeler 
tamamlandı. 
Tasarının tümü üze 
rinde CHP'nin görüş
lerini Ankara Millet 
vekili Oya Araslı, 
ANAVATAN'ın görüş
lerini Grup Başkan 
vekili Süleyman 
Sarıbaş, AK Parti'nin 
görüşlerini ise Sakar 
ya Milletvekili Ayhan 
Sefer Üstün birer 
konuşma yaptı. 
Şahsı adına söz alan 
Bağımsız Denizli 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan, Cumhur 
başkanı Sezer'in geri 
gönderme gerekçesi
ni eleştirdi. Sezer ile 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
yan yana otururken 
çekilmiş bir fotoğra 
fini gösteren Kando 
ğan, "Sayın Cumhur

başkanın bu bakışları 
kin ve nefreti çok iyi 
tahlil ediyor. Ülkenin 
birliğini ve beraber
liğini sağlaması 
gereken Cumhurbaş 
kanı, Başbakana 
nasıl bakıyor" dedi. 
AK Parti Trabzon 
Milletvekili Asım 
Aykan, konuşması 
sırasında kürsüye 
gelerek Kandoğan'a 
bir not bıraktı. 
Kandoğan'ın bu söz
leri üzerine bazı CHP 
milletvekilleri ayağa

kalkarak, bazıları sıra 
kapaklarına vurarak 
tepki gösterdi.TBMM 
Başkanvekili İsmail 
Alptekin, Cumhurbaş 
kanlığının yüce bir 
makam olduğunu, 
herkesin gerekli has
sasiyeti göstermesi 
gerektiğini vurgula
yarak, "Eleştirileriniz 
olabilir ama hukuk 
ölçülerinde ifade 
etmeniz lazım. Bazı 
ifadeleriniz, bu yö 
nüyle yanlış" diyerek 
Kandoğan'ı uyardı.

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYİHIZ

SS

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

CHP'li milletvekil
lerinin Kandoğan'a 
itirazını sürdürmesi 
üzerine Alptekin, 
"Tavr/n/z hiç 
yakışmıyor" diyerek, 
CHPHÜeri uyardı. 
Alptekin, Kando 
ğan'ın konuşmasının 
ardından birleşime 
ara verdi. Bu sırada 
yerine geçen 
Kandoğan'a CHP'li 
milletvekilleri, yer
lerinden kalkarak 
tepki gösterdi. 
TBMM İdare Amirleri 
Feyzi Berdibek ve 
Burhan Kılıç, CHP 
milletvekillerine 
engel olmaya çalıştı. 
AK Parti'li bazı mil
letvekillerinin de 
Kandoğan'ın yanına 
gitmeleri üzerine bir 
grup CHP ve AK 
Parti milletvekilleri 
arasında arbede 
yaşandı. Milletvekil 
leri, birbirinin üzerine 
yürüdü. AK Parti 
Uşak Milletvekili 
Alim Tunç, CHP Ordu 
Milletvekili Sami Tan 
doğdu'ya yumruk 
attı. Tandoğdu'yu 
korumaya çalışan 
CHP Kocaeli Millet 
vekili Salih Gün de 
Tunç'a yumruk attı. 
Araya giren 
AK Parti Kilis 
Milletvekili Veli Kaya 
da CHP'lilere yumruk 
savurdu. Tandoğdu 
ise Alim Tunç'a tek 
me atmaya çalışarak 
kendini savundu, 
idare Amirleri 
Berdibek ve Kılıç 
ile bazı milletvekil
lerinin müdahalesi ile 
kavganın daha da 
büyümesi önlendi. 
Verilen aranın 
ardından birleşimi 
yeniden açan TBMM 
Başkanvekili İsmail 
Alptekin'den CHP

i

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

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-te Grup Başkanvekili
Ali Topuz söz istedi.

P İçtüzüğün 67.
maddesini okuyan 

g Topuz, "Sayın 
.fe» Cumhurbaşkanı için 
k ağır sözler söylendi.

Hem de eline aldığı
■BS f°to9rafta °

CHP’de ön secimler
tamamlandı

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

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

£ bakışı tahlil
5 ederek. Kendisinin
k bu dönemin başın- 

dan beri nasıl 
zigzaklar içinde

g olduğunu hep birlikte

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 |

gördük. Zaman 
zaman Başbakana 
söylediği sözler için 
kendisine tepki gös
terdiniz. Ama bugün 
hoşunu za gittiği için 
Cumhurbaşkanı için 
söylediklerini 
alkışladınız. Bu, 
Meclis için 
bir kara lekedir" 
diye konuştu.

CHP'nin ön seçim 
yaptığı altı ilde 
sonuçlar belli oldu. 
Toplam 156 adayın 
ön seçimlerde 
yarışırken, en fazla 
aday başvurusu 
51 katılımla 
Mersin'de oldu. 
Seçim startını 
Mersin'den veren 
CHP'de ön seçimler 
sonuçlandı.
Önseçimlerde toplam 
156 aday yarışırken, 
Mersin'de 51, 
Aydın'da 21, 
Gaziantep'te 35, 
Kahramanmaraş'ta 
18, Sivas'ta 14 ve 
Muğla'da 17 aday 
milletvekilliği aday 
adaylığı için 
kıyasıya yarıştı. 
ANKA'nın CHP il 
örgütlerinden aldığı 
seçim sonuçlarına 
göre, illerin çıkara
bileceği milletvekili 
sayısına göre ilk 
sıralarda yer alan 
adaylar ve oyları 
şöyle oluştu: 
AYDIN (8) 
21 adayın yarıştığı 
önseçimlerde en 
fazla oyu Özlem 
Çerçioğlu (1050) 
aldı. Çerçioğlu'nu, 
sırasıyla, M. Fatih 
Atay, (707) Tâhir 
Yaman, (691), 
Hüseyin Yıldız (655), 
Mehmet Semerci 
(623), Bülent Tezcan 
(608), Sümer Germen 
(579) Mesut Özakcan 
(549) izledi.
GAZİANTEP (9) 
Gaziantep'te ön 
seçimlerde 35 aday 
yarıştı. Seçimlerde, 
Yaşar Ağyüz 737 
oyla ilk sırada yer 
alırken, Akif Ekici 
(708), Haşan öztürk- 
men (683), Mehmet 
Gökdağ (644), irfan 
Kaplan (643), Lütfü 
Demir (609), Mahmut 
Koztaş (601), Cahit 
Çirkin (595), Nerin 
Türkmen (582) oy 
aldı.

KAHRAMANMARAŞ (8) 
CHP'de önseçim 
yapılan diğer bir il 
olan Kahraman 
maraş'ta ise katılım 
18’de kaldı.
Kahramanmaraş'ta 
ilk sırayı 660 oyla 
Durdu özpolat aldı, 
özpolat'ın ardından, 
Kibar Özdemir (492), 
Selim Sümen (481), 
Mehmet Engizek 
(474), Salman Bakay 
(467), Doğan Aslan 
(454), Veysel Yılmaz 
(450), Haşan Uçak 
(434) oy aldı. 
SİVAS (6) 
Sivas'ta önseçim
lerde 14 aday yarıştı. 
Seçimlerde, Malik 
Ecder özdemir 838 
oyla ilk sırada yer 
aldı. Diğer adaylar, 
Bülent Renda Deniz 
(595), Kasım Doğan 
(560), Ali Rıza Karpı 
nar (540), Hurşit İm 
ren (437), Haydar Göl 
başı (424) oy alabildi. 
MUĞLA (6) 
CHP'nin etkili olduğu 
illerden Muğla'da da 
önseçimlerde 17 aya 
yarıştı. Seçimlerde 
en fazla oyu Fevzi 
Topuz (954) aldı. 
Seçimlerde, Ali 
Arslan (859), Emrah 
Doğu (720), Fahrettin 
Üstün (693), Mustafa 
öztürk (679) ve Ali 
Togay Çandar (663) 
oy aldı.
MERSİN (12) 
CHP'de önseçim
lerde en fazla adayın 
yarıştığı il ise Mersin 
oldu. 51 adayın 
yarıştığı Mersin'de 
ilk 10 şöyle 
belirlendi: 
Vahap Seçer (706), 
Ali Oksal (699), Ali 
Koç (677), Abdur 
rahman Günay (673), 
Oğuz Fidan (664), 
Hüseyin Çamak 
(617), Yüksel Burkut 
oğlu (600), Mehmet 
Çiçek (561), Ali Rıza 
öztürk (527), Seyit 
özananar (524). ]1

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kiraya otomatik 
vergi geliyor

Maliye Bakanlığı, 
menkul kıymet 
araçlarında olduğu 
gibi, kira gelirlerinin 
de stopaj yoluyla 
vergilendirilmesi 
üzerinde duruyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Gelir 
Politikaları Genel 
Müdürlüğünce 
başlatılan çalışma
da, mevcut sis
temde, kirada tek 
evi olanların genel
likle kira geliri için 
beyanname ver
mediği, ev sayısı 
arttığında da beyan
name düzenlense 
bile gerçek gelirin 
buraya yansıtıl- 
madığı saptandı. 
Gelir Politikaları 
Genel Müdürlüğü, 
kira gelirlerinin hem 
daha basit 
vergilendirilmesi 
hem de buradaki 
vergi kayıp ve 
kaçağının önüne 
geçilmesi için, sis
tem değişikliğine 
gidilmesi görüşünü 
benimsedi.Bu 
çerçevede kira gelir
leri için her yılın 
Mart ayında beyan

name düzenlenmesi 
uygulamasından 
vazgeçilmesi, bunun 
yerine kira gelir
lerinin de menkul 
kıymet araçlarında 
olduğu gibi stopaj 
yoluyla vergilen 
dirilmesi gündeme 
geldi Düşünülen 
yeni modele göre, 
ev ya da işyerini 
kiraya verecekler, 
önce bankada 
sözkonusu 
gayrimenkul 
için özel hesap 
açtıracaklar. 
Kiracılar da, 
kiraları her ay 
bu hesaba yatıra
caklar. Bankalar ise 
aylık kira gelirinden 
yüzde 15 oranında 
stopaj keserek, 
bunu Hâzineye 
aktaracaklar.
Söz konusu işlem 
için önce 
Borçlar Kanunu'nda 
bir değişiklik 
yapılacak. Bu deği 
şiklikle, banka 
kanalıyla öden
meyen kiralara 
ilişkin belgeler, 
ispat vesikası 
sayılmayacak.

ÖZGÜR TİCARET

OSCAR SU ANA BAYİ
HABAŞ YETKİLİ BAYİ

EVLERE FABRİKALARA 
ve İŞYERLERİNE

ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA

DAMACANA SU
VERİLİR

TALİ BAYİLİKLER UERILECEI
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 
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HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR 
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Yıldıray Stuttgart’a imza attı Barbarosça
Almanya Birinci 
Futbol Ligi 
(Bundesliga) 
takımlarından 
Hertha Berlin'de 
oynayan milli 
futbolcu Yıldıray 
Baştürk, bu 
sezon şampiyon 
olan Stuttgart’a 
transfer oldu. 
Stuttgart Kulübü 
tarafından 
yapılan açıklamada, 
Yıldıray’ın,

uzatma seçenekli 
3 yıllık bir 
sözleşmeye 
imza attığı 
bildirildi.
Stuttgart Teknik 
Direktörü Armin 
Veh, yaptığı 
açıklamada, 
"Tam istediğimiz 
bir oyuncuydu. 
Yeni takımına kısa 
sürede uyum 
sağlayacağına 
inanıyorum" dedi.

Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor kongresi ne zaman

Rüştü; ‘Fenerbahçe’de kalmak istiyorum’

Kabusla biten bu sezonun ardından 
yönetimin Olmaması nedeniyle Gemlikspor 
kongresinin ne zaman yapılacağını merak 
ediyorum

Kartvizitle gelen hoca savunmasını nasıl 
yapacak merak ediyorum.

Saha kenarından hakeme sataşan 
adamdan ne beklenir.

Ben kabahati Gemlik seyircisinde bul
muyorum.

Zira bardağı taşıran son damla buydu.
İmam ne yaparsa cemaat onun peşinden 

gider.

Fenerbahçe'nin 
milli kalecisi Rüştü 
Reçber, bazı 
gazetelerde yer 
alan transfer ve 
sarı-lacivertli 
kulüpten ayrılacağı 
yönündeki 
haberleri yalanladı. 
Rüştü, son iki 
gündür kendisiyle 
ilgili gazetelerde 
haberlerin yer 
aldığını belirterek, 
"Menajerlerim 
bu hafta başkanımı- 
zla görüşecekler. 
Beni başka 
kulüplere transfer

ettirmeleri, tamamen 
hayali haberlerden 
ibaret.
Her şeyden önce 
futbolu 
Fenerbahçe'de 
bırakmayı düşünen 
bir insan olarak, 
ortaya çıkıp bir 
başka kulüple 
pazarlık halinde 
olmak, ahlaki anlam
da da benim için 
uygun bir hareket 
değil.
Kalbim Fener 
bahçe'de kalmak ve 
burada futbolu nokta
lamaktan yana."

Bursa’da Karate 
İl Temsilciliği 
müsabakaları 
büyük ilgi gördü
Bursa Karate İl 
Temsilciliği tarafın
dan düzenlenen 
Karate Teşvik 
Turnuvası 
müsabakalarına 350 
sporcu katıldı. 
Bursa'da, 'Minikler' 
ve 'Yıldız' olmak 
üzere iki ayrı kate
goride Mimar Sinan 
Lisesi Kapalı Spor

Salonu'nda yapılan 
müsabakalarda 
karateciler madalya 
için ter döktü. 
Sporseverlerin de 
yoğun ilgi gösterdiği 
ve hayli çekişmeli 
geçen müsabalarda 
dereceye giren 
sporculara madalya 
ve katılım belgesi 
verilecek.

Terim; ‘Bosna’yı ciddiye alıyoruz’
"Norveç'i yenen Bosna Hersek'! ciddiye alıyoruz."

Ümit Özat; ‘Bir gün yollarımız 
Fenerbahçe ile yeniden kesişecek

Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih 
Terim, Bosna 
Hersek ile oynaya
cakları 2008
Avrupa Şampiyonası 
Eleme Grubu 
maçı öncesinde 
motivasyon 
sorunu yaşamadık
larını söyledi. 
Bosna Hersek'in, 
Norveç'i yendiğini 
ve gruptaki son 
şansları olarak 
Türkiye maçını 
gördüklerini 
anlatan Fatih
Terim, "Bu durumda 
olan takımlar 
maalesef hep 
bize denk geliyor. 
Norveç'i yenen 
Bosna Hersek'i 
ciddiye alıyoruz. 
Kadrolarında bulu
nan 30 oyuncudan 
24'ü dışarda 
oynuyor. Norveç'i 
yenip moralli 
gelmelerinin 
onları daha 
ciddiye almamızı 
gerektiriyor.
Kadrolarını

yenilemişler, eski 
oyunculara göre 
daha dinamik ve 
istekli gördük" 
diye konuştu. 
Liglerin bitmesiyle 
birlikte oyuncuların 
motivasyon 
sıkıntısı yaşayıp 
yaşamadıkları ile 
ilgili bir soru 
üzerine Terim, 
"Motivasyon gibi 
bir sorunumuz yok. 
Bu kapıdan içeri 
girer girmez herkesin 
dünyası değişiyor.

Muhakkak ki, 
biz de tatilde 
olmak isterdik. 
Ama bu hafta 
bütün Avrupa'da 
milli takım 
haftasıdır.
Bahaneyi ortadan 
kaldıracağız.
Bizim oyuncularımız 
çok bilinçliler 
ve işlerini ciddiye 
alıyorlar. Maçlarını 
bitiren hemen 
buraya geldi.
Kimse de benden 
izin istemedi." 
dedi.

Gelecek sezon 
için Almanya 2. lig 
ekiplerinden Köln 
ile anlaşan 
Fenerbahçe 
futbol takımı w* 
kaptanı Ümit 
Özat, futbolculuk 
hayatından 
sonraki geleceğine 
yatırım yapmak 
için bu kararı 
aldığını açıkladı. 
Ümit, 
"Futbolculuktan 
sonraki geleceğime 
yatırım yapmak 
amacıyla böyle bir 
karar aldım. Ayrılma 
zamanımın geldiğine 
inandığım için 
ayrılıyorum. 'Kal' 
deseler veya 'Git' 
deseler ile alakası 
yok. Benim kimseye 
kırgınlığım yok. 
Fenerbahçe ile çok 
güzel günler 
yaşadım. Sarı- 
lacivertli formayı 
giydiğim sürede 
5 yıl kaptanlık 
yaptım. Beni 
kaptanlığa getiren 
başkan Sayın Aziz

Yıldırım ve 
yönetim kuruludur, 
onlara da 
teşekkür ederim" 
diye konuştu.
Ümit, "Hedefin 
Fenerbahçe'ye 
antrenör olmak mı" 
şeklindeki sdruya, 
"Bir gün yollarımız 
kesişecek buna 
Canı gönülden 
inanıyorum" 
yanıtını verdi.
Ümit, şöyle devam 
etti: "Bir gün yol
larımız kesişecek 
buna canı gönülden 

inanıyorum.
O ne zamandır 
Allah bilir, zaman 
gösterecek.
Bu zamana kadar 
kendimi en iyi 
şekilde hazırlaya
cağım. Bir gün 
burada bir antrenör 
olarak görev almak 
nasip olursa, bunun 
bir defa olacağını 
biliyorum.
O şansı da iyi 
ni biliyor, başarılı 
olmak istiyorum. 
Zaman neyi gösterir 
bilemiyorum."



29 Mayıs 2007 Sah SAĞLIK Sayfa 11

Mutluluk veren besinler Göz sağlığınız için güneş gözlüğü şart
Uzmanlar, içinde 
endorphin bulunan 
besinlerin insanı 
mutlu ettiğini belir 
terek, bu maddeyi en 
çok barındıran besin
leri açıkladı.
Derlenen bilgilere 
göre, çilek, üzüm, 
muz, dondurma, 
çikolata gibi besin ve 
meyveler insanların 
kendilerini iyi hisset
melerinin yanısıra 
bir çok hastalıktan 
koruyor.
Çilek: C vitamini 
deposu olan çilek, 
önde gelen afrodiz 
yaklar arasında yer 
alıyor. Çilek bütün 
salgı bezlerini çalıştı 
rarak vücuda gençlik 
ve kuvvet kazandırır. 
Yüksek tansiyonu 
düşürür, damarları 
temizler. Kansere 
karşı korur, böbrekte 
kum ve taş oluş
masını önler.
Muz: Kokusuyla bile 
mutluluk taşıyan tam 
bir endorphin depo
sudur. Kendinizi, 
güçsüz ve sinirli mi 
hissediyorsunuz, 
hemen bir muz yiyin. 
Kalsiyum ve mag
nezyum içeren bu 
meyve strese karşı 
bire bir. Sinir 
hastalığı olanlar için 
her gün yemek arası 
saatlerde tüketilmesi 
gereken bir besindir. 
Üzüm: Kırmızı ve 
beyaz üzüm yiyen 
herkes gülücükler 
saçar. Üzümde yüzde

20 oranında direkt 
olarak kana karışan 
şeker vardır. Bede 
nen ve zihnen çalı 
şanlar için iyi bir 
gıdadır. Üzümdeki 
bol demir kan yapar. 
Yüz ve boyuna taze 
üzüm suyu sürülüp 
10 dakika sonra 
yıkanırsa cilde 
dirilik verir.

Portakal: C ve B vita
mini açısından zen
gin olan portakal, 
insana dinamizm 
veriyor. Portakal için
deki C vitamini ince 
ve kalın damarların 
yumuşak kalmasını 
sağlar. Vücuttaki 
direnci artırır. Grip ve 
nezle olunduğunda 
portakal suyu, şeker, 
şarap karıştırılır üzer
ine sıcak su katılır ve 
içilir. Kanın durul
masına ve temizlen
mesine yardımcı olur. 
Hazmı kolaylaştırır. 
Portakal reçeli ise 
karaciğeri çalıştırır. 
Çikolata: Stresin bir 
numaralı düşmanı. 
Kendinizi kötü 
hissediyorsanız 
hemen bir parça

çikolata yiyin. Flört 
etmek gibi bir şey. 
Bir kalem yemek 
yeterli, mutluluk hor
monu "seratonin" 
anında beyinde 
dolaşıma çıkıyor. 
Çikolatanın içerdiği 
"penilatilmanın" 
insanı bulutlara 
çıkarıyor. Çikolatada, 
yeşil çay ve sebze 
meyvelerde bulunan 
"flavonoid" adlı 
madde bol miktarda 
vardır. Bu madde 
kanı sulandırıyor, 
kalp hastalıkları riski
ni azaltıyor. Çikolata 
kötü kolesterolün 
(LDL) okside olarak 
damar çeperine 
yapışmasını engelli 
yor. Tıpkı aspirin gibi 
kanda pıhtılaşmanın 
önüne geçiyor. 
Düzenli tüketenler 
arasında ölüm diayı 
yemeyenlere kıyasla 
yüzde 30 daha geç 
gerçekleşiyor. 
Dondurma: Çok 
yenirse şişmanlatı 
yor, az yenirse mut
luluğa mutluluk 
katıyor. Dondurma 
yaşlanmayı önlüyor.

Güneş gözlüğünün 
aksesuar olmadığı, 
göz sağlığı için gerek 
li bir araç olarak 
kabul edilmesi gerek
tiği bildirildi.
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Göz 
Kliniği'nden Doç. Dr. 
Hakkı Birinci, güne 
şin sıcak yüzünü gös 
termeye başlamasıyla 
birlikte güneş gözlü 
ğü kullanımının 
yaygınlaştığını hatır
latarak, uzun süre 
güneşte kalanların 
gözlerinde bazı doku
larda hasar meydana 
geldiğine dikkat 
çekti. Güneş ışığına 
doğrudan bakmanın 
görme tabakasına 
ciddi boyutlarda 
zarar verdiğine işaret 
eden Doç. Dr. Hakkı 
Birinci, "Güneş 
gözlüğü aksesuar 
olmaktan çok, göz 
sağlığı için gerekli bir 
araç olarak kabul 
edilmeli ve sağlık 
malzemesi olarak 
kullanılmalıdır. Güneş 
gözlüğü, sadece 
gözü fazla ışıktan 
korumak için değil, 
zararlı ultraviyole 
ışınlarım önlemek 
için de kullanıl- 1 
malıdır" dedi.
Doç. Dr. Birinci, 
ultraviyole ışınlarına 
karşı koruma filtresi 
olmayan güneş 
gözlüklerinin, özellik
le yaz aylarında 
gözler için büyük 
tehlike oluştur

duğunu, bü bakım
dan işportadan alı
nan güneş gözlük
lerinin koruyuculuk 
özelliği olmadığı gibi, 
gözlere yarardan çok 
zarar verdiğini dile 
getirirken, "Katarakta 
kadar varabilen yan 
etkiler gelişebilir. 
Gözlüklerin belirli bir 
standardı ve kalite 
belgesi olması 
gerekir. Her güneş 
gözlüğü ultraviyole 
ışını tutmaz. Güneş 
gözlüğünün ultravi 
yole filtreli, kaliteli, 
ışığı kıran kaplamalı, 
yüz yapısına uygun 
çerçeveli olmasına 
özel gösterilmesi 
gerekir. Ayrıca polar- 
ize camlar da zararlı 
ışınları süzerek gözü 
zararlı ışıktan korur" 
diye konuştu 
Doç. Dr. Birinci, gü 
neş gözlüğü alırken 
dikkat edilmesi gere 
ken hususları ise 
şöyle sıraladı: 
"En dikkat edilmesi 
gereken noktanın, 
gözlüğün UV ışın
larını absorbe etmesi 
olduğunu unutmayın. 
Güneş gözlüklerinin 
organik materyalleri 
plastik çam ağacının 
reçinesinden yapıldı 
ğl için hammaddesi 
ultraviyole ışınlarını 
geçirmez. Plastik 
camlı güneş gözlük
leri hem ultraviyoleyi 
geçirmez hem de 
kırılarak göze zarar 
vermediği için öne 
rilir. Camın koyuluk 

miktarı kışının ışık 
hassasiyetine göre 
seçilmelidir. Aşırı ışık 
hassasiyeti olanların 
tıbben araştırılması 
da gerekir. Aksi 
takdirde hastalık, 
güneş gözlüğüyle 
gizlenip, teşhiste geç 
kalınabilir. Gözlüğün 
kalitesinden kuşku- 
lanılıyorsa gözlüğün 
camı ele alınıp karşı
daki bir görüntüye 
bakılarak, yuvarlak 
hareketler yaptırıp, 
sağa sola, yukarı 
aşağı ve camın için
den herhangi bir 
görüntüyü izleyerek 
bakılabilir. Arkadaki 
görüntüde herhangi 
bir bozukluk olmuy
orsa cam iyidir. 
Gözünde optik 
sorunu olanların 
numaralı güneş 
gözlüğü kullanmaları 
önerilirJşportadan 
gözlük, a İmayı n, 
gözlük alırken kalite
sine güvendiğiniz 
mağazaları tercih 
edin. Güneş gözlük
leri güneşe direkt 
bakıldığında gözü 
korumaz. Böyle bir 
yanılgıya düşmeyin. 
Aksi takdirde görme 
noktasında geri 
dönüşü olmayan 
hasara yol açabilir 
siniz. Özellikle açık 
göz rengine sahip 
olanlar gözlerini gü 
neş ışığından daha 
çok korumalıdır. Çün 
kü açık renk gözlüler 
koyu renk gözlülere 
göre daha hassastır."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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

■ Ar 1

i

VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95 1
Tekgaz 513 16 37 |
Ocakgaz 513 16 37 0

Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

29 Mayıs 2007 Sah 
ÖZERECZANESL 

Ahmet Dural Meydanı GEMLİK 
Tel: 513 56 82 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2761

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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Küçük çizerler asfaltları süsledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ozdilek Tesisleri’nde 
düzenlenen 
çocuk şenliğinde 
çeşitli aktivitelerle 
katılımcı çocuklar 
eğlenme fırsatı 
buldu.
27 Mayıs Pazar günü 
yapılan şenliklerde 
çocuklar ip atlama, 
kovada su taşıma, 
sandalye kapmaca, 
şarkı söyleme, en 
güzel gülme, en iyj, , 
çığlık atma ve dans 
yarışmalarında hün- 
erlerini sergilediler.
5 kişiden oluşan 
jüriye kendilerini 
beğendirmeye

çalışan çocuklar 
aldıkları puanlarla 
havlu, kitap, 
oyuncak gibi 
çeşitli hediyelerin 
sahibi oldular.

Ailelerin de meraklı 
ve zevkli bakışlarla 
izledikleri çocuk 
şenliğine ilgi 
büyük oldu

Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından bu yıl 
birincisi gerçekleştir
ilen Uluslararası Bur 
sa Karikatür Bienali, 
farklı noktalardaki 
ilginç aktiviteler ile 
devam ediyor. 
Bienal kapsamında 
Bursa'da bulunan 
karikatüristler, ilkokul 
öğrencileriyle bir 
araya gelerek Bursa 
Hayvanat Bahçesi’ 
nin önündeki asfaltı 
açıkhava galerisine 
dönüştürdüler. 
Nilüfer Koç İlköğre
tim Okulu ve Şahin 
Yılmaz İlköğretim 
Okulu’ndan bienale 
katılan 35 küçük 
çizer, akıllarından 
geçenleri çizgilerle 
asfalta yansıttılar. 
İçlerinden geldiği 
gibi yaptıkları çizim- 
lerle, profesyonel 
karikatüristleri arat-

mayan minikler, kara 
asfaltı renk dümbüşü 
haline getirdiler. 
Öğrencilerden Sıdal 
Gezer 7 yaşından 
beri karikatür 
çizdiğini belirterek, 
karikatür çilerken 
çok eğlendiğini ve 
keyif aldığını söyledi. 
Kıvanç Özdemir ise 
karikatür çi2lminin 
kendisi için hem 
eğlendirici hem de 

öğretici bir aktivite 
olduğu kaydetti. 
Usta karikatüristlerin 
ve okul öğretmen
lerinin gözetiminde, 
çizimlerini başarıyla 
tamamlayan öğren 
çiler, Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanı Gülay 
Yıldırım tarafından 
hediyeler ile 
ödüllendirildi.
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Emlak ve Çevre 
Vergisi birinci 
taksit ödemesi 

yarın sona eriyor 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
yapılan açıklamada 2007 yılı için 
emlak ve çevre vergilerinin birinci 
taksit ödeme süresinin yann sona 
ereceği hatırlatıldı. Sayfa 5’de

İskele Meydanı’nda yapılan 7. nci özürlüler Şenliği’ne halk ilgi göstermedi
II

Özürlüler Şenliği sönük geçti
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hükümet Konağı ve asansör
Gemlik İskele Meydanı’nda bulunan 

Hükümet Konağı’nın öyküsü eskidir.
1980 öncesi iktidar AP’dir ve Gemlik’e 

yeni bir hükümet binası yapılması için yer 
aramaktadır.

Hükümet binası ise şimdiki Şirin 
Plaza’nm olduğu yerdir.

İktidar Partisi’nin İlçe Başkanı merhum 
Haşan Dillioğlu’dur.

Gemlik’in yeni imar planını ise İstanbul 
Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir Plancılık 
Bölümü Başkanı Yüksek Mimar Mühendis, 
eski Bursa Bayındırlık Müdürü Emin 
Canpolat ve öğrencileri tarafından ücretsiz 
çizecektir.

Canpolat, Hükümet Konağı’nın yerinin 
Çarşı Deresi’nin başlangıcında olmasını 
ister..__________________Devamı sayfa 5’de

İBVSr Sâğ« M «T MICİR ÇEŞİTLERİ
ES S O l NUMARA < 2 NUMARA - 5 NUMARA
TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. KIRMA KUM DlJVAR TAŞI

1 Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı V' DOLGU MALZEMESİ
H Yeşil Mıcır Tesisi Gemlik / BURSA

“ S S « <0,5M) M, 43 93 TESİSİMİZ © SAAT AÇIKTIR

7.nci Özür
lüler Şenliği bu 
yıl ilgi görmedi. 
İskele Meydanı’nda 
dün yapılan şenlik
lere 27 grup katılır
ken, Özel Türe 
Özel Kurs Merke 
zi’ndeki çocuklar 
gösteri yaptılar. 
Koşu yarışmaların
da dereceye giren
lere ise madalya 
verildi. Sayfa 3’de

Gemlik’te 68 bin 125 
seçmen oy kullanacak

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak olan 
Milletvekili Genel seçiminde Gemlik'te oy 
kullanacak 68 bin 125 seçmen 220 sandık
ta oy kullanılacak. Her sandıkta sandık 
başkanı dışında 5 siyasi partiden birer 
temsilci bulunacak. Haberi sayfa 2’de

http://www.yucebilgili.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Aydınlanma'ya karşı olunur mu?

Aklı her yönüyle ve her açıdan çekin* 
meden kitlenin önünde apaçık olarak kullan
mak özgürlüğüne aydınlanma deniyor..

Aydınlanma deyince genellikle Ingiliz 
Devrimi'yle başlatılıp, Fransız Devrimi'yle 
bitirilen felsefi bir hareket ve sürece işaret 
ediliyor.

Fakat bu hareketin kapsamı sadece felse
feyle sınırlı kalmıyor ve bir çok kurumu etk
iliyor.

Aydınlanma Hareketinin amacı insanları 
esasta "kötü”, "köleleştirici" ve "karanlık" 
olduğuna inanılan önyargı, hurafe ve bun
ları üretip yaydığına inanılan dinin ve kilise 
yapılanmasının oluşturduğu eski düzenden 
kurtararak, yine esasta "iyi" ve "özgürleştiri
ci" olduğu kabul edilen "aklın düzeni"ne 
sokmaktır.

Aydınlanmanın entelektüel yapısında 
aklın düzeni bütün insanlar için iyi kabul 
edilen bütün unsurları kapsıyor.

Dolayısıyla her türlü felsefi ve toplumsal 
proje akla ve akılda somutlaşan ilkelere 
dayanmak zorunda.

İşte bu nedenle Aydınlanma aynı zaman
da "Akıl Çağı" olarak da adlandırılıyor..

Aydınlanma düşünürlerinin en sık ve en 
belirgin olarak kullandıkları akıl, doğa, 
özgürlük kavramları dinsel içerikden tama
men soyutlanmış kavramlardı.

I Aydınlanmanın hem dolaylı siyasal ve | 
I toplumsal sonuçları itibarıyla hem de akılsal 

devrim denilen oluşumun altyapısını oluştu
rarak "modern toplum"un biçimlenmesinde 
tartışılmaz bir etki sağladığı kabul ediliyor.

Aydınlanma aslında insan doğasının bir 
gerçeği.

Ne var ki bu gerçeği kabul etmeyen 
aydınlanma karşıtları sürekli hareket 
halinde.

Faaliyet yöntemleri dönemsel olarak nite
lik değiştiriyor.

Siyasi iradeye ve ortama göre değişken
likler gösteriyor.

Sosyo-ekonomik yapı düzeyi onları çok 
yakından ilgilendiren en temel etken.

Aydınlatma karşıtlarının elindeki en 
büyük silah din..

Din alanındaki reformist gelişmelere, 
değişime, deneysel kanıtlara ve bilime set 
çeken bu anlayış sürekli geriye dönüşe 
odaklı.

Kuşkusuz insanların dinsel değerlerini 
"layık-ı veçhile" yaşaması inkar edilemez bir 
gerçek.

Ancak bu istek diğerlerine karşı baskı ve 
şiddete dönüştüğünde "işin şekli" değişi 
yor.

Önemli olan barış içinde yaşayabilmek.
Çünkü, din önemli bir moral değerdir.
Ve insanların bu moral değere her zaman 

gereksinimi vardır.
Din siyasete alet edilemeyecek kadar kut

saldır.
Ortaçağın karanlık din anlayışı yerini 

modernizme bırakmak zorundadır.
Yaşam sürekli ileri akan bir olgudur.
Gelişimdir.
Değişimdir.
Tersine döndürme isteği doğal olarak bir 

çatışma nedenidir.
Aydınlanma yanlıları ile köktendincilerin 

birbirlerini değiştirmek ve dönüştürmek ye 
rine birbirlerini anlamak için çaba göster
meleri gerekmekte..

Çünkü bu dünya çatışılmayacak kadar 
güzel..

Gemlik’te 68 bin 1251 
seçmen oy kullanacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ
22 Temmuz 2007 
tarihinde yapılacak 
olan Milletvekili 
Genel seçiminde 
Gemlik'te oy kul
lanacak seçmen 
sayısı 68 bin 125 
olarak belirlendi. 
220 sandıkta 
oy kullanılacak 
olan seçimlerde her 
sandıkta sandık 
başkanı dışında 
5 siyasi partiden 
birer temsilci 
bulunacak.
Son yapılan 
Milletvekili Genel 
seçimlerinde 
en çok oy alan 
5 siyasi parti olan 

AKP, CHP. DYP, 
MHP ve GP'den

belirlenecek birer 
parti temsilcisi 
sandıklarda görev 
yapacak.
Sandık numara 
ve yerlerinin 
önümüzdeki

günlerde belli 
olacağı seçimler 
öncesi siyasi 
partilerde 
sandık sorumlusu 
belirleme çalışmaları 
sürüyor.

Gemlik merkezde 
163 sandıkta oy kul
lanacak olan seç
men sayısı 51 bin 
836 olarak belir
lenirken Kurşunlu I 
Beldesinde 8 
sandıkta 2 bin 167 
seçmen oy kul
lanacak.
Küçük Kumla'da 
ise 17 sandıkta 
4 bin 730 seçmen J 
oy kullanırken 
Umurbey 
Beldesinde 9 
sandıkta 2 bin 
523 seçmen 
oy kullanacak. 
Gemlik'e bağlı 
17 köyde ise 23 
sandıkta toplam 6 ı 
bin 869 seçmen oy 
kullanacak.

n

Tapu Sicil Müdürlügü’nün yeri değişti
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Hükümet binasının 
birinci katında 
hizmet veren 
Tapu Sicil 
Müdürlüğü ikinci 
katta hizmet 
vermeye başladı. 
Vergi Dairesinin 
kendi binasına 
taşınmasının 
ardından Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
talimatıyla Tapu 
Sicil Müdürlüğü'ne 
tahsis edilen 
ikinci katta 
başlatılan onarım 
ve yenileme 
çalışmalarının 
ardından Tapu 
Sicil Müdürlüğü 
daha geniş 
yerde vatandaşlara 
hizmet vermeye 
başladı.
Uzun yıllar 
dördüncü katta 
hizmet verdikten 
sonra birinci 
kata indirilen 
Tapu Sicil 
Müdürlüğü 
dar imkanlarla 
hizmet veriyordu. 
Kaymakam 
Mehmet 
Baygül'ün 
talimatıyla tahsis

edilen ikinci 
katta tamamlanan 
çalışmalarla 
görevliler daha 
rahat hizmet 
verecekler.
Tapu Sicil Müdürü 
Tahir Gündoğdu, 
nüfusu hızla artan 
Gemlik'te Tapu 
hizmetlerinin 
daha iyi verileceğini 
arşivinin de 
bundan sonra 
daha rahat tutulma 
imkanı olacağını 
söyledi
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Bu yıl î.ncisi yapı 
lan Gemlik Özürlüler 
Şenliği siyasetçi
lerin ve halkın katıl
maması nedeniyle 
sönük geçti.
Önceki yıllarda 
hükümet kanadın
dan ve Valilikten 
katılımın üst 
düzeyde olduğu 
Özürlüler Şenliği’ne 
bu yıl sadece 
Gemlik'ten katılımın 
olması dikkat çekti. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Türkiye 
Sakatlar Konfede 
rasyonu Başkanı 
Zülfikar Atay, 
Başbakanlık 
Özürlüler İşleri 
Başkanlığı Personel 
Şube Müdürü 
Kemal Aydın ile 
protokolün katıldığı 
şenlikler TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
folklor ekibinin gös
terileriyle başladı. 
Ülke içinden gelen 
27 grubun katıldığı 
şenlikler Özel Türe 
Özel Kurs Merkezi 
çocuklarının gösteri
leriyle devam etti. 
Gemlik'te özürlüler 
için düzenlenen şen
liklerin platformda 
önemli bir yere sa 
hip olduğunu belir 
ten Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu 
Başkanı Zülfikar 
Atay, bu sayede 
özürlülerin gelişim
lerini göstermek 
istediklerini söyledi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada; devlet 
olarak insanları

Sayfa 3

Diş Hekimi 
Ozcan VURAL

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

YauYORUM

sınıflandırmak lük
süne sahip olmadık
larının altını çizerek 
devletin insanları 
bağrına basarak 
topluma kazandır
mak için çalışma 
içinde olduğunu 
söyledi.

Şişli Belediyesi 
Zihinsel Engeldi 
Çocuklar Derneğinin 
hazırladığı semâ 
gösterisi 
izleyenlerden 
alkış alırken 
50 metre kızlar ve 
erkekler yarışmaları

iddialı geçti. 
Yarışmalarda 
başarı gös teren 
özürlü çocuklara 
protokol üyeleri 
tarafından madalya 
lan verilirken 
şenlikler geçit 
töreniyle son buldu.

AK Parti ve Cem Uzan hikayesi..
AKP, 2002 senesindeki seçimde kendi

sine büyük yararı dokunan Genç Partiye 
olan borcunu ödemeye çalışıyor.

Her şey orta da ama sen yine biraz 
düşün benim Gariban, her şeye inanan 
vatandaşım;
.BİR adam düşünün: Bankasının içini 

boşaltmakla suçlanıyor...
10 milyar dolarlık bir hortumlamadan 

tutuksuz yargılanıyor...
Aynı davadan yargılanan babası ve 

kardeşi, dünyanın dört bir yanında 
"Kırmızı Bülten" ile aranıyor.

Ve bu şartlar altında...
Bu adam, çıkıp televizyon ekrahlânnda 

Türkiye'yi nasıl kurtaracağından, hırsızlar
dan nasıl hesap soracağından herkese 
maaş vereceğinden, mazotu 1 liraya sata
cağından söz ediyor ve tabii hükümete 
bindirdikçe bindiriyor.

Peki şimdi iyi düşün; Hükümet Partisi, 
AK Parti ne yapıyor?

Her şeye efelenen Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, herkese laf yetiştirirken 
bu defa ortalıkta hiç görünmüyor..

Ne yapacak?
Sus pus olmuş olan biteni izliyor.
Bir hükümet yetkilisi çıkıp da, "Birader, 

şu bankanın içi nasıl boşaltılmıştı?" , 
"Şirketlerdeki, Bankalardaki paralar ne 

oldu "diye sormuyor..
Ben herkesin bildiğini açıkça yazmakta, 

söylemekte bir sakınca görmüyorum:
Benim görevim doğruları yazmaktır.. 

Yazıyorum, yazacağım...
Bu işin içinde "gizli bir anlaşma" var!
Şöyle ki: Malum Genç Parti, 3 Kasım'da 

gerek Milliyetçi Hareket Parti'den, gerek 
Doğru Yol Parti'den oy almıştı.

Alınan bu oylar nedeniyle de iki parti 
barajın hemen altında kalmıştı.

Bu durum, AKP'ye yüzde 34'lük oya 
karşılık parlamentoda yüzde 65'lik bir tem
sil hakkının doğmasına neden olmuştu;

Eğer bu partiler barajı aşabilselerdi en az 
(75 - 60) tahminle 150 milletvekili kazana 
cak, AKP’nin Milletvekil sayısi 250 civarın 
da kalacak, belki de iktidar olamayacaktı..

Bu seçimde de Genç Parti’nin bu baraj 
aşmada kendisine çok yardımı olabile
ceğini bilen AKP Cem Uzan'ı seçimde bir 
"Truva atı" gibi kullanıp bir iki partiyi saf 
dışı etmek, haksız olarak alacağı çoğun
lukla, başkasının kesesinden iktidar olma 
hayallerini kuruyor..

Sanırım AKP, şimdi de aynı hesabı yapı 
yor...

Benim vatandaşımında bu küçük hesap 
lara bile aklı ermiyor, her ölçüsüz -hesap
sız lafa inanıyor, inanmak ne kelime balık
lama üzerine atlıyor. Bazıları da bu anafor 
dan istifade ile cebini doldurmaya bakı 
yor. Kimileri de Particilik oyunu oynayarak 
toplum içinde kendine bir paye verdir 

meye çalışıyor..
Oynanan bu oyunları görmezsen, beş 

senede bir gelen sandığa atacağın, tek 
servetin oyunu da heder eder, sonra da 
işsizlikten, geçim sıkıntısından ağlarsan 
sana kimse acımaz benim gariban halkım.. 
Ağlamakta karın doymuyor...

Her tarafı açık olan Genç Parti lideri Cem 
Uzan' a karşı oluşan derin sessizliğin 
nedeni budur.
Anlayabildin mi?...
Ben anladığını zannetmiyorum....

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz yıl ilk 
kez uygulanan 
İlköğretim okulları 
ortak resim 
sergisi açıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 3 gün 
açık kalacak olan 
Resim Sergisi’ne 
İlçede bulunan 
13 İlköğretim 
okulu ile 
4 belde ve köy 
İlköğretim okulları 
ile 2 bağımsız 
Anaokulu katılıyor. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül,

Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Menderes Bingül, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile okul 
müdürleri ve 
öğrencilerin 
katıldığı açılış 
öncesi bilgi veren 
Ercümen, 2006- 
2007 öğretim 
yılı sonu Gemlik 
İlköğretim Okulları 
Resim ve Teknoloji 
Tasarım Sergisinin 
bu yol ortak olarak

İkincisinin 
düzenlendiğini 
söyledi.
Mehmet Ercümen 
açılış konuşmasın
da; "Bu yıl 
sergimiz 13 
merkez İlköğretim, 
4 Belde ve Köy 
İlköğretim ile 2 
Bağımsız Ana 
okulu olmak üzere 
toplam 19 okulun 
katılımıyla gerçek
leşmektedir" şek
linde konuştu. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'de 
yaptığı konuşma
da; resim işinin

çok meşakkatli 
bir uğraş 
olduğunu 
belirterek bu 
işi öğrencilere 
aşılayan ve 
öğrenmelerini 
sağlayan 
öğretmenlere 
teşekkür etti. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ve 
konukların birlikte 
yaptıkları açılışın 
ardından öğrenci
lerin yaptıkları 
resimler ile 
teknolojik tasarım
lar gezilerek 
bilgi alındı.

VARAN

MİZAN MUHENDISIIK’TEN
2 SÜPER AİRFEL KAMPANYASI

KOMPLE TESİSAT 
PEŞİN FİYATINA 1O AY TAKSİTLE 

Kayıt için lütfen irtibata geçiniz. 
KAMPANYAMIZ STOKLARLA SINIRLIDIR.

PANYA BİTİŞ TARİHİ: 1 5 HAZİRAN 2007

AirfelKombi 
|| Airfel Petek (6mt) 

p Airfel vana 12 adet 
Fırat folyolu boru tesisatı 

>Dogalgaz iç tesisat 
;S88r t 

Moor.

VARAN2 KLİMA ŞENLİĞİ BAŞLADI
m AİRFEL KLİMALAR MONTAJ DAHİL s®

60.00- YTL’den başlayan taksitler
ARTIK KİMSE

KOMBİSİZ ve KLİMASIZ KALMASIN
Mak. Müh. 

Erdal DOĞRU
Mak. Müh. 
Bilal BİLİCİ

Mak. Y. Müh. 
Mahhnut KÖKBIYIK

İstiklal Cad. No: 85 GEMLİK 
Tel: 513 54 92 - Fax: 513 55 36
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Kan bağışı ve organ nakline büyük ilgi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
7,’nci Özürlüler 
Şenliği etkinliklerinde 
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
tarafından kurulan 
kan bağışı ve 
organ nakli 
kampanyasına 
vatandaşlar büyük 
ilgi gösterdi. 
Festival alanına 
kurulan Kızılay 
çadırında kan bağışı 
alınırken yanındaki 
masada ise 
organ bağışı 
kabul edildi.
Halkın sürekli 
bilinçlenmesi 
nedeniyle kan

bağışı giderek 
artarken, vatan

daşlarımızdan 
organ nakli

bağışı da giderek 
büyüyor.

BursalIlar iki ay 
susuz kalacak

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon 
İdaresi (BUSKİ) 
tarafından 
Osmangazi 
İlçesi Yunuseli 
Mahallesi'nde 
sürdürülen altyapı 
çalışmaları sebe
biyle, belirtilen 
mahallede 2 ay 
süresince zaman 
zaman zorunlu 
su kesintilerinin 
yapılacağı bildirildi.

BUSKİ'den 
yapılan açıklamada, 
devam eden yağ- 
mursuyu ve kanal
izasyon çalışmaları 
sebebiyle Yunuseli 
Mahallesi'ndeki 
14 sokakta 1 
Haziran Cuma 
günü ile 30 Temmuz 
Pazartesi günleri 
arasında yaklaşık 
2 ay süresince 
zaman zaman su 
kesintisi olacağı 
kaydedildi

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
* İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 

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

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 

’ aldığımız 0984663 seri nolu 05.04.2007 
tarihli 120 YTL’lik mesai makbuzunu 

kaybettik. Hükümsüzdür.
DEKA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 

HİZMETLERİ A.Ş.

Emlak ve Çevre 
Vergisi birinci 
taksit ödemesi

yarın sona eriyor

Emlak ve çevre 
vergisinde son 
2 gün Emlak ve 
çevre vergisinde 
birinci taksit ödeme 
süresi 31 Mayıs'ta 
sona eriyor.
Gelir idaresi 
Başkanlığı tarafın
dan yapılan 
açıklamaya göre, 
2007 yılı için 
emlak ve çevre 
vergilerinin 
(konut dışı binalar

için) birinci 
taksit ödeme 
süresi 31 Mayıs 
2007'de sona 
eriyor.
Vergi Usul
Kanunu gereğince 
tasdik ettirilmesi 
gereken 
levhaların 
tasdik süresi de 
aynı günün 
mesai saati biti
minde sona 
eriyor.

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hükümet Konağı ve asansör
Yani eski Minibüs Garajı’nın karşısıdır.
Emin Canpolat, Gemlik için çok güzel bir 

şehir planı hazırlar.
Eski Belediye’nin önü ve Pak Otel Bölgesi 

istimlak edilecek, Çarşı Camii, İş Bankası 
blokları ve şimdiki Hükümet Konağı’nın 
olduğu yer ile Arnavut Şükrü’nün Gazinosu’n 
dan Belediye’ye kadar olan binalar da kamu- 
laştırılıp, meydan olarak açılacak ve yeşil
lenecek.

Böyle bir fırsatı o günkü Belediye Meclisi 
kaçırdı.

Hükümet Konağı da tam Meydanın 
karşısında kalacaktı.

15 meclis üyesinin 9’unun inşaat sek
töründe çalıştığı bir meclisten böyle bir karar 
çıkamazdı ve çıkmadı.

Hükümet Konağı rahmetli Haşan 
Dillioğlu’nun isteği üzerine bugünkü yerine 3 
kat olarak planlandı. Yapılırken bir katı kaçak 
olarak yapıldı (!) 4 kata çıkarıldı.

Üç katlı bir inşaata asansör konamayacağı 
için, yapılan Hükümet Binası planında asan
söre yer olmadı.

Gel zaman git zaman, koca Hükümet Bina 
sına bir asansörünün ihtiyaç olduğu anlaşıldı.

Hele Tapu Müdürlüğü’nün 4. katta olduğu 
düşünüldüğünde, tapu işleriyle ilgilenen 
yaşlılar yıllarca çok zahmet çektiler.

Ben de köşemde birçok kez, “Asansör” 
adlı yazılar yazarak, Hükümet Konağı’na bir 
asansör konmasını savundum.

Birçok Kaymakam bu konuda girişimi 
başlattı ama binanın yapısı ve kaynak buluna
maması nedeniyle asansör konusu gündem
den düştü.

Sanırım, eski Kaymakamımız Sadettin 
Genç’in girişimi ile asansör yapımı başladı, 
Şimdiki Kaymakamımız Mehmet Baygül’ün 
çabaları ile yaptırılarak hizmete sokuldu.

‘Asansörü yaptıran Kaymakam asla 
unutulmaz’ demiştim.

Şöylediğimi yineliyorum.
Gemlik’te görev yapan Kaymakamlardan 

birçoğunun adını bile unuttuk.
Ama, Mehmet Baygül’ü unutmayacağız.

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızın üretim

bölümünde çalıştırılmak üzere 
“Endüstri Meslek Lisesi veya 

Teknik Meslek Lisesi” mezunu 
personeller alınacaktır.
EFENDİOĞLU

Tel: 586 00 08 (Dahili|l13)

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2007 yılı iller arası yer 
değiştirme atamaları yapıldı

Dünya erezyon tehlikesi ile karşı karşıya
Milli Eğitim Bakanlf 
ğı'na bağlı 2007 yılı 
yer değiştirme ata
maları yapıldı. Milli 
Eğitim Bakanı Hüse 
yin Çelik, 2002-2007 
yılları arasında dok
tor, polis ve mühen 
dişlerden çok öğret
menlere zam yapıl 
dığını söyledi.: 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nda gerçekleşen 
törene, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, Milli Eğitim 
Bakanlığı Personel 
Genel Müdürü Remzi 
Kaya ve öğretmenler 
katıldı. İller arası yer 
değiştirme atama 
sonuçları bilgisayar 
ortamında gerçek
leşti. 2007 yılı iller 
arası yer değiştirme 
hükümleri çerçeve 
sinde 07-18 Mayıs 
tarihleri arasında 
elektronik ortamda 
alınan başvuruların 
ardından atamalar 
yapıldı. Öğretmen
lere çoğu meslekten 
daha çok zam 
yapıldığını ifade 
eden Çelik, "Bir dok
tor Aralık 2002 yüzde 
11.8, bir mühendise 
yüzde 35.7 ve bir 
polise yüzde 21.93 

zam yapıldı. Ama öğ 
retmenlere 2002- 
2007 yıları arasında 
yüzde 102 maaş 
yapılmıştır. Bazen 
medyalarda çıkıyor, 
Finlandiya'da, Dani 
marka'da öğretmen
ler çok maaş alıyor 
diye. Oralarda artçı 
öncü şoklar yok. 
Oralar gelişecek de 
ğil gelişmiş ülkeler 
dir" diye konuştu. 
Bakan Çelik, 2007 
yılı içinde 40 bin 
atama yapılacağını 
öne sürerek, 10 bin 
atamanın bittiğini, 
Ağustos ayında ise 
büyük bir atama 
gerçekleştirecekleri
ni söyledi. Çelik, 
"Bursa iline her 
öğretmen gitmek 
ister, ama Bursa'nın 
Orhaneli ilçesine 
kimse gitmek iste
mez. Ankara Çanka 
ya'ya herkes gitmek 
ister ama Ankara 
Evren'e kimse git
mek istemez. Biz 
buraları Van ile aynı 
statüye koyduk. 
Ankara merkezde 5 
bin öğretmenimiz 
vardı. Sanki Vatikan 
ordusu ile aynı idi" 
şeklinde konuştu.

Türkiye Erozyonla 
Mücadele ve 
Ağaçlandırma Vakfı 
(TEMA) Onursal 
Başkanı Hayrettin 
Karaca, tüm dünyada 
hızla devam eden 
erozyonun önlem 
alınmadığı takdirde, 
2025 yılında 6 milyar 
insanın açlık sınırın
da olacağını söyledi. 
Karaca, Toros dağla 
rındaki ormancılık 
çalışmalarını yerinde 
görmek için geldiği 
Adana'da yaptığı 
açıklamasında, 
erozyonun, insanlık 
için tehlikesine 
dikkat çekti. Yıllardan 
beri erozyonun insan

17 üniversite kurulacak
Yeni üniversiteler kurulmasını
17 ilde üniversite 
kurulmasını öngören 
kanun Resmi 

Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe girdi. 
Kanunla, Karaman, 
Ağrı, Sinop, Siirt, 
Nevşehir, Karabük, 
Kilis, Çankırı, Artvin, 
Bilecik, Bitlis,

yaşamının devam 
etmesini tehdit ettiği
ni vurgulayan 
Karaca, "Erozyonun 
bu hızla devam etme 
si halinde dünyamız
da açlık sınırında 
yaşayah insan nüfu

Kırklareli, Osmaniye, 
Bingöl, Muş, Mardin 
ve Batman'da 

üniversite kurulacak. 
Bu üniversiteler 
için akademik, idari 
ve döner sermaye 
alanlarında yaklaşık 
30 bin kadro ihdas 
edildi. 

su 2.5 milyardan, 
2025 yılında 6 mil
yara çıkacak.
Erozyonla mücadele 
de ve işinde başarılı 
olanları desteklemek 
gerek" dedi.
Erozyonun önlen

öngören kanun yürürlüğe girdi.

mesinin en büyük 
yardımcısının 
ağaçlandırma çalış
maları olduğunu 
kaydeden Karaca, 
bu çalışmaların tüm 
yurt genelinde yapıl
ması gerektiğini aksi 
halde erozyonun 
doğuracağı 
sonuçların çok 
tehlikeli boyutlara 
ulaşacağını ifade etti 
Toros Dağlan'nda 
incelemelerde 
bulunan Karaca'ya 
Adana Orman Bölge 
Müdürü Seyfettin 
Yılmaz ve Adana 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aytaç 
Durak'ta eşlik etti

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
(«L EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA... 
Jff 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 GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Ağar, kolları sıvadı
DYP Genel Başkanı I 
Mehmet Ağar, bir 
bölümünü Türk 
Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) toplan
tısında açıklayacağı j 
Demokrat Parti'nin 
ekonomik progra 
mini 6-7 Haziran'da 
kamuoyu ile pay
laşacak. Uygulanan 
prog rama alternatif 
bir “ekonomik prog 
ram” hazırlayan 
Demokrat Parti'nin 
çıkış noktası da 
“Aş, iş ve o nurlu 
yaşam” olacak. 
DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, 
ekonomik programın 
bir bölümünü 
TÜSİAD toplantısın
da açıklayacağını 
söyledi. Ağar, 
ekonomik programın 
tamamını da tahmi
nen 6-7 Haziran 
tarihlerinde 
düzenleyeceği bir 
basın toplantısıyla 
kamuoyuna duyuru
lacağını bildirdi. 
Ekonomik program
da dış pazarlara 
karşı Türk çiftçisinin, 
tarımın korunması 
ön plana çıkacak. 
DYP Genel Başkanı 
Ağar, “Hükümeti 
fındık bahçesinden 
pamuk tarlasından

kovacağız” derken, 
“köylünün partisi” 
olmaya çalışan parti
leri de eleştirmişti. 
Ağar'ın, ciddi bir 
ekonomik programla 
kamuoyunun karşısı
na çıkarak, halktan 
bu programa dayalı 
olarak oy isteyeceği 
kaydedildi.
Ekonomik programın 
en önemli ayağını, 
Türkiye'nin en önem
li sorunu olan işsi
zliğe çözüm oluştu
racak. Bu kapsamda 
üretimde rekabet 
gücünün artırılması 
hedefi ortaya kona 
cak, bunun gerçek
leşmesi için de 
tasarrufların artırıl
ması, yeni döviz ve 
faiz politikalarının 
belirlenmesi esas 
olacak.

Anavatan Partisi
son kongresini 

yapacak

Anavatan Partisi'nin, 
2 Haziran'da 
gerçekleştirilecek 
9. Olağan Büyük 
Kongresinde 
partinin Demokrat 
Parti'ye (DP) katılma 
kararı alınacak. 
DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar ve 
ANAVATAN Genel 
Başkanı Erkan 
Mumcu'nun 5 
Mayıs'ta kamuoyuna 
açıkladıkları ve iki 
partinin birleşerek 
seçimlere DP adı 
altında girmelerini 
öngören protokol 
doğrultusunda 
DYP'nin ismini DP 

olarak 
değiştirmesinin 
ardından ikinci 
adım Anavatan 
Partisi kongresinde 
atılacak.
ASKİ Spor 
Salonu'nda 
gerçekleştirilecek 
9. Olağan Büyük 
Kongrede, 
ANAVATAN'ın 
DP'ye katılım kararı 
alınacak. Kongrede 
gündem değişikliği 
yapılarak DP'ye 
katılım önergesi 
oylanacak ve par
tinin 24 yıllık siyasi 
hayatına son 
verilmiş olacak.

AKP'den referandum teklili geliyor
referandum süresini 
kısaltacak “B Planı" 
m uygulamak için 
kolları sıvadı. Bunun 
için teklif hazırlığı 
içerisinde olan AKP, 
hazırlanan “referan
dum” la ilgili düzen
lemenin Sezer'den 
dönme ihtimaline kar 
şı Meclis’i 15 Haziran' 
da tekrar toplantıya 
çağırmayı planlıyor. 
Meclis Genel Kuru 
lu'nda konuşan 
Kapusuz, “15 
Haziran'da sizi yine 
davet edeceğiz, ona 
da karşı çıkmazsınız” 
sözleriyle “B Planı"nı 
doğruladı. Kapusuz, 
3 Haziran'da tatile 
girecek Meclis'i 15 
Haziran'da tekrar 
toplamak için 
çalıştıklarını ifade 
etti. Kapusuz, halkın 
önüne iki sandık 
konulması için hazır
lanan 120 günlük 
referandum süresini 
40 güne indiren yasa 
teklifini hazırladık
larını söyledi. Teklife 
göre, 120 günlük 
referandum süresi 
40 güne inecek.
Gümrüklerde oy kul
lanma süresi 10 gün 
olacak. Süreleri 
ayarlama yetkisi ise 
YSK'ya verilecek.

Anayasa değişikliğini 
hayata geçirme konu 
sunda tüm yolları 
denemeye hazırlanan 
AKP, değişiklik pake
tinin halk oylamasına 
gitmesi halinde “B 
PlanTnı uygulamaya 
hazırlanıyor.
AKP'nin “B Planı"na 
göre, “Meclis 15 Hazi 
ran 1 Temmuz arasın
da çalıştırılacak. 120 
günlük refandum 
süresi kısaltılacak. 
AKP, Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Se 
zer'in, Meclis'e iade 
ettiği Anayasa Pake 
tini aynen geri gön
dermek için büyük 
çaba harcıyor. 22 
Temmuz'da iki sandık 
getirmeyi planlayan 
AKP Halkoylamasını 
düzenleyen yasada 
süre düzenlemesine 
gitmeyi hedefliyor. 
Sezer'in halen 
Meclis’te görüşülen 
paketi ikinci kez veto 
hakkı yok ancak, 
AKP'lilere göre, 
“Cumhurbaşkanını 
halkın seçmesini 
öngören vetolu 
paketin, 22 Temmuz'a 
yetişmesi için 120 
günlük olan zorunlu 
referandum sürenin 
kısaltılması gereki 
yor”. Buna göre AKP,
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Belediyelere seçim öncesi gelir desteği
Hükümet, belediye 
lere Nisan-Haziran 
döneminde daha 
fazla gelir aktararak 
seçim sürecinde 
daha fazla harcama 
yapma olanağı 
sağladı. Bakanlar 
Kurulu kararıyla, 
genel bütçe gelir 
vergisi tahsilatı 
üzerinden verilen 
paylardan 3 ay kesin
ti yapılmayacak. 
Bakanlar Kurulu'nun, 
vergi gelirleri tahsilat 
toplamı üzerinden 
belediyeler ve bun
ların bağlı kuru
luşlarına ayrılacak 
paylardan borçlarına 
karşılık yapılacak 
kesintilerin oranı ve 
alacaklı kurum 
arasında dağılımına 
ilişkin esasları 
belirleyen kararı 
Resmi Gazete'de 
yayınlandı. Kesinti

yapılan kesinti 
oranları, sadece 
2007 yılının, Nisan, 
Mayıs ve Haziran 
aylarında tahsil 
edilen ve edilecek 
genel bütçe vergi 
gelirlerinden ayrılan 
paylardan yapılacak 
kesintiler için 
"yüzde sıfır" 
olarak uygulanacak. 
Ağustos ayından 
itibaren kararnamede 
belirtilen 
oranlarda kesinti 
yapılmaya devam 
edilecek.
Kararname gereği, 
belediyeler ve 
bağlı kuruluşlar 
adına genel bütçe 
gelirleri tahsilat 
toplamı üzerinden 
her ay yüzde 25 
kesinti yapılıyor. 
Bu tutar da borçları
na mahsup ediliyor

Serbest Kürsü
Irmak ÖZYALÇIN 
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Reklam ve Tiraj

oranları sadece 2007 
yılının, Nisan, Mayıs 
ve Haziran aylarında 
tahsil edilecek genel 
bütçe vergi gelir
lerinden ayrılan pay
lardan yapılacak 
kesintiler için yüzde 
sıfır olarak değiştiril
di. Bakanlar Kurulu 
kararıyla, karama

meye belediyelere 
ver gi gelirlerinden 
ayrı lan paylardan 
Nisan, Mayıs, Haziran 
ayı için kesinti yapıl- 
mamamı yönünde 
geçici madde 
eklendi.
KESİNTİ 
YÜZDE SIFIR 
Bu kapsamda,

Elektrikte ‘sahte denetçi’ uyarısı

&
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

i 120 ııı2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE----------------------------------------------- -------- ş
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE |

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m? |

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

| Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.
m _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

i
İ
%

I
Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021

Başkent Elektrik 
Dağıtım AŞ (BEDAŞ) 
Genel Müdürlüğü, 
sahte denetçilere 
karşı abonelerini 
uyardı.
BEDAŞ'tan yapılan 
yazılı açıklamada, 
son günlerde bazı 
kişilerin kendilerini 
TEDAŞ görevlisi 
olarak tanıtarak, 
“kaçak elektrik kul
lanmakla" suçladık 
lan abonelerden 
maddi menfaat sağla
maya çalıştığının 
tespit edildiği bildirdi. 
Bu tür kişilere karşı 
dikkatli olunması 
çağrısı yapılan açıkla
mada, BEDAŞ tarafın
dan yetki verilen gö 
revliler dışında kim 
şeye sayaçlara müda 
hale ettirilmemesinin 
altı çizildi.
Açıklamada, müşteri 
olmadan elektrik kul
lanan, sayacın çalış
masını engelleyen, 
yasal şekilde tesis 
edilmiş sayaçtan 
geçmeden tüketim 
yapan, sürekli 
veya geçici olarak 
başkasına elektrik 
veren veya sayaç 
mührünü kopartan 
müşterilere kaçak ve 
usulsüz kullanım 
hükümleri uygu
lanacağı vurgu
lanırken, kaçak elek
trik kullandığı tespit 
edilenler hakkında 
Cumhuriyet Savcılı 
ğına suç duyurusun
da bulunulacağı da 
kaydedildi.

Reklam verenler, reklam vereceği gazeteyi tira
jına göre değerlendirir.

Çok satan gazete reklam pastasından daha 
çok, az satan gazete daha az pay alır. 
Onun için gazeteler tiraj almak için yarışırlar.

Herhangi bir gazete, gerçek satış rakamının 
üzerinde tiraj almış gibi satış sayısını yüksek 
tutabilir.

Gerçek satış rakamının üzerinde satış rakamı 
deklare eder. Durum böyle olunca, hem reklam 
verenler, hem de gerçekten 
yüksek tirajlı gazeteler haksızlığa uğrayabilir.

Bunu önlemenin tek yolu, gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi, gazete tirajlarının objektif kıstaslarla 
reklam veren ve gazetelerce denetlenmesidir. 
TV’lerin izlenme oranlarını bütün dünyada ve 
Türkiye'de nasıl AGB denetliyorsa, gazete tira
jları için de ABC Tiraj Denetim Kurulu'nun devr
eye girmesi gündeme geliyor. ABC Türkiye, 
gazete satışlarını denetlemek isteyen gazetelerin 
tümüne kapısını açıyor.

ABC Türkiye Tiraj Denetim Kurulu bu amaçla 
kolları sıvayıp göreve başlıyor.
Rekabet Kurulu'ndan da yasal olarak menfi 
tespit belgesi alıyor.

Bu kurul çalışmaya başlayınca, sisteme dahil 
olan bütün dergi ve gazeteler 
basım ve satışa yönelik her türlü bilgileri eksik
siz olarak işleme koyuyor.

ABC Tiraj Denetim Kurulu'da bu satışları denet
leyip, denetiminden geçen gazete ve dergilerin 
gerçek satış rakamlarını ilan edi yor.

Reklam veren firmalar da bu tiraja göre hangi 
gazete ve dergiye ne oranda reklam vereceğini 
tespit ediyor.

Burada rekabet ihlalinden bahsetmek mümkün 
değil, aksine rekabeti körükleyen bir sistemi 
ortaya koyuyor.

Gazetelerin tirajları bu şekilde denetlenince, 
gerçek satış rakamları bir bir ortaya çıkmaya 
başladı.

Sistemde yerini alan bir gazete, kendisinden 
istenen satışa ilişkin bilgi ve belgeleri vermek 
istemedi. Çünkü 500 binin üzerinde diye ilan 
ettiği satış rakamlarının 4050 bin düzeyinde 
olduğu görüldü.

Bu gazete 'Bu satışların dışında toplu atımlar 
yaparak bunları abonelerime dağıtıyorum' 
dediyse de, bunları ortaya koyabilen bilgileri 
statüsü gereği Denetim Kurulu'na vermedi ve 
sistemden ayrıldı.

Bu gazete, ABC Tiraj Denetim Kurulu'ndan 
ayrılınca da sözleşmesine uygun denetim yapıl
madığı, yayıncıların denetim şirketine her türlü 
bilgi ve belge vermesinin zorunlu kılındığı, 
bunun da rekabet ihlaline sebebiyet verdiği' 
gerekçesiyle 'menfi tespit belgesi' nin geri alın
ması ve soruşturma alınmasını istemesi üzerine, 
Rekabet Kurulu ABC Türkiye Tiraj Denetleme 
Kurulunu teşebbüs birliği sıfatıyla, bu kurulun 
yönetim Kuruluna üye veren Reklam Verenler 
Derneği, Reklamcılar Derneği, Hürriyet gazetesi, 
Sabah gazetesi, Doğan Dağıtım, Merkez dağıtım, 
Atlas ve Yeni Aktüel dergilerinin hepsine 'ön 
araştırma' açılmasına karar veriyor.

Rekabet Kurulu'nun değerli üyelerine sesleniy
oruz.. Gazeteler bas bas bağırıyorlar benim 
satışlarım bu kadar diye.

Madem satışları gerçekten öyle, kendi araların
da kurdukları ve siz Rekabet Kurulu'ndan aldığı 
menfi tespit belgesi de ortada iken, satışlarını 
kanıtlamayan bir teşebbüs neden bağırır? 
Tüketicileri ve reklam veren firmaları kandırmış 
olmuyor mü?

Eğer bu teşebbüsler bir araya gelip, birlikte fl 
yatlarını belirlese veya rekabeti ortadan kaldırma 
ya yönelik uyumlu eylemde bulunsa bu ön araş 
tırma, hattâ soruşturma açılabilirdi.

Bunlar ne yapıyorlar?
Tüketici ve reklam veren kandırılma sın diye 

her gazetenin gerçek satışını ortaya koyuyorlar. 
Bunun neresi rekabet ihlali? Yoksa rekabet 
ihlalinin manası değişti biz mİ bilmiyoruz?
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Faiz gelirleri 2009’da
' yüzde 38 azalacak

Maliye Bakanlığı ve 
rilerine göre, bu yıl 
için 2.1 milyar YTL 
faiz geliri öngörülür 
ken bu oranın 
2009'da yüzde 37.9 
azalarak 1.3 milyar 
YTL olarak gerçek
leşmesi öngörüldü. 
Gelecek yıl da bu 
yıla oranla yüzde 
27.2 azalarak 1.5 
milyar YTL olması 
bekleniyor.
Maliye Bakanlığı 
Gelir Politikaları 
Genel Müdürlüğü' 
nün hesaplamaları
na göre, 2008 ve 
2009 yıllarında faiz 
gelirlerinin bütçe 
gelirlerindeki payı 
nerdeyse yan yarıya 
azalacak. Maliye 
verilerine göre, bu 
yılın sonuna kadar 
toplam 2 milyar 149 
milyon 225 bin YTL 
faiz geliri elde 
edilmesi öngörüldü. 
Gelecek yıl da bu 
oranın 1 milyar 564 
milyon 63 bin YTL, 
2009'da da 1 milyar 
333 milyon 147 bin 
YTL olması 
bekleniyor.
Sermaye gelir

lerinden bu yıl 
2 milyar 569 milyon 
283 bin YTL, gele
cek yıl 1 milyar 243 
milyon 670 bin YTL 
gerçekleşmesi bek
leniyor. Bu oran bir 
sonraki yıl da 1 mil
yar 295 bin 993 bin 
YTL olarak hedef 
leniyor. Kişi ve 
kurumlardan alınan 
payların da bu yıl 6 
milyar 834 milyon 
636 bin YTL, gele
cek yıl 7 milyar 32 
milyon 958 bin YTL 
ve bir sonraki yıl da 
7 milyar 370 milyon 
498 bin YTL'ye çık
ması öngörülüyor. 
3.2 MİLYAR YTL 
PARA CEZASI 
Maliye verilerine 
göre, bu yıl bütçeye 
para cezalarından 
gelecek tutar da 3 
milyar 216 milyon 
642 bin YTL olacak. 
Para cezalarının 
gelecek yıl
3 milyar 571 milyon 
248 bin YTL'ye, 
bir sonraki yılda 
3 milyar 946 milyon 
108 bin YTL'ye 
çıkması 
hedefleniyor.

ÖZGÜR TİCARET
OSCAR SU ANA BAYI
HABAŞ YETKİLİ BAYİ

EVLERE
ve İŞYERLERİNE 

ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA 

DAMACANA SU

TALİ BAYİLİKLER
VERİLİR

KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ
BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR

HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR.
E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları 

TEL: 0.224 513 40 95 - 513 0176 
GSM: 0.555 350 52 41 • GEMLİK

Eleman aranıyor
Gemlik'teki Mermer 

Fabrikamızda çalışacak 
vasıfsız BAY ve BAYAN 
Elemanlar alınacaktır. 

Tel: (0.224) 513 47 39

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere 

Askerliğini yapmış 
BAY ŞOFOR ve BAYAN 

TEZGAHTAR ARANIYOR
Adres: Gazhane Caddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

nl»M.» ...»m» eleman aranıyor'
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 

bay - bayan aranıyor 
Tel: 514 07 66

Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

7 YAŞ

I KURBANLIK ve RDRKLIK
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

■ ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU 

İŞ DENEYİMİ OLAN 
BAYAN MUHASEBE 

PERSONELİ ARANIYOR 
ÖZAY NAKLİYAT

Müracaat Tel: 519 01 73 
Adres: Ata Mh. Gemsaz Mevki

Borusan Limanı ■ Gemlik / BURSA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Potada dev maçta 3. raund
Beko Basketbol Ligi 
play-off final 
serisinde mücadele 
eden Efes Pilsen ile 
Fenerbahçe Ülker 
arasındaki serinin 
3. maçı bugün 
yapılacak.
Abdi İpekçi Spor 
Salonu'nda yapılacak 
bu nefesleri kesecek 
karşılaşma saat 
18.00'de başlayacak. 
Serinin ilk iki 
karşılaşmasında 
Efes Pilsen'i 82-52 
ve 66-53 yenen 
Fenerbahçe Ülker, 
rakibi karşısında 
seride 2-0 önde 
bulunuyor.
Sarı-lacivertli takım, 
bu maçı kazanırsa 
seride 3-0 öne geçe
cek ve şampiyonluk 
için 2 Haziran Cuma 
günkü maçı 
bekleyecek.
Efes Pilsen ise

Nihat’a dön çağrısı
Şampiyonluğu 
F.Bahçe'ye kaptıran 
Beşiktaş, gelecek 
sezon iddialı bir 
takım kurabilmek 
için kolları sıvadı. 
Yurt içinde ve 
dışında temaslarını 
sürdüren Başkan 
Yıldırım Demirören 
son olarak 
Ispanya'nın Villarreal 
takımından eski 
futbolcusu Nihat'a 
teklifte bulundu. 
Siyah-beyazlı takım
da yıllarca forma 
giyen eski futbol
cusunu telefonla 
arayan Demirören, 
“Seni Beşiktaş'ta 
görmek istiyoruz. 
Bir yıl kiralık olarak 
oyna. Ondan sonra 
takımına dönüp 
kaldığın yerden . 
devam edersin” dedi. 
Nihat,\Demirören'in 
teklifine teşekkür 
edip düşünmek 
için süre istedi. 
Real Sociedad'dan 
transfer olduğu

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
PARS ve KİRAZ OPERASYONU 14.00 • 16.30 ■ 20.30
CESUR BALIK 12.00 ■ 14.00 ■ 16.15 - 20.30

TUTKU SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 64 06)
ASTERİKS SEANSLAR 12.00 ■ 14.00 ■ 16.00 -18.00 • 20.30

galip gelmesi halinde 
ise seride durum 
2-1 olacak ve 
şampiyonluk 
umutlarını diğer 
mücadelelere 
taşıyacak.
Efes Piİsen'in ev 
sahibi konuma 
geçtiği serinin 3. 
maçında, isteyen 
Fenerbahçe Ülkerli 
taraftar maçı

Villarreal'e şanssız 
bir başlangıç yapan 
Nihat, 11. haftada 
dizinden sakatla
narak uzun süre 
sahalardan uzak 
kaldı. İdmanda 
takım arkadaşı 
Javi Venta ile 
çarpışarak sol diz ön 
çapraz bağları kopan 
milli futbolcu için 
kulüp doktoru Juan 
Albros, “İki hafta 
sonra sahalarda ola

izleyebilecek. 
Lacivert-beyazlı 
kulübün
Fenerbahçe Ülker 
taraftarlarına 
herhangi bir 
kontenjan 
uygulamayacağı 
ve bütün taraftarların 
Biletix'ten karşılaş
manın biletini 
temin edebileceği 
öğrenildi.

cak” açıklamasını 
yaparken, Nihat'ın 
ameliyattan sonra 
beklenen tedaviye 
cevap verdiğini 
belirterek, iki 
hafta sonra 
idmanlara 
başlayabileceğini, 
ancak form 
tutmasının 
rehabilitasyona 
tabi tutulmasına 
bağlı olduğunu 
görüşünü bildirdi.

Bursaspor Başkanı Ali 
Karasu görevi teslim aldı
Bursaspor'un 
olağanüstü 
kongresinde 
785 üyeden 394'ünün 
oyunu alarak başkan 
seçilen Ali Karasu, 
görevi eski başkan 
Levent Kızıl'dan 
devraldı. Vakıfköy 
Tesisleri'ndeki 
devir teslim 
töreninde Ali 
Karasu, yaptığı 
hizmetlerden dolayı 
Levent Kızıl'a 
teşekkür etti. Ali 
Karasu yönetiminin 
bugün teknik direktör 
Engin İpekoğlu ve 
ismi açıklanmayan 
bir teknik direktör 
ile daha görüşeceği 
öğrenildi.
Levent Kızıl yönetimi 
görevi, yeni seçilen 
Ali Karasu yöne
timine Vakıfköy 
tesislerindeki törenle 
devretti. Levent 
Kızıl, görevi Erkan 
Körüstan'dan 
devraldığını 
belirterek, "Ali beyin 

ekibinde çok önemli 
isimler var. Benimle 
beraber çalışan 
değerli kişiler var. 
İnşallah daha da iyi 
yerlere götürecek
lerdir. Her zaman 
onların destekçi

Wederson Fener’e, Hakan Kartal’a
Ankarasporlu 
VVederson Fener 
bahçe, Hakan Arıkan 
ise Beşiktaş ile 
anlaştı. Fenerbahçe 
ve Beşiktaş kulübü 
yöneticileriyle gün
lerdir bu transferler 
hakkında görüşmele 
rini sürdüren 
Ankarasporlu yöneti
ciler, ligi şampiyon 
olarak tamamlayan 
Fenerbahçe'nin aylar 
öncesinden beri 
sürdürdükleri We 
derson'u transfer et 
me istekleri, iki külü 
bün yöneticilerinin 
tüm konularda anlaş
masıyla tamamlandı. 
VVederson'un trans
ferine karşılık Semih 
ve bonservis ücreti 
isteyen başkent ekibi 
nin yöneticileri, sarı- 
lacivertlilerin Semih'i 
vermek istememeleri 
nedeniyle doğan 
anlaşmazlıktan 
dolayı bu transfer 
birkaç haftadır askı
da bekliyordu. 
Önceki gece geç 
saatlere kadar süren

siyim. Ali Bey, 2. 
başkanlığımı yap
mıştır. Onun başarısı 
hepimizin başarısıdır. 
Allah muvaffak etsin. 
Bursaspor'a yakışan 
kongre oldu. Yüksek 
katılım Bursaspor'un 
ne kadar büyüdü 
ğünü gösteriyor" 
dedi.
Yeni başkan Ali 
Karasu da kendisine 
destek veren verme 
yen herkese teşekkür 
ederek, "Yolumuz 
yokuş ancak bunu 
aşacak güçteyiz.
Bundan sonra 
herkesten destek 
bekliyoruz. İnsanları, 
Bursasporlular'ı 
mutlu etmek çok 
güzel bir duygu.
Onları mutlu etmek 

ve dün sabah saatle 
rinde kesinleşen an 
laşmanın ardından 
Ankaraspor'un Türk 
vatandaşlığına geçen 
Brezilyalı sol kanat 
oyuncusu VVederson 
için sarı-lacivertli e 
kip Ankaraspor'a 1,5 
milyon avro bonser 
vis ücreti ödeyecek. 
HAKAN ARIKAN 
BEŞİKTAŞLI OLDU 
Sezon başından 
itibaren başarılı bir 
performans gösteren 
Ankaraspor'un 
başarılı file bekçisi 
Hakan Arıkan, 
Beşiktaş ile anlaştı. 
Hırvat file bekçisi 
Runje'nin ayrılma 
ihtimalini göz önüne 
alan siyah-beyazlı 

için canla başla 
çalışacağız. Beni her 
zaman basının 
önünde göremeye
ceksiniz. İnşallah 
güzel işler yaptığımız 
da sizlerin karşısına 
geçeceğiz.
Bursasporumuz’a 
hayırlı uğurlu 
olsun" diye 
konuştu.
Divan Başkanlık 
Kurulu Başkanı 
Kadir Şankaya ise, 
"Bursasporumuz'un 
başkanının her 
zaman yanında 
olmalıyız.
Önümüzde genel 
ve yerel seçimler 
var herkes bunu 
düşünerek hareket 
etmeli" şeklinde 
konuştu.

yöneticiler, geçen 
sezon büyük bir çıkış 
gösteren ve Milli Takı 
ma kadar yükselen 
genç file bekçisini 
transferde ikna etti. 
Galatasaray'ın da 
gündeminde olan 
Hakan'ın transferi 
için genç file bekçisi 
ile biraraya gelen 
yönetici Celal Kolot, 
görüşme sonrası 
milli kaleciyle her 
konuda anlaşmaya 
vardı. Ankaraspor'un 
sözleşmesi süren 
Hakan için Beşiktaş' 
tan kaleci Rama 
zan'ın yanı sıra 2 
milyon avro istediği, 
siyah-beyazlıların da 
bu teklife sıcak bak
tığı öğrenildi.
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Sağlık Bakanlığı’ndan et uyarısı
Sağlık Bakanlığı 
vatandaşlara, “eti 
alışveriş sonunda 
alın ve en geç 1 saat 
içinde buzdolabına 
yerleştirin” öner
isinde bulundu.
Sağlık Bakanlığı 
“Besinlerin Satın 
Alınması” konusun
da bir broşür hazır
ladı. İnsanların 
sağlıklı olmalarında 
tüketilen besinlerin 
kalitesi ve tazeliğinin 
çok önemli olduğu 
kaydedilen broşürde, 
alışverişe çıkmadan 
önce alınacak 
besinler için bir liste 
hazırlanması 
gerektiği belirtildi. 
Broşürde, “Piyasa 
araştırması yapılmalı 
ve besin grupları 
seçilmelidir. Her 
besin grubu için 
pahalı ve ucuz 
besinler vardır. 
Örneğin elma, 
muz değerindedir 
fakat fiyatı daha 
ucuzdur” denildi. 
Besinler alınırken 
kalite kontrolü 
yapılması ve hijyenik 
olmasına dikkat 
edilmesi gerektiğine 
değinilen broşürde, 
meyve' Ve sebzeler 
dışında açıkta 
satılan besinlerin 
alınmaması gerektiği 
uyarısında 
bulunuldu. Broşürde, 
“Çabuk bozulabilen 
et, tavuk, balık gibi 
besinler alışveriş 
sonunda alınmalıdır.

Bu besinlerin 
alışveriş torbasında 
bulunan ve 
pişirilmeden 
tüketilen diğer 
besinlerle teması 
önlenmeli, en kısa 
zamanda (en fazla 
2 saat, sıcak 
havalarda en fazla 
1 saat içinde) 
buzdolabına 
yerleştirilmelidir” 
denildi.
Donmuş besinlerinde 
alışveriş sonunda 
alınması ve çözün
memiş olmasına 
dikkat edilmesi 
gerektiği ifade 
edilen broşürde, 
çözünmüş ise hemen 
tüketilmesi önerildi. 
Broşürde, kırık ve 
çatlak yumurtaların 
satın alınmaması, 
yumurtaların yıkan
madan buzdolabına 
konulmaması, 
taze peynir yerine, 
pastörize sütten 
yapılmış, olgun
laşmış, uygun 
süre salamura 
edilmiş peynirlerin 

tüketilmesini ve 
denetimsiz 
sokak sütü yerine 
pastörize veya 
UHT sütlerin tercih 
edilmesi istendi. 
Bakanlık broşürde, 
sağlıklı beslenmek 
için şu önerilerde 
bulundu:
“-Doğal ve taze 
besinler tercih 
edilmelidir,
-Fazla miktarda 

katkı maddesi içeren 
besinlerden 
kaçınılmalıdır, 
-Saflaştırılmamış ve 

zenginleştirilmiş 
tahıl ürünleri tercih 
edilmelidir, (beyaz 
ekmek yerine, 
kepekli esmer 
ekmek gibi)
-Kapağı bombe yap

mış konserveler 
kesinlikle alınma
malıdır,
-Tuz içeriği düşük 

olan besinler tercih 
edilmelidir,
-Asitli ve gazlı içe

cekler yerine meyve, 
süt veya ayran tercih 
edilmelidir.”

Süt vücut direncini arttrıyor
Hacettepe Üniversite
si (HÜ) Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. 
Tanju Besler, insan 
vücudunun hastalık
lara karşı daha 
dirençli olması için 
her yaşta mutlaka 
süt tüketilmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Besler, Milli Eğitim 
Bakanlığı Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel 
Müdürlüğü ile Tetra 
Pak Türkiye işbir- 
liğiyle Mersin Kültür 
Merkezi'nde düzenle
nen "Sağlıklı Süte 
Çağrı" seminerinde, 
dünyada çocuk ölüm
lerinin büyük çoğun
luğunun yetersiz ve 
dengesiz beslenme 
den kaynaklandığını 
belirtti.
Toplumda beslen
menin bilinçli yapıl
ması halinde çocuk 
ölümlerinin azala
cağını ifade eden 
Besler, "ABD'de çok 
küçük yaşlardan 
itibaren beslenmenin 
önemini vurgulamak 
için okullarda ve okul 
öncesi eğitimde 
bilgilendirme pro
gramları yürütülmek
tedir. Dolayısıyla 

cyToı'ıT'^aÎL vfctîı.' 
Besin değeri yüksek 
olan sütün yaşamın 
her döneminde 
vazgeçilmez olması 
gerektiğini ifade eden 
Besler, şöyle 
konuştu:
"Doğumdan itibaren 
yaşamın her

evresinde süt içilme
si gerekiyor. Bir 
bardak sağlıklı sütle 
kalsiyum ve fosfor 
gibi mineral 
ihtiyacının yarısı 
karşılanıyor. Kemik 
sağlığı, diş sağlı ve 
vücudun enerji 
mekanizmasında 
kalsiyuma ihtiyaç 
vardır. İnsan 
vücudunun 
hastalıklara karşı 
daha dirençli olması 
için her yaşta 
mutlaka süt 
tüketilmesi 
gerekiyor." 
SÜT SEVMEYEN 
DEREOTU YESİN 
Yemeklerin güzel 
kokulu süsü 
dereotunda, inek 
sütünden daha 
fazla kalsiyum bulun
duğu ve sütün alter
natifi olabileceği 
belirtildi.
İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Çocuk 
Bölümü Metabolizma 
ve Beslenme Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr.

Ahmet Aydın, sütün 
alternatifinin dereotu 
olduğunu söyledi.
"Dereotu sütten 
daha fazla kalsiyum 
içeriyor" diyen Prof. 
Aydın, şöyle devam 
etti: "İnek sütünde 
117 miligram 
kalsiyum bulunurken, 
dereotunda bu oran 
208'dir. Ayrıca dereo
tu magnezyum ve 
potasyum açısından 
zengin olması 
bakımından da kemik 
sağlığına daha fay
dalıdır. Çocuklar, 
anne ve babalar 
kemiklerinin kuvvetli 
olması için mutlaka 
dereotu tüketmeli."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
_ I

M1

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

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

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK 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

i
K

1 
k

■

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

1
3

i 
■

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_________ 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

30 Mayıs 2007 Çarşamba 
ONUR ECZANESİ 
İstikla Cad. No: 17 

Tel: 513 73 94 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2762

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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Bursa’da kamp ateşi 25 Haziranca yanacak
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
gençlere güzel bir 
tatil yaşatmak ve 
kentlilik bilincini 
aşılamak amacıyla bu 
yıl 7.’sini düzenlediği 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nın 
ateşi 25 Haziran 
Pazartesi günü 
yanacak.
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Recai 
Ekmekçi, BURFAŞ 
Genel Müdürü 
İbrahim Er ile birlikte 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nın 
tanıtımı için düzenle
nen basın toplantısın
da yaptığı konuşma
da, yatırımlarla bir 
yandan Bursa’yı çağ
daş, daha yaşanabilir 
hale getirirken, diğer 
yandan da toplum 
arasındaki farklılıkları 
ortadan kaldıracak 
sosyal projeleri de 
hayata geçirdiklerini 
söyledi. Kent Gönül 
lüleri Gençlik Kampı’ 
mn da bu projelerden 
biri olduğunu belirten 
Ekmekçi, kent 
gönüllüleri gençlik 
kampı’nın her yıl 
çıtasını yükselttiğini

ve kapasitesini de 
artırdığını söyledi. 
Ürünlü Gençlik 
Kampı 2000 genci 
ağırlayacak 
Geçen yıl 7 bin 
civarında öğrencinin 
müracaat ettiği 
kampın, kapasitesinin 
bin 600’e çıkarıldığını 
bu yıl ise 2 bin 
gencin ağırlanacağını 
dile getiren Ekmekçi, 
"Gençlerimiz bu 
yıl da kampta, 
uygulamalı derslerle 
öğrenerek, tatil 
yapma imkanı bula
caklar. Bu yıl, ders 
programına eklenen 
‘Toplumsal 
yaşam becerileri’ 
gençlerimizin 
görgü kuralları, 
özgüven sahibi 
olma gibi konularda 
gelişmelerini 
sağlayacak. Hobilere 
eklenen uçurtma 
yapımı, kısa film 
çekimi gibi seçenek
ler ise gençlerimizin 
daha zevkli bir 
kamp dönemi 
geçirmelerine katkıda 
bulunacak. Yine bu 
yıl ilk kez Yalova 
Ağaç Müzesi, gezi 
programına alındı.

Bu gezi ile 
gençlerimize 
küresel ısınmanın 
dünyamızı tehdidini, 
ormanların önemini 
daha yakından anla
malarına imkan 
sağlayacak” dedi. 
Örnek gençler 
Bosna-Hersek 
gezisiyle ödül
lendirilecek 
Ekmekçi, bu yıl 
kampta farklı bir 
uygulamanın daha 
hayata geçirileceğini 
ifade eden 
Başkanvekili 
Ekmekçi, tutum ve 
davranışları ile örnek 
olan gençlerden her 
dönem 5 örnek 
öğrencinin Bosna- 
Hersek gezisiyle 
ödüllendirileceğini 
bildirdi.
Başvurular 8 
Haziran’da sona 
erecek
Kampın 25 Haziran 
Pazartesi günü Vedat 
Bilir ve Tuşkilidi 
Grubu’nun vereceği 
konser ile kamp 
ateşinin yakılmasıyla 
başlayacağını dile 
getiren Başkanvekili 
Ekmekçi, 10 günlük 
periyotlar ile toplam

ve Burfaş’ın 
Kültürpark içindeki 
irtibat bürosunda 
temin edebileceklerini 
kaydeden 
Ekmekçi, son 
başvuru tarihinin 
8 Haziran cuma günü 
olduğunu sözlerine

ekledi.
Başkanvekili 
Ekmekçi, basın 
toplantısının 
ardından gençlerin 
kamp süresince 
kalacağı çadırları ve 
eğitim alanlarındaki 
hazırlıkları ihceledi.

Ekmekçi, diğer 
yılların aksine çadır
ların yenilendiğini 
ve gençlerin sıcaktan 
korunması için 
güneş ısısından 
etkilenmeyen 
malzeme ile kap
landığını kaydetti. 1
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BURSA Ki BAP
HİZMETİNİZE AÇILDI

YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN
ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ Mİ?

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Süleyman DERİN & Dursun ÇEVİK 
Kumsal Sk. Körfez Apt. Altı 

Emin Dalkıran Kordonu No:25 
TEL: 0.224 51 2 29 67 - GEMLİK / BURSA



2006 • 2007’DE

DÜNYA TÜRKİYE
DERECESİ

2007-2008 KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ VARDIR

2006 - 2007 de
Mevlono'nın İzinde Barış ve Hoşgörü Proje Olimpiyadı'nda DÜNYA 3. lüğü

Sanat Eğitim Proje Tasarım Olimpiyadı'nda TÜRKİYE1. LİGİ 
3. Türkçe Organizasyon ve Kültür Şöleni'nde TÜRKİYE 3.LÜGÜ

“Bilgiyle Sevginin Kucaklaştığı Yer” 

Adres: Radar Cad. No: 170 Yalova 
Tel : o 226 81104 74

Sosyal Bilimler Olimpiyadı'nda 
Proje Dalında GÜMÜŞ MADALYR 
forvm Dalında GÜMÜŞ MADALYA 

Takdim Dalında GÜMÜŞ MADALYA

www.yucebilgili.com

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

31 Mayıs 2007 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

22 Temmuz’da 
42 milyon 533 bin 

41 kişi oy kullanacak 
Seçimlerde 42 milyon 533 bin 41 
kişi oy kullanacak.Kimlik numara 
sı tespit edilemeyen 1.5 milyon 
vatandaş ta bu seçimlerde oy 
kullanabilecek. Haberi sayfa 6’da

Anayasa Mahkemesi Başkanı Tuğcu; "Başbakan mahkemeyi hedef gösteriyor.” dedi

Anayasa Mahkemesinden 
Başbakan’a sert tepki

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Suç duyurusu
Olacak şey değil..
Bir ülkenin Başbakanı, Anayasa Mahke 

meşinin aldığı bir karar nedeniyle mahkeme 
yargıçlarını ağır dille suçlayarak hedef 
göstermesi nerede görülmüştür.

Danıştay’ın başörtüsüyle ilgili aldığı bir 
karar sonrası, İslamcı gazetelerin Danıştay 
4. Dairesi’nin üyelerini hedef göstermesi 
sonucu yaşanan acı olay daha unutulmadı..

Şimdi hedefi gösteren kişi bir ülkenin 
Başbakanı..

Böyle şey olur mu?
Yann bir fanatik gidip Anayasa Mahke 

mesi’nin bir üyesine saldırsa, azmettiricisi 
kim olacak?

Tabii ki Başbakan!
Devamı sayfa 5’de

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'n ce 
açılan kurs sergilerinin dördüncüsü Küçük 
Kumla Orman Kampı’nda dün açıldı. 2’de

Anayasa Mahkemesi Başkanı Tü 
lay Tuğcu, Başbakan Erdoğan'ın Yük 
sek Mahkeme'ye yönelik eleştirilerini, 
"Tehdit, hakaret ve husumet içeren 
sözler" olarak değerlendirdi. Tuğcu, 
Başbakan Erdoğan hakkında suç duyu
rusunda bulunacaklarını açıkladı. 3’de

HEM Kumla Serilisi acildi

Ali Kütahya İlköğretim Okulu 
Merinos’ta tarih yazdı

Bursa İkinci Küme 
yıldızlar Futbol birin 
ciliği finalinde Fatih 
İlköğretim Okulu'nu 
4-3 yenen Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
takımı şampiyon

HVQ MICIR ÇEŞİTLERİ
MP i numara - 2 numara - jnumara

TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. KIRMA KUM -S DUVAR TAŞI
i Yalova Yolu üzeri İmam Aslan Tesisleri Karşısı DOLGU MALZEMESİ
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Elif ESMEN

Gemlik Halk
Eğitim Merkezi 
Müdüriüğü'nce 
açılan kurs sergi
lerinin dördüncüsü 
Küçük Kumla 
Orman Kampı’nda 
açıldı.
107 kursiyerin 
katıldığı 69 kursi 
yeıin oeığe anmaya 
hak kazandığı ve 
Nesrin Seyhan, 
Elif Yapıcı, M. Musa 
Güran'nın öğretici 
ligini yaptıkları Ev 
Mefruşatı, Ahşap 

Boyama, Okuma- 
Yazma kurslarından 
oluşan sergide 
başarı gösterenlere 
belgeleri 
törenle verildi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
HEM Müdürü Kemal 
Çetinoğlu ve misafir
lerin yanı sıra çok 
sayıda vatandaşın 
katıldığı HEM sergisi 
Kumla girişinde 

bulunan Orman 
Kampı’nda açıldı. 
Ali Kütahya İlköğre
tim Okulu Folklor 
ekibinin gösterisiyle 
başlayan sergi 
açılışında konuşan 
HEM Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, kursun 
açılmasında emeği 
geçen başta Kumla 
Belediye başkanı 
Eşref Güre olmak 
üzere Orman 
İşletme Müdürlüğü 
ile ailelere katkı 
ve desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.

Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre'de yaptığı 
konuşmada, her yıl 
düzenlenen HEM 
kurslarına bundan 
sonra da destek 
olmaya devam 
edeceklerini 
belirterek başta 
Kaymakam Mehmet 
Baygül olmak 
üzere HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu 
ve HEM personeline 
teşekkür etti. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül yaptığı 

konuşmada 
kursiyerleri 
başarılarından 
dolayı tebrik ederek 
kurs süresince 
yardımlarını ve 
desteklerini 
esirgemeyen başta 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre olmak 
üzere herkese 
teşekkür ederken 
devlet olarak 
vatandaşların 
istekleri doğrul
tusunda her türlü 
kursu açmaya hazır 
olduklarını belirtti.

Kurslarda 
başarılı olanlara 
belgeleri 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve 
misafirler 
tarafından verildi.
Belge dağıtımının 
ardından serginin 
açılışı yapılarak 
el emeği göz nuru 
ürünler beğeniyle 
gezildi.
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Anayasa Mahkemesinden 
Başbakanca sert tepki 

"Başbakan mahkemeyi hedef gösteriyor. Suç duyurusunda bulunacağız"
Anayasa Mahkemesi, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
açıklamalarına sert 
tepki gösterdi.
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Tülay Tuğcu, 
Başbakan Erdoğan'ın 
Yüksek Mahkeme'ye 
yönelik eleştirilerini, 
"Tehdit, hakaret ve 
husumet içeren 
sözler" olarak 
değerlendirdi.'.
Başbakan'ın Yüksek 
Mahkeme'yi hedef 
gösterdiğini öne 
süren Tuğcu, 
Başbakan Erdoğan 
hakkında suç duyu
rusunda bulunacak
larını da açıkladı. 
"Mahkememizi 
Doğrudan Hedef 
Gösteriyor" 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Tülay Tuğcu, 
Başbakan Erdoğan'ın 
Yüksek Mahkeme'nin 
cumhurbaşkanı 
seçimine ilişkin 
verdiği karara yönelik

eleştirilerine düzen
lediği basın toplantısı 
ile yanıt verdi. Tuğ 
cu, şöyle konuştu: 
"Başbakan'ın 
hukukun üstünlüğü 
ve yargı kararlarının 
tartışmasız bağlayıcı 
lığı ilkelerini dışlayan 
üstlendiği görev ve 
devlet adamı sorum
luluğu ve ciddiyetiyle 
bağdaşmayan tehdit, 
hakaret ve husumet 
içeren "Tarih bu 
kararı alanları

yargılayacaktır, 
ben tarafsız yargı 
istiyorum, 
bu 367 bitmedi 
çok konuşulacak, 
bu yargı için talih
sizliktir, yüzkarasıdır, 
zorlamayla dayat
mayla verilmiştir, 
akıİİa tecrübeyle 
izahı mümkün 
değildir' biçimindeki 
söylemleri 
mahkememizi 
doğrudan hedef 
göstermektedir."

"Başbakan Erdoğan 
Hakkında Suç 
Duyurusunda 
Bulunacağız" 
Tülay Tuğcu, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
hakkında suç duyu
rusunda bulunacak
larını da açıkladı.
Tuğcu, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
"Mahkememizin 
kendisine Anaya 
sa'yla verilen 
görevine her zaman 
olduğu gibi bundan 
böyle de yansız 
biçimde yerine 
getireceği, Anaya 
sa'nın yorumlan
masının yetki ve 
tekelinin sadece 
Anayasa Mahkeme 
si'ne ait olduğu 
bunun aişinaâ 
kalan sübjektif 
itham ve beyanların 
hukuksal bir değeri 
nin bulunmadığı 
kamuoyuna saygı 
ile duyurulur."

Onarılan yollar denetlendi
Elif ESMEN
Gazetemizde geçtiği 
miz günlerde çıkan 
haber üzerine 
harekete geçen 
BUSKİ yetkilileri 
dün onarımı yapılan 
yolları kontrol etti. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
vatandaşlardan gelen 
yoğun tepkiler 
üzerine harekete 
geçirdiği BUSKİ 
yetkilileri yolların 
onarımını tamamla
ması üzerine dün 
Başkan Turgut ve 
BUSKİ yetkilileri 
sokakları gezerek 
yapımı süren 
yerlerde inceleme 
yaptılar.
BUSKİ İçme Suyu 
Daire Başkanı Nejat 
Yardımcı ve Gemlik 
İşletme Müdürü 
Haşan Türe ile birlik
te alt yapı çalışmaları 
tamamlanan yolları 
kontrol ederek nok-

■ *

YauYORUM
.. Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Dönekler!
AKP’nin yayın organı bir gazetede dün 

bu manşeti görünce, müthiş üzüldüm.. 
Gazete, CHP’den istifa ederek, "AKP yöne
timiyle görüşmeler yaptığım" söyleyen anlı 
şanlı solculardan Ertuğrul Günay, Haluk 
Ozdalga ile röportaj yapıyor.

Bir ara Ecevit’le de sıkı ilişkide olan 
Ertuğrul Günay CHP’ye ve Baykal’a 
söyleme diğini bırakmıyor.

CHP’yi ve Baykal’ı eleştirmeyen yok.
Ama Günay’ın tutumu beni yadırgatıyor 
Kendisini koyu solcu olarak tanıtan, yıl

larca bunun mücadelesini verdiğini iddia 
eden bir kişinin milletvekili olmak için saf 
değiştir mesi ve bir günde karşı tarafın 
azılı sözcüsü durumuna girmesi, daha 
doğrusu kullanılması işi bence çok başka 
bir yerde.

Toplumun inançlarını, değer yargılarını 
sarsan bir olay.

Gidenlerin ve gittikleri yerde onları kabul 
edenlerin içlerine sindirmeleri biraz zor.

Bu seçimde bu zorluklar çok yaşanıyor.
Sağdan sola, soldan sağa, dudak ısırtan 

devşirmeler epey fazla.
Dün Mecliste durmadan parti değiştiren 

bir milletvekili, bir yere kapı kulu olmak 
için Cumhurbaşkanına hücum ediyor, 
amigo oluyor küfrediyor..

Ancak, kendilerini yeniden tanımlayan 
insanların dikkat etmeleri gereken incelik
ler var.

Örneğin, yeni kampta kullanılma tuzağı.
Yeni Şafak dün Özdalga’yı fena halde 

kullanıyor.
Özdalga’nın sözleri üzerinden, CHP’ye, 

Deniz Baykal’a Öymen’e ağır suçlamalarda 
bulunuyor.

Bunlar, CHP’nin bürokratik devletçi 
yapısına yönelik eleştirileri aşan suçla
malar.

AKParti yayın organı, Özdalga’yı ketem- 
pereye getiriyor.

Ancak, ikinci olay, daha dehşet verici.
Siyasal ahlakla bağdaşmayan bir tutum..
Şimdi AKP’ye geçmesi söz konusu olun

ca, AKP’nin yayın organında, nefes 
nefese, bunu açıklaması siyasal ahlaka 
sığıyor mu?

Bu yazımı okuyan okurlarım siz de söy
leyin sığıyor mu ?..

Şu oluyor, bu oluyor, rakip firmaya geçi 
yor.

Geçtiği anda, eski firmasına, en çok o 
küfür etmeye başlıyor.

Orada iken, konumu gereği, sahip olduğu 
bilgileri, yer değiştirdiğinde pazara çıkartı 
yor.

Bu ne yazık ki, Türkiye’nin hastalığı.
Özel sektörde, basında ve hatta devletin 

kendi kurumlan arasında yer değişiklik
lerde, bu çarpıklık hep var.

Ben de en çok bu döneklerden nefret edi 
yorum..

sanları tespit ettiler. 
Yolların temizliğini de 
yaptıran Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, vatandaşlar
dan gelen şikayetleri 
dinleyerek değer
lendirmeye alacak
larını söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DP’li hanımlar 31 Mayıs Sigara İçmeme Günü nedeniyle açıklama yaptı 

“Sigara içmemek kültür meselesi oldu”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Otobüsten mazot çaldılar

31 Mayıs Sigara 
İçmeme Günü 
nedeniyle açıklama 
yapan DP Kadın 
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik, 
"Sigara içip içme 
mek günümüzde bir 
kültür meselesi 
olmuştur" dedi. 
Yeniden kurulan 
Demokrat Parti 
İlçe Kadın Kolları 
Başkanı olarak 
ilk açıklamayı yapan 
Safiye Çevik, parti 
merkezinde kadın 
kolları yönetimi ile 

bir araya geldi. 
Demokrat Parti 
Kurucu Kadın 
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik ile 
kurucu üyeler ilk 
açıklamalarını 
sigara üzerine 
yaptılar.
Sigaranın insan 
vücuduna ve 
çevresine verdiği 
zararların herkes 
tarafından bilinmekte 
olduğunun altını 
çizen Safiye Çevik, 
içilen her sigaranın 
beyne sıkılmış 
bir kurşun gibi 
düşünülmesi 

gerektiğini 
savundu. 
Bu nedenle 
sigara paketlerinin 
üzerinde sağlıkla 
ilgili gerekli ikazların 
yapılmakta olduğunu 
hatırlatan çevik, 
"Bu nedenle sigara 
içenlerin sigara 
bırakma gününü 
fırsat bilerek bu 
günden itibaren 
sigarayı bırak
malarını tavsiye 
ederim. Herkese 
sigarasız uzun 
sağlıklı yaşamlar 
diliyorum" 
şeklinde konuştu.

Bursa'da park halin
deki otobüsün depo 
kapağını kıran kişi 
veya kişiler yaklaşık 
150 litre mazotu 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gün 
saat 20.00 sıraların
da Piremir Mahallesi 
Volkan Sokak 
üzerine 16 CAF 76

Hakkari'de teröristler 
tarafından döşenen 
tuzaklı mayının 
patlaması sonucu 
1 er şehit oldu, 
1 uzman çavuş da 
yaralandı. Kato 
Dağı'nda da güvenlik 
kuvvetleri ile 
çatışmaya giren 
1 terörist ölü 
ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çukurca 
ilçesi Cevizli köyü 
kırsalında terör 
örgütü PKK 
tarafından döşenen 
tuzaklanmış 
mayının patlaması 

plakalı otobüsünü 
park eden Tümay 
Baydoğan (62), dün 
sabah saat 06.00'da 
servis yapmak için 
otobüsüne bindi. 
Otobüsünü çalıştıran 
Baydoğan, mazot 
ibresinin yerinden 
oynamadığını 
görünce mazot 
deposunu kontrol 
etti. Otobüsünün

sonucu er Servet 
Aktâş (Malatya) 
şehit olurken 
uzman çavuş Ömer 
Akbaş yaralındı. 
Bu arada, Kavaklı 
köyü Kato 

depo kapağının 
kırıldığını fark eden 
Baydoğan, bunun 
üzerine polisten 
yardım istedi.
Yapılan araştırmada, 
150 litreye yakın 
mazotun gece bilin
meyen bir saatte 
çalındığı tespit edil
di. Polis, hırsızların 
yakalanması için 
çalışma başlattı.

Dağı uzantısında 
güvenlik kuvvetleri 
ile çatışmaya 
giren 1 teröristin 
ölü olarak ele 
geçirildiği 
bildirildi.

BURSA KEBAP
HİZMETİNİZE AÇILDI

YILLARIN TECRÜBELİ SÜLEYMAN USTANIN
ELİNDEN KEBAP YEDİNİZ Mİ?

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Süleyman DERİN & Dursun ÇEVİK 

Kumsal Sk. Körfez Apt. Altı 
Emin Dalkıran Kordonu No:25 

TEL: 0.224 512 29 67 - GEMLİK / BURSA
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı:

Eğitim Milli Olmalıdır
Gemlik Gündem 

Gazetesi'nin manşet
ten verdiği habere 
göre; Şükrü Şenol 
İlköğretim Ookulu 
öğrencileri Oscar 
VVilde'nin "Mutlu 
Prens" isimli tek 
perdelik oyununu 
İngilizce olarak 
başarıyla canlandır
mışlar, yine öğrenci 
lerden oluşan koro 
İngilizce şarkıları 
seslendirmiş.

Etkinlikler öğret
menler, veliler ve 
davetliler tarafından 
ilgi ve beğeni ile 
izlenmiş, ayakta 
alkışlanmış.

Sözde eğitim milli. 
Bu çalışmanın neresi 
milli? Evet sanat 
evrenseldir.

O oyunu tercüme 
eder, dilinize göre 
söyler, sahnelersiniz.

Amerikalının, 
Ingiliz'in, Fransız'ın, 
İtalyan'ın, Yunan'ın, 
Rus'un ve diğer mil
letlerin bir Türk 
tiyatro eserini Türkçe 
sözlerle sahneye

Türkiye’den 
Kosova’ya destek

Kosova'da Çokulus
lu Güney Görev 
Kuvveti'nin komu
tasını üstlenen 
Türkiye, bu ülke 
halkına her alanda 
desteğini sürdürü 
yor. Türk Kızılayınca 
Kosova'ya 
gönderilen 2 bin koli 
gıda maddesi ile 2 
bin 500 battaniye, 
Prizren'e ulaştı. 
Kosova Çokuluslu 
Görev Kuvveti'nin 
komutasını devralan 
Türkiye, güvenlik 

koyduğu görülmüş 
müdür?

Okullarında hatta 
ilkokullarında 
oynadığı vaki midir? 
Türk Sanat Müziği’ni, 
Türk Halk Müziği'ni 
ve Türk Pop Müziği’ni 
Türkçe olarak 
okusun, bırakın 
okulları, konserlerde 
icra etsin, 
görülmemiştir.

Hatta Erovizyon 
şarkı yarışmalarında 
Türkçe sözlü 
şarkılarımıza uzun 
yıllar derece bile 
verilmemiştir.

Nedir bu yabancı 
hayranlığı?

Yabancı olan her 
şeye özen.

Sözde hepimiz 
milliyetçi, örf ve adet
lerimize saygılı ve 
bağlıyızdır.

Bir Türk yazarının 
eseri sahnelenirse ve 
Âta'nın sevdiği 
şarkılar, türküler 
söylenirse kendimizi 
başarısız mı saya
cağız?

Okul çağında 

dışında kalan insani 
yardımlarına bir 
yenisini ekledi. 
Türk Kızılayınca 
Kosova'ya gönder
ilen yardım malze 
mesi, Prizren'e 
ulaştı. Gönderilen 
malzeme, 
Kızılay ekibi ile 
birlikte, Kosova'da 
görev yapan Türk 
Sivil-Asker İş 
Birliği Personeli 
tarafından ihtiyaç 
sahiplerine 
dağıtılacak. 

eğitim gören çocuk
larımız Türkçe'yi 
kuralına uygun, 
doğru konuşup, 
yazabiliyorlar mı? 
Meramlarını sıkıl
madan, kekelemeden 
söyleyip, imla 
kurallarına uygun 
yazarak ifade ede
biliyorlar mı?

Önemli olan bunu 
sağlayabilmek.

Esas görev bu 
olmalı. Onun için 
Türkçe ve Edebiyat 
öğretmenlerimize 
ihmal edilmez büyük 
görevler düşüyor.

Yabancı dil bilip, 
öğrenmek başka, 
yabancı dilin üstün
lüğünü kabul ederce
sine davranmak 
başka.

Sözüm İngilizce 
öğretmeni Sayın 
Tülay Kibaroğlu'na 
değil. Azmetmiş 
İngilizce öğretmeni 
olmuş, arzu ettiği 
tiyatro eserini 
başarıyla sahneleme 
imkanını bulmuş.

Bir noktada öğren

Ege Bölgesi’nde 
kuraklık önlemi

ELEMAN ARANIYOR

Ege Bölgesi'ndeki 
baraj ve göletlerde 
bu yıl geçen yıla 
göre yüzde 50 daha 
az su toplandı. 
Aydın, Denizli ve 
Muğla'daki barajlar
da geçen yıl bir 
milyar 155 milyon 
metreküp olan su 
miktarı, bu yıl 
668 milyon 
metreküpe indi. 
Kuraklık nedeniyle 
bir araya gelen 
sulama birlikleri, alı
nacak önlemleri 
karara bağladı.

cilerine İngilizce'yi iyi 
öğretme görevini 
başarı ile yaptığını bu 
şekilde kanıtlamış.

Belediyelerimiz 
şehirlerimizi yabancı 
dil kirliliğinden 
arındırmak, özben- 
liğimize dönmeyi ve 
dilimizi korumayı 
amaçlarken, 
anaokulları dahil 
ilköğretim okulların
da İngilizce piyes 
oynanması, İngilizce 
şarkılar okutulması 
milli bir eğitim 
değildir.

Türkçe'yi doğru 
yazmalı, doğru 
konuşmalıyız.

Türkçe 
söylemeliyiz.

Ulusal dilimizdir 
Türkçe.

Dünyada en çok 
konuşulan dillerden 
biri olan Türkçe'yi 
daha çok konuşur, 
yazılır kılmalıyız.

Türklüğümüzle 
övünmeli, gururlan- 
malıyız.

Tüm çabalarımız 
bu doğrultuda olmalı.

Suç duyurusu
Dün, Anayasa Mahkemesi Başkanı Gülay 

Tuğcu, bir basın toplantısı düzenleyerek 
konuyu dile getirdi ve bakın neler söyledi:

Anayasa Mahkemesi, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına sert tepki 
gösterdi.

"Başbakan'ın hukukun üstünlüğü ve 
yargı kararlarının tartışmasız bağlayıcılığı 
ilkelerini dışlayan üstlendiği görev ve 
devlet adamı sorumluluğu ve ciddiyetiyle 
bağdaşmayan tehdit, hakaret ve husumet 
içeren "Tarih bu kararı alanları yargılaya
caktır, ben tarafsız yargı istiyorum, bu 367 
bitmedi çok konuşulacak, bu yargı için 
talihsizliktir, yüzkarasıdır, zorlamayla day
atmayla verilmiştir, akılla tecrübeyle izahı 
mümkün değildir’ biçimindeki söylemleri 
mahkememizi doğrudan hedef göstermek
tedir.....”
"Mahkememizin kendisine Anayasa'yla 
verilen görevine her zaman olduğu gibi 
bundan böyle de yansız biçimde yerine 
getireceği, Anayasa'nın yorumlanmasının 
yetki ve tekelinin sadece Anayasa Mahke 
mesi'ne ait olduğu bunun dışında kalan 
sübjektif itham ve beyanların hukuksal bir 
değerinin bulunmadığı kamuoyuna saygı 
ile duyurulur."

Buyurun cenaze namazına.
Anayasa Mahkemesi’nin Başı Başbakan 

Hakkında savcılara suç duyurusunda bulu
nacağını açıklıyor.

Başbakanın dilinin kemiği yok.
Daha önce de bir mitingde söylediği bir 

şiir ile başı derde girmiş, cezaevini boy- 
lamıştı.

Bir ülkenin Başbakanı hukukun üstün
lüğüne inanmak zorundadır. Bu kararı 
eleştirecek olanlar, Anayasa bilimcileridir.

Bu sözler eleştiri sınırını çoktan aşmış, 
kişileri hedef göstermiştir.

Bunlar siyasi olarak söylenmiş sözler 
olamaz.

Ülkesinin askeriyle, yargısıyla, üniver
sitesiyle, yani devletin kendisiyle kavgalı 
bir Başbakanı bu ülke ilk kez görüyor.

O’nun için 22 Temmuz 2007 günü çok 
önemli. Bu kavgayı bitirecek olan halk 
sandığa gidecek ve AKP iktidarına son 
verecektir. Başka yolu yok.

DSİ 2. Bölge Müdürü 
Ayhan Sarıyıldız, 
"Suyu damlasını 
dahi israf etmeyecek 
şekilde bir organiza
syona giriştik. Nedir 
bu organizasyon, 
daha önceki yıllarda 
bol su varken, 
çiftçi yılda 5 kere 
sulama yaparken, 
biz bu sulamayı 3'e 
indirdik. Bu arada 
yine kapalı sistem 
damlama sistemle 
çalışılacak şekilde 
de organizasyonu 
yaptık." dedi.

Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere 
“Endüstri Meslek Lisesi veya 

Teknik Meslek Lisesi” mezunu 
personeller alınacaktır.
EFENDİOĞLU

Tel: 586 00 08 (Dahili: 113)

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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22 Temmuz’da 
42 milyon 533 bin 

41 kişi oy kullanacak

Anayasa değişikliği için gözler ikinci turda

Sandık seçmen 
listelerinin askıdan 
indirilmesinin ardın* 
dan 22 Temmuz’da 
oy kullanacak 
seçmen sayısı 
belirlendi.
Buna göre, 
seçimlerde 42 
milyon 533 bin 41 
kişi oy kullanacak. 
Kimlik numarası 
tespit edilemeyen 
1.5 milyon vatandaş 
da bu seçimlerde 
oy kullanabilecek. 
Yüksek Seçim 
Kurulu, seçmen 

listelerini daha 
sağlıklı hale 
getirmek amacıyla, 
kayıtlarını Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik 
Numarası'na dayalı 
olarak 
bilgisayar 
ortamına aktarmıştı. 
Daha önce listelerde 
mükerrerliklere 
rastlandığını 
bildiren yetkililer, 
yeni kayıt 
sistemiyle bütün 
bunların ortadan 
kaldırıldığını 
kaydetti.

Milletvekili 
seçimlerinin 4 yılda 
bir yapılması, 
Cumhurbaşkanını 
halkın seçmesi, 
Cumhurbaşkanının 
görev süresinin 5 yıla 
indirilmesi ve iki kez 
seçilme hakkı tanın
ması gibi önemli 
düzenlemeleri içeren 
Anayasa değişikliği 
paketinin ikinci tur 
oylaması bugün 
Meclis Genel Kuru 
lu'nda yapılacak. 
Anayasa'nın 175. 
maddesine göre 
paket, 330 ile 367 
arasında bir oyla 
kabul edilirse, 
Cumhurbaşkanı 
Anayasa değişiklik
lerini zorunlu olarak 
halkoyuna götürmek 
zorunda kalacak. 
367'nin aşılması 
durumunda da 
Sezer'in önünde iki 
yol bulunuyor. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer ikinci kez 
önüne gelen paketi 
ya onaylayacak ya da 
referanduma 
götürecek. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in iade 
etmesinin ardından 
ilk tur oylaması 
Pazartesi günü 
Meclis Genel

Kurulu’nda yapılan 
Anayasa değişikliği 
paketi için gözler 
yarın yapılacak ikinci 
tur oylamaya çevrildi. 
Uzun süredir tartışı 
lan ve Cumhurbaşka 
nını halkın seçmesi, 
milletvekili seçim
lerinin 4 yılda bir 
yapılması, cumhur
başkanının görev 
süresinin 5 yıla 
indirilmesi ve iki kez 
seçilme hakkı tanın
ması gibi önemli 
düzenlemelerin oldu 
ğu paketin akıbeti de 
bugün netleşecek 
REFERANDUM YOLU 
GÖRÜNÜYOR 
Anayasa değişikliği 
paketindeki ısrarını 
koruyan AKP, ikinci 
tur oylamanın ardın
dan paketi, bir kez 
daha Çankaya 
Köşkü'ne göndere
cek. Anayasa'nın

175. maddesine göre 
ise paket, 330 ila 367 
arasında bir oyla 
kabul edilirse, Sezer, 
Anayasa değişiklik
lerini zorunlu 
olarak referanduma 
götürmek zorunda 
kalacak. Paketin 
367'nin üzerinde oyla 
kabul edilmesi 
halinde ise Sezer'in 
15 gün olan yasal 
inceleme süresi 
yeniden başlayacak. 
Sezer paketi onayla
mazsa, tamamını ya 
da bir bölümünü 
referanduma götüre
bilecek. Veto 
gerekçesinde 
Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 
seçilmesine ve 
aynı kişinin iki kez 
seçilebilmesine yöne
lik düzenlemelere 
karşı çıkan Sezer, 
Cumhurbaşkanının 

görev süresinin 
5 yıla indirilmesine 
ve genel seçimlerin 
4 yılda bir 

yapılmasına yönelik 
düzenlemelere 
eleştiri getirmemişti. 
Sezer, bu iki 
maddeyi referandu
ma götürmezse 
düzenlemeler 
yürürlüğe girecek. 
Paketteki diğer 
düzenlemelerin 
kaderini ise 
referandum 
belirleyecek.
KAFALAR KARIŞIK 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in inceleme 
süresi 15 Haziran'da 
dolarken mevcut 
duruma göre referan
dumun 15 Haziran'ı 
izleyen 120 günden 
sonraki ilk 
Pazar günü 
yapılması gerekiyor. 
Ancak 22 Temmuz 
seçimlerinden 
sonra oluşacak 
Meclis'in ilk işinin 
Cumhurbaşkanı 
seçmek olduğu 
belirtilirken, 
Anayasa'ya göre bu 
seçimin yapılama
ması durumunda 
yeniden genel seçim
lere gitmek gereke
ceğine dikkat 
çekiliyor

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 GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bursa Eğitime Koşuyor” 
Projesi’nin İkincisi başlıyor

Türkiye’nin eğitim ortalaması urkutucu
Bursa'da ikinci kez 
düzenlenecek olan 
"Bursa Eğitime Koşu 
yor" projesi ile oluş
turulacak fon saye 
sinde Bursa ve civa 
rındaki dört köy oku 
lu daha yenilenecek. 
Geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu yıl da Bosch 
Grubu’ nun öncülü 
ğünü üstlendiği 
"Bursa Eğitime 
Koşuyor" projesi ile 
Bursa’daki ihtiyaç 
sahibi köy okulların 
yenilenmesi ve 
eğitimin desteklen
mesi amaçlanıyor. 
Bu yıl daha da art
ması beklenen 
bağışlar sayesinde, 
minik öğrenciler 
fiziksel şartları eğitim 
için uygun okullara 
sahip olma şansını 
elde edecekler.
Okulların, çatı, elek
trik tesisatı, cam, 
çerçeve, merdiven, 
boya badana, tuvalet 
ve sınıfları yenilene 
cek, bahçe düzen
lemeleri yapılacak. 
Bunların yanı sıra 
okullara kütüphane, 
kitap ve bilgisayar 
bağışı da yapılacak. 
İlk "Bursa Eğitim

Koşusu’nda" 
toplanan gelirler ile 
yenilenen Gökçeköy, 
Pınar Köyü, Yenice 
Köyü ve Ipekyayla İlk 
Öğretim Okulları 
Mayıs ayının başında 
törenlerle açıldı. İkin
ci Bursa Eğitim 
Koşusu’ndan elde 
edilecek fonla bu yıl 
yenilenecek olan 
okullar ise, Badırga 
Köyü, Çeribaşı Köyü, 
Perçin Köyü İlk Öğre
tim Okulları ve 
Samanlı Eğitim 
Uygulama ve İş 
Eğitimi Merkezi 
olarak seçildi. 
Bosch Grubu 
Türkiye’nin 
öncülüğünü 
üstlendiği projeye, 
bu yıl da Bursa 
Valiliği, Bursa Ticaret 

ve Sanayi Odası, 
Nilüfer Belediyesi ve 
özel sektör temsilci
leri destek oluyor. 
Yardımseverler, 
Ağustos ayından 
itibaren Bursa’ da 
çeşitli merkezlerde 
açılacak stantlar, 
www.bursaegit- 
imekosuyor.com 
web sitesi ve 
0224 219 2626 
numaralı bilgi hattın
dan bağışta bulu
narak projeye destek 
olabilecek. Ayrıca, 
eğitime verdikleri 
desteği 9 Eylül Pazar 
günü, Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı’nda 
düzenlenecek olan 
ve projenin son aşa
ması olan koşuya 
katılarak da 
gösterebilecekler.

Türk Metal Sendika 
sı Genel Başkanı 
Mustafa Özbek, 
82 yıllık cumhuriyet 
tarihinde, 75 milyo 
nun eğitim ortala
masının ilkokul 
4. sınıftan terk 
olduğunu söyledi. 
Bursa'da, Anatolia 
Otel'de düzenlenen 
Türk Metal Sendika 
sı Bursa 3 No'lu 
Şubesi'nin 1. Olağan 
Genel Kurulu'nda 
konuşan Özbek, 
Türkiye'nin uyuştu
rulmuş bir toplum 
haline geti rildiğini 
belirterek, "En hayırlı 
yatırım insana 
yapılan yatırımdır. 
Eğitilen insan vatanı
na, bayrağına, mil
letine haklarına 
sahip çıkar. Aksi 
takdirde safsatalara, 
provokasyonlara

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescil etmiş 
olduğumuz EX022025 nolu ve 26.04.2007 tarihli 

Gümrük Çıkış Beyannamesinin aslı 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

MARMOR MADENCİLİK ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

Gemlik KBrffez
• ■MLİK'İN İLK aONLOK KİVASİ • »■▼■Sİ

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

s

inanıp ülkeyi kötü 
duruma sürükleye
bilir. Buradan sağcı 
sına, solcusuna 
sesleniyorum. Eğitim 
verin, uyumayın. 
Bunun için tedbir 
almıyoruz. 82 yılda 
75 milyonluk 
nüfusun eğitim 
ortalaması 4. sınıftan 
terk. Bu ülke yi 
yönettik diyenler 
'dedi ki, dedim ki* 

demeye utanmıyorlar 
mı" dedi. 2 daire 
ile başladıkları 
sendikacılık 
hayatında dünyanın 
en zengin sendikası 
olduklarını 
söyleyen Özbek, 
Bursa'da aldıkları 
20-25 bin 
metrekarelik inşaat 
alanına sosyal tesis 
yapacakları 
müjdesini verdi.

HER TÜRLÜ 
BOYA ve HIRDAVAT MALZEMELERİ
_______________________

Haşan GÜLLÜ
Fiili Boya
Jotun - Deniz Boyaları 
İzolasyon

Hırdavat
Nalbur
Sıhhi Tesisat
Aksesuar

W'"OAVAT-Nalbur
mı İMİ İM IUC aa.

EV ve İŞYERLERİNE 
BOYACI TEMİN EDİLİR.

Bilimum İnşaat Malzemeleri

Hamidiye Mh. Gazhane Cad. No: 41 /A Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224)513 32 32 Fax: (0.224) 51335 75

http://www.bursaegit-imekosuyor.com
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YSK, ‘DP’ adıyla seçime 
girilmesini kabul etti

Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK), 
DYP'nin, Demokrat 
Parti (DP) adıyla 
seçime girmesine 
karar verdi. 
DYP, değişikliğe 
giderek DP ismini 
aldığını YSK'ya 
bildirmiş, partinin 
seçime "DP" adıyla 
katılmasına karar 
verilmesini talep 
etmişti.

YSK, dünkü 
toplantısında 
DYP'nin bu 
talebini görüştü. 
Kurul, DYP'nin 
"DP" adıyla seçim
lere girmesine 
karar verdi. 
Bu kararla, birleşik 
oy pusulasının 9. 
sırasında DYP'nin 
yerinde, "DP" 
adı ve amblemi yer 
alacak.

Dışişleri 
‘Koordinasyon 

Sorunu yok’ 
"İhlal konusunda Bakanhk-Genelkurmay 
arasında koordinasyonsuzluk yok"

Kanserden korunun

Meclislere olaflaniislü toplanma izni
İl genel, büyükşehir 
ve belediye meclis
leri olağanüstü 
toplanabilecek. 
Konuya ilişkin yasa 
teklifi, Meclis Genel 
Kurulu'nda kabul 
edildi. Yasayla, il 
genel meclisleri, 
büyükşehir belediye 
meclisleri ve bele 
diye meclislerine, 
vali, büyükşehir

belediye başkanı ve 
belediye başkanları 
nın lüzum görmesi 
halinde, olağanüstü 
toplantı yapma 
hakkı tanınıyor. 
Bu meclisler çağrıyı 
gerektiren konu 
dışında başka konu
ları görüşmemek 
şartıyla, bir yıl için 
de 3 olağanüstü top 
lantı yapabilecek.

Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Levent 
Bilman, Amerika 
Birleşik Devletleri 
uçaklarının sınır 
ihlali konusunda 
Bakanlık ile 
Genelkurmay 
Başkanlığı arasında 
herhangi bir 
koordinasyonsuzluk 
bulunmadığını 
söyledi.
Bilman, "Bu tür 
durumlarda çok 
titiz davranmak ve 
teknik bilgilere 
önem vermek 
gerekir" dedi.
Haftalık basını bil
gilendirme toplan
tısında Amerikan 
uçaklarının sınır 
ihlali ve ardından 
verilen notaya ilişkin 
soruları yanıtlayan 
Bilman, Amerika

Birleşik Devletleri'ne 
nota verilerek gerek
li girişimin yapıldı 
ğını anımsattı. 
Bilman, Türkiye'nin 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nden 
benzer ihlallerin 
olmaması için 
gerekli önlemlerin 
alınmasını 
istediğini kaydetti. 
VVashington'un 
ihlalin pilot hatasın
dan kaynaklandığını 
açıkladığına dikkat 
çeken Bilman, 
notanın Büyükelçi 
yerine daha alt 
kademede bir 
görevliye teslim 
edilmesinin de 
önemli olmadığını 
söyledi.
Levent Bilman, 
"Önemli olan içinde 
yazılanlardır" dedi.

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

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

ACİlSATILIKvtKİRAUKLARINIZ IdNBİZİARAYINIZ

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

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m? 

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

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.

I SEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

s

Tel:513 2474 Fax:5141021

Okullarda 
e-kayıtlar 
başlıyor

İlk kez 2006 - 2007 öğ 
retim yılı kayıt döne
minde Adana, Anka 
ra, Eskişehir, İstanbul 
ve İzmir'de pilot uygu 
laması yapılan e-kayıt 
sisteminin 2007-2008 
öğretim yılında Türki 
ye genelinde e-okul 
sistemi içerisinde 
uygulanacağı bildiril
di. İlköğretim okulları
na kayıtların 1 Hazi 
randan itibaren inter
net üzerinden yapıla
cağını hatırlatan II 
Milli Eğitim Müdürü 
Kamil Aydoğan, kayıt
ların geçen yıl pilot 
uygulaması yapılan e- 
kayıt sisteminden 
farklı olarak, e-okul 
sistemiyle yapılaca 
ğını söyledi.
E-kayıt sisteminin 
pilot uygulamasında, 
velilerin adreslerine 
göre belirlenmiş 
ilköğretim okullarına 
herhangi bir bilgisa
yardan ön kayıt 
yaptırabildiğini 
bildiren Aydoğan, 
şunları söyledi: 
"Geçen yıl yapılan 
pilot uygulama için 
İzmir'deki tüm adres
leri sisteme girdik. 
Adres bilgilerine 
göre okul öğrenci 
alım bölgeleri 
belirlendi.”

Tüm hastalıkların genetik yapımızla alakalı 
olmadığını biliyoruz.

Çoğumuz kendi hastalığımızı kendimiz 
yaratı yoruz. Başta sigara ve alkol olmak 
üzere alışkanlıklarımız, soluduğumuz 
egzoz, içtiğimiz su gibi çevresel faktörler, 
işimiz, eşimiz, psikolojik durumumuz gibi 
pek çok etmen olması gerektiğinden daha 
önce rahatsızlanmamıza veya gen yapımız 
dışında hastalıklardan ölmemize neden 
olur.

Bu faktörlere dikkat ederek bazı kanser 
türlerinden korunabilir, en azından daha 
ileri yaşlarda ortaya çıkmasını sağlayabili
riz...

Aşağıdakileri dikkat, bunlar boş şeyler 
değil...

1-Ülkemizde erkeklerde en sık, kadınlarda 
ikinci sıklıkta görülen kanser türü akciğer 
kanseridir.
Akciğer kanseri olanların % 85'i sigara 

tiryakisidir. Batı ülkelerinde akciğer kanseri 
oranı azalmakta iken bizde artmasının sebe
bi sigara tüketimimizin artmasıdır.
Akciğer kanseri geç yakalanan ve tedavisi 

oldukça güç olan bir kanserdir
| Bugünden tezi yok SİGARAYI BIRAKIN.

Pasif içiciciliğin akciğer kanserine neden 
olduğu kesin olarak gösterilmiştir.

Evde, İşte sigara içerek kendinizle birlikte 
eşinizi - çocuklarınızı da riske attığınızı 
unutmayın.

2- Güneşin ve D vitamininin başta kolon 
kanseri olmak üzere kanserden koruyucu 
rolü vardır. Kendisini güneşe göstermeyen 
uzun pardösülü, türbanlı bayan sayımız 
artıkça kemik erimesi ve kanserde de artış 
olacak. Vücudunuz benlerle dolu değilse 
her gün 10 dakika güneşlenin. Dikkat edin! 
Kızarın, yanın demiyorum,

3- Nevşehir, Konya, Diyarbakır, Hatay 
veya Yozgat'ta yaşıyorsanız şehrinizdeki 
bazı köylerin topraklarında kansere neden 
olan maddeler olduğunu biliyorsunuzdur.

O bölgelerden ve o bölgede üretilen 
patates ve tahıl ürünlerinden uzak durun.

4-Hepatit B ve Hepatit C, karaciğer kanser
ine neden olabilir. Her ikisi de daha çok kan 
yoluyla ve seksüel temasla geçerler. Hepatit 
B ülkemizde yaygın görülüyor. Bu yüzden 
büyük küçük herkesin Hepatit B aşısı 
olmasını öneriyorum. Hepatit C taşıyorsanız 
tedavi olmanızda fayda var.

5-Kilo almayın. Fazla kilolu olanların 
zayıflara kıyasla kanser riskleri artıyor

6- Yiyeceklerinizin hormonsuz ve katkısız 
olmasına dikkat edin, (sebze ve meyveleri 
görü yorsunuz , hayvanlara da hormon 
veriyorlar.)

7-Uluslararası Kanser Enstitüsü'nün bir 
çalışmasında, günde iki porsiyondan fazla 
kırmızı et yiyenlerin kanser risklerinin, haf
tada bir porsiyon kırmızı et yiyenlere göre % 
30 arttığı gösterildi.

Buradan, et yemeyin sonucu çıkarmayın 
ama "her gün" de et yemeyin.

Hele hele Mangal yapmayın.
Kendinizi hançerlersiniz..
8-Aşırı alkol kullanımı kanser oranını 

artırıyor.
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İçkili mekanlara 
KDV indirimi yok
Hükümet, aralarında 
çikolatadan balığa, 
çaydan meyve 
suyuna kadar 
hemen hemen bütün 
gıda ürünlerinde 
KDV oranını yüzde 
8'e düşürdü. Önemli 
tüketim maddelerin 
deki KDV indirimi 
1 Haziran'dan 
itibaren yürürlüğe 
giriyor. Ayrıca, 
turizmde uygulanan 
yüzde 18'lik KDV 
oranı da yüzde 
8'e düşürülürken 
otellerde ya da diğer 
eğlence mekanların
da içilen alkollü içe
cekler vergi indirim
inin dışında tutuldu.
Bakanlar 
Kurulu'nun mal ve 
hizmetlere uygu
lanacak Katma 
Değer Vergisi oran
larının tespitine 
ilişkin kararı Resmi 
Gazete'de yayın
landı. Bu kapsamda 
bazı gıda ürünleri 
ve turizmde KDV 
oranında 10 puanlık 
indirime gidildi. Bu 
kapsamda bazı gıda 
ürünlerinde yapıla
cak KDV indirim-

terinin bir kısmı 
1 Haziran'dan 
itibaren bir kısmı da 
gelecek yılın 
başından itibaren 
yürürlüğe girecek. 
Karar kapsamında, 
gıda ürünlerinin 
tümünde KDV oranı 
yüzde 8’e çekildi. 
Teknik düzenlemele 
re yer verilen 
kararnamede, 
hemen hemen bütün 
gıda ürünlerinde 
KDV oranlarında 
10 puanlık indirime 
gidildi. Ancak, bazı 
gıda ürünlerinde 
vergi indirimlerinin 
bütçeye yük 
getirmesi olasılığı 
nedeniyle uygulama 
tarihi 2008 olarak 
öngörüldü.
İÇKİLİ MEKANA 
İNDİRİM YOK 
IMF'nin 
eleştirilerine karşın 
turizmde vergi 
indirimine giden 
Hükümet, 
içkili mekanları 
kapsam dışında 
tuttu. Turizmde 
KDV indirimi 
ürün bazında 
yapılmayacak.

ÖZGÜR TİCARET
OSCAR SU ANA BAYI
HABAŞ YETKİLİ BAYİ

EVLERE FABRİKALARA 
ve İŞYERLERİNE 

ÇOK UYGUN 
FİYATLARLA 

DAMACANA SU 
VERİLİR

TRLİ BAYİLİKLER BERİ
KANSOROJEN MADDE İÇERMEZ 

BEĞENMEDİĞİNİZ TAKTİRDE İADE ALINIR 
HER MARKA DAMACANA İLE DEĞİŞTİRİLİR. 
E.Dinçer Mh. Dere Sk. Garaj Arkası Belediye Dükkanları

TEL: 0.224 513 40 95 - 513 0176 
GSM: 0.555 350 52 41 - GEMLİK

Eleman aranıyor
Gemlik'teki Mermer

Fabrikamızda çalışacak 
vasıfsız BAY ve BAYAN
Elemanlar alınacaktır,

| Tel! (0.224) 513 47 39

Firmamızda çalıştırılmak üzere 
Askerliğini yapmış 

BAY ŞOFOR ve BAYAN 
TEZGAHTAR ARANIYOR

Adres: Gazhane Caddesi No: 11
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

eleman aranıyor
Akaryakıt 

İstasyonunda çalışacak 

bay ■ bayan aranıyor 

Tel: 514 07 66 
Yalova Yolu Deniz Zeytincilik yanı

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

ELEMAN ARANIYOR
4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU 

İŞ DENEYİMİ OLAN 
BAYAN MUHASEBE 

PERSONELİ ARANIYOR 
ÖZAY NAKLİYAT

Müracaat Tel: 519 01 73 
Adres: Ata Mh. Gemsaz Mevki

Borusan Limanı • Gemlik / BURSA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ali Kütahya İlköğretim Okulu Meıinos'la tarih yazılı i 
r

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa İkinci Küme 
yıldızlar Futbol 
birinciliği finalinde 
Fatih İlköğretim 
Okulu'nu 4-3 yenen 
Kumla Ali Kütahya 
ilköğretim takımı 
şampiyon olarak 
birinci kümeye 
yükseldi.
Yarı finalde rakibi 
Sabiha Köstem 
İlköğretim Okulu 
takımını yenerek 
finale adını yazdıran 
Ali Kütahya takımı 
okul müdürü 
Mehmet Ali Unurlu 
ile hocaları Cihan 
Uğur ve Nagihan 
Bora'nın yüzünü 
güldürdü.
Dün Bursa Merinos 
stadında oynanan 
maçın sonrasında 
Ali Kütahya ilköğre
tim okulu takım 
kaptanı Öner Yüzer'e 
birincilik kupasını 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen verdi.
Okul Müdürü Mehmet 
Ali Unurlu ile takımı 
desteklemek için 
gelen Ali Kütahya 
öğrencileri maç 
boyuncu arkadaşları
na destek verdiler. 
Birinci olarak gelecek 
yıl Gemlik'i birinci

küme yıldızlarda 
temsil edecek 
plan Ali Kütahya 
İlköğretim takımının 
başarısı okulda 
bayram havası 
yaşattı.
Maça iyi başlamayan. 
Ali Kütahya takımı 
henüz 7. nci dakikada 
Nuri ile 1-0 öne geçti. 
10. dakikada 
kalesinde gördüğü 
golün sonrasında 
rakip kaleye yüklenen 
mavi beyazlılar,

13. dakikada Semih 
ile 2-1 yaptılar ve 
ilk yarı bu sonuçla 
kapandı.
İkinci yarıda rakibine 
oranla daha iyi 
oynayan Ali Kütahya 
takımı 38 ve 46 
dakikalarda Öner'le 
durumu 4-1 yaparak 
kupanın bir 
kulpundan tuttular. 
Farklı üstünlük son
rası müdafaasında 
gedikler veren Ali 
Kütahya takımı

51 ve 60+2 dakikada 
yediği gollerle maçı 
tehlikeye sokarken 
hakernin bitiş 
düdüğüyle rahat 
nefes aldı.
Üçüncülük maçında 
ise Davutkadı 
İlköğretim takımı 
Sabiha Köstem'i 2-0 
yenerek üçüncü oldu. 
Dereceye giren takım
lara maç sonrasında 
kupaları düzenlenen 
törenle verilirken 
şampiyon Ali

Kütahya'nın kupasını 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen verdi. 
SAHA : Merinos 
HAKEMLER : Bora 
Aladağ (8) Yusup 
Çimsöken (8) Musa 
Topaloğlu (8) 
KUMLA ALİ 
KÜTAHYA : Erdem (8) 
Haşan (7) Nuri (7) 
(Sezer 4) Nurettin (8) 
Mert (8) Erencem (6) 
(Samet 5) Semih (8) 
Emre (8) Hakan (6)

(Abdullah 4) Öner (8) 
Uğur (8)
FATİH İLKÖĞRETİM : 
Uğur (4) Sinan (5) 
Hüseyin (5) Burak (6) 
Doğancan (6) Yasin 
(5) Mehmet (4) (Ha 
san 3) Erkan (2) (Yu 
nus 3) Yakup (4) Yu 
nus (6) Oğuzhan (4) 
GOLLER : Dk. 7 Nuri. 
Dk. 13 Semih, Dk, 38- 
46 Öner (Ali Kütahya) 
Dk, 10 Burak, Dk, 51 
Yunus, Dk, 60+2 
Doğancan (Fatih)
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Yılan ve akrep sokmalarına dikkat Yaz sıcağında kalbinizi koruyun
I Midyat Sağlık Grup 
\ Başkanı Dr. Ziver

Dirican, bölgede 
özellikle yaz ayların
da akrep ve yılan 
sokmalarında büyük 
artış yaşandığına 
dikkati çekerek, 
vatandaşlara bazı 
uyarılarda bulundu. 
Yılan ve akrep 
sokmalarına bağlı 
zehirlenme ve ölüm
lerde artış olduğunu 
ifade eden Dr. 
Dirican, bu tür hay
vanlara karşı alın
ması gereken 
önlemleri açıkladı: 
"Zehirli yılan ve 
akrep sokmaları, 
özellikle çocuklar 
için öldürücü 
etkiye sahiptir.
Vatandaşlarımızın bu 
nedenle çok dikkatli 
olmaları gerekiyor. 
Akrep ve yılan sok
malarından korun
mak için akrep ve 
yılan yuvalarından, 
özellikle kaya, ağaç 
kovuğu ya da oyuk
lardan uzak durul
ması; tarla, bağ, 
bahçe gibi çalışma 
ve piknik alanlarında 
çok dikkatli olunması 
gerekir. Otluk, mera 
ve arazilerde bebek 
ve çocuklar yalnız 

f bırakılmamalıdır. 
t Çocukların çıplak 

ayakla arazilerde 
dolaşmalarına, kuş 
ve benzeri hayvan
ların yuvalarına 
ellerini sokmalarına

izin verilmemelidir. 
Arazi çalışmalarında 
ve yürüyüşlerde 
kapalı ayakkabı ya 
da bot giyilmelidir. 
Yerde uyumamaya 
özen gösterilmelidir. 
Yıkıntılar, kuytu yer
ler, çatlaklar, evlerde
ki yüklükler ve loş 
yerler akreplerin sık 
bulunduğu yerlerdir. 
Akrep, kesinlikle ele 
alınmamalı ve akrep
lerin fazla olduğu 
yerlerde ayakkabıyı 
giymeden önce içeri
sine iyice bakıl
malıdır. Geceleri açık 
alanlarda kontrollü 
olarak ateş yakılmah 
ve gece yürüyüş
ler in de aydınlatıcı 
kullanılmalıdır." 
Akrep ve yılan sok
malarında yapılması 
gerekenler hakkında 
da bilgi veren Dr.
Dirican, "Böyle 
durumlarda ilk iş 
olarak hastanın ve 
zehirlenen organın 

hareketsizliğinin 
sağlanması gerekir. 
Vücudun hareketsiz 
liği zehrin yayılımını 
yavaşlattığından, 
buna dikkat edilme
lidir. Zehirlenen 
organın etrafının bol 
su ve sabunla yıkan
ması gerekir. Yaranın 
üzeri temiz bir bezle 
örtülmeli ve akrep 
tarafından sokulan 
yerin 2 parmak 
yukarısına çok sıkı 
olmayan bir bandaj 
uygulanmalıdır.
Yılan sokmalarında 
da, zehrin 
bulunduğu bölgenin 
tam kalp hizasında 
tutulması, kalp 
seviyesinin altında 
veya üstünde olma
ması gerekmektedir. 
Akrep ve yılan sok
malarında hasta der 
hal ve zaman kay 
betmeden en yakın 
sağlık kuruluşuna 
ulaştırılmalıdır” 
diye konuştu.

Uzmanlar, sıcak 
havada aşırı yağlı 
yiyeceklerin mideyi 
çok fazla çalıştırıp 
vücuda yük getire
ceğini belirterek, 
"Özellikle gündüz 
saatlerinde ağır 
yemeklerden uzak 
durulmalı, hafif bol 
sıvı içeren taze 
sebze, meyveden 
zengin, fazla yağ 
yükü olmayan yiye
cekler seçilmeli" 
uyarısında bulundu. 
Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Adem Ekbul, 
sıcak havanın, yanlış 
tatil anlayışı ve yanlış 
beslenmeyle bir- 
leşince kalp krizlerine 
zemin hazırladığını, 
sıcaklığın vücutta 
tuz ve sıvı 
kaybına yol açtığını 
ifade ederek, özellikle 
kalp damar hastaları 
için bu durumun 
tehlike oluşturduğu
na dikkat çekti. 
Dr. Adem Ekbul, yaz 
sıcaklarında öncelikle 
sıvı kaybına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
hatırlatarak, "Sıvı 
kaybını arttıracak 
şeylerden kaçınmalı. 
Çay ve kahve kul
lanımında aşırıya 
kaçmamalıdır. Sıcak 
havalarda aşırı 
aktiviteden kaçınmak 
gerekir. Giysiler de 
mevsime uygun 
olmalıdır. Açık ren
kler, ince, pamuklu, 
bol, havadar, hafif 
giyecekler seçilme
lidir. Bol sıvı alınmalı

ve sıvı ihtiyacı 
alkollü, gazlı, sodalı 
içecekler yerine 
su ve ayran gibi içe
ceklerle karşılan
malıdır. Göğüste 
ağrı, aşırı terleme ve 
bulantı gibi belirtiler 
yaşanıyorsa, derhal 
bir sağlık kurumuna 
başvurulmalı" dedi. 
Aşırı sıcak ve 
beraberinde 
gelen sıvı kaybının 
kalbi daha fazla 
çalıştırdığını bildiren 
Dr. Adem Ekbul, 
kişinin bu nedenle 
daha fazla enerji 
harcamak zorunda 
kaldığını kaydetti. 
Böyle olduğu için 
kalp-damar hasta
larının yaz aylarında 
sorunlar yaşadığını 
dile getiren 
Dr. Ekbul, kalpte 
bilinmeyen bir takım 
problemlerin de 
gün yüzüne çıktığına 
işaret ederek, 
"Yazın aşırı yağlı, 
midenin çok fazla 
çalışıp vücuda 
yük getirebileceği

besinleri 
tüketmekten 
sakınılması gerekir. 
Sıcak havalarda 
spor yapılacaksa 
sabah ya da akşam 
saatleri tercih 
edilmeli. Güneş 
ışınlarının direkt 
olarak geldiği 11.00- 
15.00 saatleri arasın
da dışarı çıkmaktan 
da kaçınılması 
gerekir.
Açık renkli, 
ince, pamuklu, 
bol, havadar, 
hafif giyecekler 
tercih edilmeli. 
Yazın direk 
güneş ışığı 
almaktan kaçının, 
gerekmedikçe 
öğle saatlerinde 
evden çıkmayın. 
Sigarayı bırakın 
veya azaltın. Kilo 
verin. Düzenli spor 
yapın. Tansiyon, 
kolesterol ve şeker 
hastalığınız varsa 
mutlaka doktor 
kontrolünde teda 
vinizi aksatmayın" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1İ0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79 
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 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.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95 1
Tekgaz 513 16 37 1

Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

31 Mayıs 2007 Perşembe 
S:SARAL ECZANESİ 

D.Subaşı Mh. Çeşme Sok. No: 22 
Tel: 513 29 73 GEMLİK

Gemlik KRrfez
mut nrnrmriTiı 11 ■ ıı 11 n 1111111—

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2763

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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